
Fantast gaf meisjes werk en deed zich
voor als Bart Verhaeghe
Vandaag om 10:01 door Paul Darragas en Dirk Coosemans

Een 24-jarige man uit Brakel gaf zich zes maanden lang uit voor ‘chef voedsel en drank’ bij
Club Brugge. Hij had drie meisjes in dienst die hij nooit betaalde maar die hij wel mailde,
onder meer in naam van Clubvoorzitter Bart !Verhaeghe. De man staat nu !terecht en moet
mogelijk een schadevergoeding van 350.000 !euro !ophoesten, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Begin 2013 ging het licht uit bij de jongeman uit Brakel. 'Plots dacht ik dat ik bij Club Brugge in dienst was.
Een waangedachte en het !gevolg van een psychologisch probleem waar ik toen mee kampte. Ik was er de chef
van de ‘food and beverage’, voedsel en drank, zo had ik mezelf aangepraat', aldus de !beklaagde vrijdag in de
rechtbank in !Oudenaarde.

In die hoedanigheid ging de man op zoek naar personeel. Zijn vriendinnetje Charlotte uit Koksijde gaf haar
job als kapster op en trad zogezegd bij Club Brugge in dienst. Al snel volgde haar zus Elicia, die tot dan had
gewerkt als verkoopster in een kledingwinkel, en nog een derde, werkzoekend meisje, Febe uit Gent.

Van thuis ‘werken’

De meisjes mochten gewoon van thuis uit werken en de ‘food and beveragemanager’ beloofde hen tot 4.000
euro netto per maand. Maar dat loon werd nooit gestort. Het zorgde voor wat twijfel bij de meisjes, maar net
op zo’n !moment kwam er weer eens een belangrijke mail binnen. Van Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club
Brugge, of van Vincent Mannaert, de !algemeen directeur. Met de vraag een menu !samen te stellen voor de
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Brugge, of van Vincent Mannaert, de !algemeen directeur. Met de vraag een menu !samen te stellen voor de
Club-spelers of met de dringende !opdracht de fanshop van de club opnieuw in te richten.

'Het waren allemaal valse !berichten, met een vals mailadres van de voorzitter en de directeur. Ik heb die zelf
aangemaakt en verstuurd', gaf P.K. toe. 'Om mij beter te voelen.' Zes maanden hield hij de !komedie vol.



Fantast gaf ministers werk en 
deed zich voor als Bart Verhaeghe
Vandaag om 10:01 door JVS   -  "de toekomst alsof je er was"  -  5 december 2017

De verslagenheid is groot bij Joke uit Gent, en bij haar vriendjes Geert en Flip van het 
clubje van het Martelarenplein. Een 50-jarige man uit K. gaf zich jaren lang uit voor 
investeerder, en wist van Joke en haar vriendjes belangrijke toegevingen te bekomen voor 
de ruimtelijke wanordening van de Vlaamse rand rond Brussel.

"We maakten een GRUP, bouwden een verkeerswisselaar en een station, en gaven hem een bouw- en 
uitbatingsvergunning. En nu blijkt dat we al jaren met een fantast te maken hebben" zegt Joke boos. "Als 
dat zo zit, komt er op die mooie site 11 hectare bos!" voegt ze er aan toe. "Zo'n groot bos hebben ze in 
Vlaanderen nog nooit gezien." Kris, die nu in het clubje van de Wetstraat zit, maar in het verleden veel met 
de man heeft samengewerkt, ziet het niet zo zwart. "Ach, die 3000 bijkomende arbeidsplaatsen, behalve 
Flip geloofde niemand daar nog in", zegt hij. "En van Flip is geweten dat hij toch niet rekenen kan."

Joke wordt er moedeloos van: "Ik wilde graag in het clubje blijven, maar toen Sven cultuur kreeg, bleef er 
alleen landbouw, omgeving, milieu en natuur. Zowat de enige taak in die hele club die er echt toe doet. 
Klimaatconflicten, ontbossing, verzuring, dat soort dingen. Een rotjob dus, en kan ik niet weg. Bart plays, 
Kris plays, nobody wants myplace!" 

Een ‘rotjob’
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