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De vergelijking in deze co-
lumn vorige week tussen de
sommen die van overheids-
wege naar cultuur en naar
sport gaan, en met name de
grote verschillen in het voor-
deel van cultuur, hebben er
aardig ingehakt. De sport-
sector sprong op mijn kar en
wie van de cultuursector
nog op mijn kar zat, sprong
er vierklauwens af.
Er werd geschamperd over
de enorme sommen geld die
in het voetbal omgaan en
het dossier rond het natio-
naal stadion. Niet terecht,
want die column ging niet
over profvoetbal maar over
de andere armlastige spor-
ten, en ook amateur- en
jeugdvoetbal, die vanuit
Vlaanderen hun middelen
krijgen. En tegelijk wel te-
recht, want zoals cultuur is
ook het professioneel voet-
bal onmiskenbaar overge-
subsidieerd.
De profvoetbalsector krijgt
geen subsidies van Vlaande-
ren, maar geniet zoals de
cultuursector van een ver-
laagde sociale zekerheid.
Daarnaast heeft het prof-
voetbal (in tegenstelling tot
de cultuursector) ook een
zeer gunstig belastingtarief
en een bijzonder voordelige
groepsverzekering.
Daardoor kan de profvoet-
baller ongeveer 75 procent
van zijn meestal gigantisch
brutosalaris netto recupere-
ren, een deel daarvan op zijn
35ste. Dat is een hele presta-
tie, vooral omdat nergens in
de wereld de loonwig – het
deel tussen bruto en netto
dat naar de staat gaat – gro-
ter is dan in België. Behalve
dus voor dat voetbalsalaris.
Die onrechtstreekse subsidie
komt overigens niet van de
Vlaamse overheid, want RSZ
en belastingen zijn nationale
materie.
Deze sectorale bevoorde-
ling, uniek voor de Europese
Unie, mag gerust als tegen-
argument worden gebruikt
tegen dat gejank van de
profclubs die overheidssteun
willen voor de bouw van hun
stadion. Stadionbouw is niét
de taak van de nationale
overheid, ook niet van de re-
gionale overheid. Eventueel
kan een gemeente of stad
wel heil zien in de bouw van
een nieuw stadion en daarin
investeren als element van
stadsontwikkeling, zoals in
Gent.
Onze profvoetbalclubs had-
den natuurlijk een deel van
hun belasting- en RSZ-voor-
delen kunnen wegzetten in
een zogeheten ‘bestemd

fonds’ voor de bouw van
hun infrastructuur. Dat
deden ze niet, want ze koch-
ten liever nóg een buitenlan-
der. Het probleem is dat
enkel vzw’s bestemde fond-
sen kunnen aanleggen en
dat de vzw-structuur stilaan
verdwijnt onder invloed van
externe investeerders.
Het profvoetbal met al zijn
directe en indirecte voorde-
len moet niet komen
schooien om overheidssteun
voor stadionbouw. De over-
heid moet wel in de ontslui-
ting van dat stadion
voorzien, maar binnen het
redelijke. Onredelijk waren
bijvoorbeeld de eerste plan-
nen van Club Brugge om in
een groene zone een sta-
dion te laten bouwen en
daar een ontsluiting te eisen
– inclusief een spoorstation –
die veel duurder zou uitval-

len dan het stadion zelf. De
tweede versie is al wat logi-
scher, maar ik wil nog zien of
de bevoegde bovenlokale
instanties de bouw zullen
goedkeuren van twee eer-
steklassestadions op hon-
derd meter van elkaar, en
dat in een uit de kluiten ge-
wassen dorp als Brugge.
Wat het nationaal stadion in
Brussel betreft: dat moet er
komen. De hoofdstad van
Europa verdient een stadion
dat als een landmark zal op-
rijzen. Zal het geld kosten?
Jawel, veel geld. Zal de lo-
kale overheid mee moeten
investeren? Jazeker, zoals
dat ook is gebeurd in die
ene cultuurtempel waarvan
de restauratie 60 miljoen
heeft gekost. Zal het break-
even draaien? Nooit van zijn
leven. Moet dat? Ook niet. Is
het erg dat Anderlecht daar
zijn intrek neemt? Neen, zo-
lang er een marktconforme
prijs wordt bepaald. Een ver-
deelsleutel voor de commer-
ciële meeropbrengsten van
Anderlecht in het nieuw na-
tionaal stadion, vergeleken
met Anderlecht in het
Astridpark, is niet meer dan
logisch.

Sport en cultuur, bis
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‘Weinig passie,
veel analyse’

BRUSSEL

Sclessin lust hemrauw
enbinnenhet voetbal
wordthijmeewarig
bekeken,maarhoede
manecht inhet vak staat,
weet bijnaniemand.Hoe
denktRolandDuchâtelet
over voetbal?

Dezeweeknogwerddevoorzitter
van Standard schaamteloos door
de mangel gehaald in Voetbal
Internationalnaaraanleidingvan
de match tegen Feyenoord. Zijn
uitsprakenalszouhijdeUEFAvra-
gen om het duel in Rotterdam te
herspelen vanwege het doelpunt
op inworp, deden zijn imago bij
onze noorderburen nog verder
afbrokkelen.Ook inons landblijft
degedachteoverzijnincompeten-
tie leven.HetbeeldvanDuchâtelet
is eendimensionaal, en dat speelt
hem parten. “Nochtans is hij een
manmet visie”, bezwoer iemand
uit zijndichtekringons. “Jammer
dathij zeniet verkocht krijgt.”
Endusduikeneral jarenanek-

dotesopovermaffevoorstellenen
bizarreplannen.Zoalstoenhijeen
coachvroegwaaromhijgeengrote
borden gebruikt om de tactische
richtlijnen van aan de zijlijn door
te geven. Of waarom verdedigers
enmiddenvelders niet van plaats
kunnenwisselenaanderust,zodat
ze krachten sparen. “Als je dat
soortzakennietkadert,danklinkt
het inderdaad absurd”, zegt
ThomasCaers,diebeideanekdotes
meemaakte als trainer bij STVV.
“Roland is iemand die altijd naar
de logica invoetbal zoekt.Dat van
diegrotebordenbijvoorbeeld,was
een idee dat hij gezien had in de
Formule 1. Hij zei ook: ‘Waarom
gebruik je geen kleine briefjes om
door te geven?’ Vandaag zijn er
trainers die dat effectief doen.
Duchâtelet is iemand die graag
‘outof thebox’denkt.Wilhijdat je
diebordeneffectiefgebruikt?Nee.
Maar hij wil wél dat je als coach
nadenkt over hoe je beter je richt-
lijnen kan doorgeven. Of hoe je
overbelastingkantegengaan.Door
alles constant in vraag te stellen,
blijf je evolueren.’
Voor Duchâtelet is alles in het

leven een wiskundig vraagstuk.
Ook voetbal. “Hij waagt zich niet
aaneendiscussieovervoetbaltech-
nische zaken omdat hij beseft dat
hij dan onder tafel gepraat kan
worden”, getuigtPeterBalette, ex-

assistent bij Standard. “Hij ver-
slindt echter analyses en cijfer-
werk. Daar baseert hij zich op,
omdatzoietsnietteweerleggenis.”
NaelkematchvlooitDuchâtelet

de stats van zijn spelers en ploeg
uit.Envervolgenstrekthijmetzijn
conclusiesnaardecoach.“Hijkan
zich daar echt in verliezen”, zegt
Guido Brepoels, ex-coach van
STVV.“Deanalysevanstilstaande
fases, inworpen, dat soort dingen.
Hijwordtboosalseropeeningooi
balverlies geledenwordt, bijvoor-
beeld. Want hij vindt dat je daar
perfect opkunt trainen.”
Duchâtelet is best veeleisend

voor zijn coaches. O wee als hij
merktdatjenietnadenktovervoet-
bal,maarallesop‘buikgevoel’doet.
“Daar kan hij niet tegen”, zegt
Michel Bruyninckx, ex-directeur
van de jeugdacademie van Stan-
dard. "Roland wil met mensen
werken die voor alles een onder-
bouwde uitleg hebben.” Brepoels:
“AlsRolandjevraagt: ‘Waaromdoe
jeditofdat?’enjekuntnietmeteen
antwoorden, dan heb je er gele-
gen.” En dat kan best vermoeiend
zijn voor een technische staf.
VolgensBrepoelsisheteenmanier
om bij te leren en ommensen te
testen. “Hij is oprecht geïnteres-
seerdinhoevoetbalinelkaarsteekt
enwil die sport doorgronden.
ZohardDuchâteletopgaatinde

ratioachterhet voetbal, zoopper-
vlakkig reageert hij op het emoti-
onele aspect van het spelletje.
Balette:“IemandalsRogerVanden
Stock praat over Pär Zetterberg
met het gevoel van een supporter.
Duchâteletzaldatnietdoen.Maar
hijzalwélallestatsvanZetterberg
kennen. En daar kan hij dan
enthousiast over worden.” Dat

gebrekaanemotionelebetrokken-
heidbezorgtDuchâtelet inLuikal
jareneenmoeizamerelatiemetde
fans. Sclessin is vuur, Duchâtelet
iswater.Hetpositievedaarvanont-
gaat veel mensen. “Ik vond het
geweldigdathijniet reageerdeals
eenfan”,verteltBrepoels. “Hijwas
als voorzitter altijd de eerste om
kritisch te blijven wanneer het
goed ging,maar ookde eerste om
depluspuntenoptemerkenineen
slechteperiode.Roland is iemand
dienietmeedeintopdegolvenvan
deemotie. Inhetvoetbal isdateen
geweldigesterkte.”Eennadeelaan
die emotionele vlakheid is dat
Duchâtelet niet maalt om mooi
voetbal. Als er maar gewonnen
wordt. “Hoeeenploegmoet voet-
ballen, daar is hij niet mee bezig.
Hijvindtresultaathetallerbelang-
rijkste”, zegtBruyninckx.

Objectieve scouting
Ook op de transfermarkt en in de
scouting primeren resultaten,
logica en cijfers. “Duchâtelet wil
altijdheelobjectiefkunnenoorde-
len over een transfer en heeft
daarom een heleboel parameters
waar hij iedere nieuwe aanwinst
aan toetst”, zegt Karel Fraeye, ex-
assistent bij Charlton Athletic en
vandaag nog actief als adviseur
voorDuchâtelet..Datgaatoverpas-
singpercentages, de richting van
de passes, fysieke parameters
enzovoort.Allespelersdiekomen,
wordentotophetbotgeanalyseerd
enwordenenkelaangeworvenals
zede test doorstaan.”
Duchâtelet gelooft heel hard in

wat stats over een speler zeggen.
Ze stellen hem in staat om te zien
wie een goeie pas heeft en 'verti-
caal'denkt,zonderdathijdiespeler
één match aan het werk heeft
gezien.Ze latenhemtoeeenover-
zichttekrijgenvandewerkpunten
van een speler. En vervolgens kan
daar aan gesleuteld worden. De
voetballeralsmachine.“Daarkomt
het opneer”, zegt Bruyninckx. “Je
kunt volgens Duchâtelet alles
afstellen.Daaromdathij zo’nnet-
werkvanclubsheeftuitgebouwd.
Hij gelooft dat hij daarinmet spe-
lers kan schuiven om ze beter te
makenopspecifiekeaspecten.”
Wiskundige logica is koning in

hetvoetbalimperiumvanDuchâte-
let.ZondaginJanBreydeltellende
punten,delooplijnenbijdeinwor-
pen en de richting van de passes.
Hoegrootisdekansdatjemetzo’n
visiekampioenwordt?Duchâtelet
heeft het vast al berekend. (JBG)

Zo hard
Duchâtelet opgaat
in de ratio achter
het voetbal,
zo oppervlakkig
reageert hij op het
emotionele aspect

Op zoek naar het voetbalverstand van Duchâtelet
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Westerlo stuurt
Vandenbergh
naar B-kern
Kevin Vandenbergh, de 31-jarige
ex-Rode Duivel, viel de voorbije
weken al naast de wedstrijdkern
vanWesterlo,maarwerdnu zelfs
voor onbepaalde tijd naar de
B-kern verbannen. Officieel luidt
hetdatuit testengeblekenisdathij
fysiekonvoldoendeinordeis,maar
het is geengeheimdat ze bij
Westerlomaarwatgraagaf
willen van het dure con-
tract van Vandenbergh,
veruit de bestbetaalde
speler bij de Kemp-
hanen. (RVD)

Hasi: ‘Tijd van
Praet bij Duivels
komt nog’
Sommigen hadden verwacht dat
Dennis Praet (20) voor zijn sterke
seizoenstart beloond zou worden
met een eerste selectie als Rode
Duivel, maar Besnik Hasi relati-
veert. “Hij is rijper geworden en
toontnueenconstanteinzijnspel.
Het isaandebondscoachomhem
daarvoor te belonen, maar dat is

zijn keuze. Dennis heeft ook
af te rekenen met veel
concurrentie op zijn
positie. Maar hij is nog

jong en zijn tijd komt nog.”
(RN)

Messi toch naar
rechtbank voor
belastingfraude
LionelMessimoetvoordeSpaanse
rechtbankverschijnenopverden-
kingvanbelastingontduiking.Gis-
terenweigerdederechterdeklacht
tegen deArgentijn te laten vallen.
DestervanBarcelonawordter,net
alszijnvader,vanbeschuldigdtus-
sen2007 en2009voor4,1miljoen
euro aan belastingen te hebben
ontdoken.Vorigjaartrofdefamilie
Messi al een schikkingmet de fis-
cus,maarervolgtnutocheenstraf-
rechterlijke procedure. Messi en
zijnvaderkunnennogtotvolgende
week inberoepgaan. (JVV)

Witsel definitief
out voor Andorra
en Bosnië
MarcWilmotshadgehooptdathij
AxelWitselzoukunnenrecupere-
renvoordeinterlandinBosniëvan
13 oktober, maar dat lukt niet.
Bijkomendonderzoek weesuitdat
Witseleenscheurindeligamenten
van de enkel heeft opgelopen. De
middenvelder mag pas hervatten
op 22 oktober. “Veel succes &
sterkte tijdens jouw revalidatie”,
tweette de bondscoach, die geen
vervanger oproept voor Witsel.
Maandag vatWilmots de voorbe-
reidingopBelgië-Andorra(10okto-
ber) aanmet23 spelers. (RN)

� Sclessin is vuur, Duchâtelet iswater. Vandaar de vaak
moeizame relatie tussende Standard-fans enhunvoorzitter.
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Het profvoetbal
met al zijn directe
en indirecte
voordelenmoet
niet komen
schooien om
overheidssteun
voor stadionbouw


