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Anderlecht wil geld
Van Damme uitgeven

Oranje gebruikt Belgisch revalidatietoestel
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Na een klacht van Racing Mechelen
ligt de eindronde in derde klasse en
bevordering al weken stil. De betrokken clubs doen een voorstel om de nacompetitie
definitief stop te zetten en de derde klasse uit
te breiden, zodat de acht clubs die nog meedoen plus Racing Mechelen volgend seizoen in
derde kunnen starten. “Ach, waarom maken
we niet gewoon twee reeksen in derde klasse
met elk honderd ploegen?”, reageert JeanMarie Philips, behalve stand-upcomedian
ook KBVB-topman in zijn vrije tijd.

10 SPORT VOETBAL 09/06/10

Racing Genk past al langer microstroomtherapie
toe. Op de foto wordt Tiago behandeld met het
B-E-St-toestel van Jacques Caluwé.

GF

nlangs verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de behandeling van de hamstringblessure van Ryan Babel op het pre-WK-oefenkamp
van het Nederlands elftal in Oostenrijk met een revalidatietoestel dat de KNVB in België aankocht.
In het stuk is ook sprake van een snellere genezing dan voorzien
van een spierblessure van Feyenoordverdediger Ron Vlaar
dankzij datzelfde B-E-St-by-JeeCee-concept. Het apparaat is gemaakt door de Belgische totaaltherapeut Jacques Caluwé in samenwerking met een Duitse ingenieur.
’B-E-St’ staat voor ’Bio Energie Stimulatie’, lezen we op
www.Best-By-JeeCee.com, de website van JeeCee International
in Bassevelde. Het toestel werkt met microampère, miljoensten
van een ampère, en sluit daarmee aan bij de sterkte van de electrische stromen die menselijke lichaamscellen voortbrengen. De
microstroom verhoogt onder andere de aanmaak van ATP, de
belangrijkste energiebron van elke levende cel, met 500 tot 800
procent en versnelt zo pijnvermindering en herstel van letsels.
Aan de basis van microstroomtherapie ligt wetenschappelijk onderzoek van onder meer Nobelprijswinnaars Peter Mitchel, Erwin Neher, Bert Sackmann, Paul D. Boyer en John E. Walker.
“Mijn vader leerde de therapie kennen in Amerika in de jaren
negentig”, vertelt Jacques Caluwé jr., managing director van
JeeCee. “Het gebeurde nadat hij tijdens een triatlon ten val was
gekomen en een zware schouderblessure had opgelopen. In een
gezondheidscentrum waar onder meer Michael Chang en Ben
Johnson kwamen, werd hij toen verzorgd met microcurrent. Het
verraste en fascineerde hem dat hij meteen weer push-ups kon
doen. Onderzoek leidde daarna tot het toestel dat nu al aan zijn
zesde generatie toe is en gebruiksvriendelijker dan ooit is geworden. Het bevat zestig standaardprogramma’s die eventueel thuis
toegepast kunnen worden. Op de display kan je zien waar op je
lichaam je de elektroden moet vastkleven en krijg je constant
feedback over de evolutie van de blessure. Behalve voor de be-

‘Momenteel zijn enkele
wereldtoppers er in stilte
mee bezig.’
handeling van pees- en spierletsels, helpt B-E-St onder andere
ook om te ontstressen, om sneller te recupereren van een inspanning en om de slaapkwaliteit te verbeteren.”
In België maakt de medische dienst van Racing Genk op initiatief van clubarts Stijn Indeherberghe en inspanningsfysioloog

Bert Op ’t Eynde sinds vorig seizoen gebruik
van het toestel. “We combineren het met andere
therapieën”, zegt Indeherberghe, “en zijn er
heel tevreden over. Spelers werken er ook graag
mee omdat ze het kunnen meenemen naar
huis.”
Onder anderen ook Peter Van der Heyden,
Steven Defour, Wouter Vrancken, Stijn De
Smet, Jaime Ruiz, Tom Soetaers, Glenn Verbauwhede, wielrenner Ben Hermans en turnster Aagje Vanwalleghem gebruikten het toestel al. “Momenteel zijn enkele wereldtoppers
er in stilte mee bezig”, zegt Sam Ysebaert, gewezen spits van onder meer MVV en momenteel vertegenwoordiger van JeeCee.
“In Nederland zijn we in bespreking met een
paar topclubs. Vaak revalideren spelers met BE-St van bijvoorbeeld een spierscheur een paar
weken sneller, is onze ervaring, maar voor wie
Champions League speelt, maakt het al een ontzettend groot verschil als je iemand op woensdag in plaats van op zaterdag wedstrijdfit
krijgt.” S
CHRISTIAN VANDENABEELE

24,6
miljoen euro
krijgt het winnende WK-land van de FIFA.

M

et de 3,25 miljoen
euro die Anderlecht voor Jelle
Van Damme van
Wolverhampton
ving, wil het al meteen twee nieuwe
spelers aantrekken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om Pablo
Chavarría en Mahmoud Shikabala,
twee spelers die door Anderlecht al
een hele tijd gevolgd worden.
Chavarría is een 22-jarige Argentijnse spits van Belgrano Córdoba.
Werner Deraeve, hoofdscout ZuidAmerika, over de mogelijke aanwinst: “Chavarría heeft nog het meest
weg van Tom De Sutter, in die zin
dat ook Tom zowel targetman als
tweede spits kan spelen. Daartegenover staat dat de Argentijn veel krachtiger en vooral veel sneller dan De
Sutter is. Met amper elf doelpunten in
een zestigtal wedstrijden staat zijn torinstinct wel nog niet helemaal op
punt. Bij de nationale jeugdploegen
speelde Chavarría ooit samen met
Matías Suárez in de spits. Die combinatie zou ook bij Anderlecht wel
eens kunnen werken. Lukaku als diepe spits met de twee Argentijnen in
steun op de flank zou dan weer een
andere optie kunnen zijn.”

Paars-wit richtte zijn pijlen ook op
de 24-jarige Egyptische aanvallende
middenvelder Mahmoud Shikabala

‘Chavarría is
krachtiger en
sneller dan
De Sutter.’
Werner Deraeve
van Zamalek. “Hij is linksvoetig,
maar speelt het liefst op de rechterflank zodat hij de actie naar binnen
kan maken. Een beetje zoals Boussoufa het van op de linkerflank doet.
Net zoals Bous voelt de Egyptenaar
zich zowel in de rol van aangever als
in de rol van afwerker perfect in zijn
sas. Al kan hij met zijn zeven doelpunten en vijf assists niet zulke spectaculaire resultaten als de Marokkaan
voorleggen. Naast Anderlecht zijn
ook Celtic en Blackburn geïnteresseerd in Shikabala. Gelukkig hebben
wij het geheime wapen Ahmed Hassan, die er alles aan doet - ook al
speelt hij voor aartsvijand Al Ahli om zijn landgenoot te overtuigen om
voor Anderlecht te kiezen.” S
BRUNO GOVERS
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Nadat hij twee jaar geleden is beginnen te
golfen, doet René Vandereycken het volgens
Het Belang van Limburg met handicap 16 nu
al beter dan zijn maatje Dirk Degraen.
Hun beider vriend Jacky Mathijssen is
de beste: hij werd vorig jaar Limburgs
kampioen tweede categorie en wil zo
snel mogelijk onder handicap 10 geraken. Echt jammer dat die Bayats hem
nu weer het voetbal intrekken.
Dan pakt Vandereycken het toch
slimmer aan.

Belt een ziedende Zuid-Koreaan
naar de redactie. In onze WKspecial staat bij Zuid-Korea de vlag
van Noord-Korea. Dat ligt daar begrijpelijk bijzonder gevoelig. Bij deze
dan ook onze excuses aan al onze
Zuid-Koreaanse én Noord-Koreaanse lezers. Bij de Nederlandse
selectie in diezelfde WK-special ontbreekt het nummer 23 Rafael van
der Vaart. Dank aan onze attente
lezer Cédric Verbeken.

Sport.be meldt: “Stan
van den Buijs staat op
het kandidatenlijstje
om de rechterhand
van Glen De Boeck te
worden. De Nederlander heeft nog een contract voor één seizoen
bij Gent.” De Nederlander? Dat komt ervan als je het goed
kan uitleggen.

Volgens een Zuid-Afrikaanse studie
zouden verscheidene misdaadorganisaties 40.000 vrouwen importeren in
Zuid-Afrika om er tijdens het WK gedwongen in de prostitutie te werken.
De organisatie Samilia klaagt dit aan
op een persconferentie in het Vanden
Stockstadion en vindt steun bij Roger
Vanden Stock en Mbo Mpenza.
Iemand al een aanklacht gehoord
tegen de Afrikaanse spelerstrafiek in
het voetbal?

De KBVB vervangt zijn voltijdse keepertrainer Hans Galjé door de deeltijdse Philippe Vande Walle. Zegt die
laatste, die zijn job bij KV Kortrijk blijft
behouden: “Het wordt professioneel.”
Als verklaring voor zijn verwijdering
krijgt Galjé per sms te horen van
Leekens dat er een tendens is bij de
KBVB om niet meer met Nederlanders
te werken. Galjé is al twintig jaar Belg.
Een nieuwe invulling aan het begrip
professionalisme?

Op Teletekst staat dat WKscheidsrechter Frank De Bleeckere voor de vijfde keer het Gouden
Fluitje heeft gekregen. Eerder
meldden ze al dat Braziliaanse
prostituees naar aanleiding van
het WK voetbaltruitjes verkopen
ten voordele van hun oudere collega’s met onder andere als opschrift ’ram hem erin!’ De Bleeckere hoopt nu al dat hij geen wedstrijd van Brazilië moet leiden. S
JH/SVH/RDG/FV

Jean-Marie Philips
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