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SPORT
HANS VANDEWEGHE

opdracht was sim
pel: het Bosman
arrest volstond,
meer regulering
konden ze missen
als kiespijn. Daar
door werd dat Bos
manarrest in we
zen een deregule
rende maatregel en
namen de ongelijk
heid en mensen
handel nog toe, of
hoe het voetbalbe
stel van de nood
een deugd maakte

en de Europese Unie zich liet inpakken.
Later hief de G14 zichzelf op en werd ze
als European Club Association onder
deel van de Europese voetbalbond (Ue
fa). Het doel bleef hetzelfde: zo weinig
mogelijk inmenging en de belangen vrij
waren van de rijkere en betere clubs.
Competitief evenwicht en bescherming
van de kleinere en minder kapitaal
krachtige clubs waren nooit een item in
de meest onrechtvaardige van alle spor
ten, voetbal.
In de zomer van 2000 had de Europese
Commissie beter doorgezet met haar
dreigement om de transferregeling in
het voetbal te veroordelen. De wereld
voetbalbond Fifa wendde het onheil af
en kwam met een compromis waarbij
twee transferperiodes werden inge

bouwd. Engeland, de meest kapitaal
krachtige competitie, lag nog twee jaar
dwars, maar ging in 20022003 overstag.
Het gevolg was een veralgemeende win
termercato, een gecertificeerde competi
tievervalsing.
Het Europese transfersysteem rammelt
aan alle kanten en is op termijn onhoud
baar. Alle onheil begint met de afwezig
heid van een beperking op het aantal
spelers dat een club onder contract mag
nemen. Chelsea koopt alles wat twee be
nen heeft en een bal goed kan raken, met
als gevolg dat Chelsea 3 en 4 in België
zouden meestrijden om de titel. Een
tweede blunder is daarvan een recht
streeks gevolg. Spelers op overschot wor
den doorverhuurd: dat is koppelbazerij
en tegelijk een prima voedingsbodem
voor andere wantoestanden als match
fixing. De allergrootste systeemfout ten
slotte bestaat erin dat spelers kunnen
worden gekocht.
Het is geen toeval dat de Amerikaanse
sport een vast aantal spelers per ploeg
voorschrijft en doorverhuren streng ver
biedt. Bovendien mag er niet meer dan
2,37 miljoen euro transfergeld worden
betaald – en dan nog als pasmunt in een
ruiloperatie. Althans in het basketbal. In
de meest welvarende sport van de pla
neet, American football, geldt er zelfs
een verbod op het kopen en verkopen
van spelers en mag alleen worden ge
ruild tegen andere spelers.

Th
or

ga
n

(r
ec

ht
s)

en
Ed

en
H

az
ar

d.
©

Vi
nc

en
t

K
al

ut
/p

ho
to

ne
w

s

WONDERBROERTJE

van de kleine Thor
gan op hol ge
bracht, maar geluk
kig is het kwaad af
gewend en blijft al
les bij het oude. Als
Bico nu maar geen
zwarte magie toe
past op Eden, Thor
gan en Kylian.
Wat een kolder, wat
een theater, wat een
hypocrisie. De ene
na de andere analy
se volgde elkaar op.
Allemaal wezen ze
met hun vingertje richting stoute Bico,
terwijl de affaireHazard in wezen het
failliet is van het Europees transfersys
teem en het gebrek aan regulering van
een delicate business als profvoetbal.
Zulte Waregem was bijna het haasje,
maar er is geen club te vinden – ook niet
Zulte Waregem – die het transfersys
teem anders wil. Als het ze goed uitkomt,
willen ze allemaal tussentijds zonder
veel hinder lager in de voedselketen
kunnen inkopen.
Dat is altijd de uitdrukkelijke wens ge
weest van de G14, de belangenvereni
ging van profclubs. Die lobbyden zich in
de jaren 90 lam vanuit hun chique bur
gerwoning op de Gulden Vlieslaan in
Brussel om elke vorm van inmenging af
te zweren en haalden hun slag thuis. De

Thorgan, het wonderbroertje van de
grote wonderbroer Eden en van de klei
ne wonderbroer Kylian – wat rookten die
ouders toen ze die namen verzonnen? –
blijft alsnog bij SV Zulte Waregem. Kijk
eens aan. Dat heeft natuurlijk alles te
maken met het ultieme afhaken van An
derlecht, en met name van zijn voorzit
ter Roger Vanden Stock, een gentleman
als geen ander in dit voetbal, die wellicht
met stijgende verbazing het onheil heeft
aanschouwd dat zijn werknemers had
den aangericht.
Dat die werknemers in eerste instantie
de orders van de baas uitvoerden – een
speler weghalen bij een rechtstreekse te
genstander, om tot elke prijs kampioen
te spelen en het Champions Leaguegeld
mee te graaien – wordt hier even verge
ten. Had Sporting Thorgan Hazard echt
gewild, en waren alle middelen goed ge
weest, dan speelde hij dit weekend ge
woon tegen Club Brugge en niet met Es
sevee tegen AA Gent volgende woens
dag.
Nadat Anderlecht zich door die plotse
opstoot van ethiek had teruggetrokken
en Thorgan met zijn barbiepop uit arren
moede dus aan de Gaverbeek moest blij
ven, speelde er in de soap nog maar één
slechterik mee. Dat was die John Bico.
Een makelaar, godbetert. Een dikke
zwarte bovendien, dat mocht en kón ge
woon niet goed zijn. Die slechterik heeft
het hoofd van de arme familie Hazard en
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