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Rellen overschaduwen droomfinale op Africa Cup
Een toernooi vol schandalen
krijgt in sportief opzicht de
droomfinale tussen Ghana en
Ivoorkust, twee van de sterk-
ste voetballanden uit Afrika.
Tijdens de halve finale tussen
Ghana en het gastland
Equatoriaal-Guinea, donder-
dag, werd het duel ruim een
halfuur onderbroken door
onlusten in het stadion.

Supporters van Ghana
vluchtten naar een plek ach-
ter het doel, bekogeld als ze
waren met flessen, glas en
stukken steen. De politie
telde te weinig krachten om
de orde snel te herstellen.
De Afrikaanse bond CAF ver-
oordeelde de organisatie tot
het betalen van de behande-
ling van alle 36 gewonden.

De nationale voetbalfederatie
kreeg een boete opgelegd
van 88.000 euro, plus een
voorwaardelijke straf van één
duel zonder publiek. Vandaag
strijdt Equatoriaal-Guinea om
de derde plaats tegen de
Democratische Republiek
Congo. Morgen is er de finale
tussen de Black stars en de
Olifanten om 20u00. 3VK5

enisweerdrukmethervormingsplannenvoor
hetprofvoetbal.Vandeweekwashetdebeurt
aan de ex-voorzitter van de Pro League, Ivan
DeWitte: veertien clubs en een systeem van
play offs. Het voorstel DeWitte werd onmid-
dellijkafgeschotendoorHermanWijnantsvan
Westerlo. “Willen ze ons dood?”

Vandaag is het AA Gent-Westerlo. Benieuwd of het
onderwerp in de bestuurskamer ter sprake komt.
Wijnants heeft namelijk ook een voorstel. Uiteraard in
het voordeel van zijn liftploeg, met twee reeksen van
twaalf, die betaald voetbal zouden spelen en dan in drie
nacompetities van acht ploegen zouden verder doen.
Allevoorstellenbordurenverderopietswatzijndeug-

delijkheid vooral niet heeft bewezen. Ooit is Excelsior
Moeskroen halfweg de competitiemoeten stoppen; tel-
kenshadeenander teameenweekendjevrijaf.Excelsior
is verdwenen, maar kwam terug onder een andere
gedaante:Mouscron-Péruwelz.Erzitnunogmindervolk
inde tribune,90procentvandeploegzijnFransenende
ploeg is te koopmaar niemand is geïnteresseerd.
Lierse SK is hetzelfde verhaal: eigendom van een

Egyptenaareneenbijhuisvaneenvoetbalacademie,dat
zelf een bijhuis is/was van een voetbalschool met roots
inAbidjan, Ivoorkust.Endatvooreenkampioenenploeg.
Haast twintig jaar na de titel lijkt de traditieclub Lierse
op sterven na dood. Slotsom: aan de onderkant van ons
voetbal gelden dewetten vanhet rauwste darwinisme.
Voorwiedaarmocht aan twijfelen,businesswisedoet

ons voetbal het niet slecht.We zijn de twaalfde voetbal-
economie in Europa. Ons wedstrijddag-inkomen per
bezoeker per wedstrijd is 24 euro. Italië (21), Frankrijk
(19) en Nederland (17)
doen slechter. Onze
gemiddelde toeschou-
wersaantallen zijn wel
maar de helft van die drie
landen, maar onze vijver
is ook kleiner: alleen
Nederlandhaaltmeer toe-
schouwers per honderd-
duizend inwoners naar
het stadion, weliswaar
met lagere toegangsprij-
zen.
Kijkenwenaardetotale

inkomsten – dus mét tv-
rechten en commerciële
inkomsten -danhalenwij
per bezoeker/bezoek 100
euro op tegen Nederland
77 euro. Onze televisie-
rechten zijn alle verhou-
dingen in acht genomen
minimaalevenveelwaard
als die van Nederland.
Conclusie: onze voetbal-
economie floreert.
Vanveelrek isdusgeensprake,niet inpotentieelcliën-

teel en ook niet in de prijszetting. Zelfs de bouw van
nieuwestadions (tenzijwellicht ingrotesteden) lijktniet
direct eennieuwpubliek te zullen aanspreken. Een top-
clubinAntwerpeneneenbijpassendstadionzouweleen
ferme impuls kunnen geven aanhet hele voetbal.
Wat is het nut van al die plannen zonder objectief

onderzoek naar de economischewaarde en de potentie
vanonsvoetbalénhetorganisatiemodeldatdaarbijpast?
Durf te vragen endurf te antwoorden:
-Hoeveel profclubs kandit land economisch aan?
- Hoe solidair willen de ‘grote’ clubs zijn, met andere

woordenhoeveelzijnzijbereidaf testaanvandetv-rech-
ten om tot een competitief evenwicht te komen en met
wie?
-Wat isdekritischemassadieeenprofclubmoethalen

omteoverlevenenaanwelkeeconomischevoorwaarden
moet men kunnen voldoen om aanspraak te maken op
eendeel van de collectieve inkomsten?
-Wat zijn de voor- en nadelen van het bestaande sys-

teemvan stijgen endalen?
Het antwoord ligt voor de hand: in België, eenmarkt

van tienmiljoenmensenmet een overconcentratie aan
clubs in Vlaanderen, is hooguit plaats voor twaalf pro-
fessionele voetbalploegendie zijn geslecteerdopecono-
mischeengeografischecriteria.Het isnietmeervandeze
tijd om sportieve criteria te hanteren of een voetbalclub
alofniet indehoogsteklassemagmeedoenenmee-eten
uit de gemeenschappelijke pot.
Waaromnogaldiemiljoenenvandetv-rechtenstorten

indebodemlozeputtenvantweedeklasse?Stopdaarmee
ensluiteersteklasseonderinaf.Tweedeklassezal inonze
kleinemarktnooit levensvatbaarzijn.Datpromotienaar
eerste klasse de ultieme droom zou zijn voor elke voet-
balclubiseenfabeltjeendathetafsluitenvaneersteklasse
het spelplezier zou wegnemen, wordt elke week tegen-
gesproken bij het zoveelste bericht dat weer eens club
geen licentie aanvraagt omdat ze vooral niétwillen pro-
moveren.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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Waarom nog al
die miljoenen
storten in de
bodemloze
putten van

tweede klasse?
Stop daarmee en
sluit eerste klasse

onderin af.
Tweede klasse zal
in onze kleine
markt nooit

levensvatbaar zijn

Portret. Marina Granovskaia, de topvrouw van Chelsea die vorig jaar

Achter de onderhandelingen van
Chelsea schuilt een vrouw. Net als
haar baas Roman Abramovic
schuwt Marina Granovskaia (39)
alle schijnwerpers, maar achter
de schermen trekt zij stevig aan
de touwtjes. Maak kennis met de
machtigste vrouw in het voetbal.
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Dubai, Qatar, Oman: het
zwaartepunt van de koers
ligt dezemaand in het
Midden-Oosten. Vreemd,
want in de regio zijn geen
renners, geen ploegen en
geen publiek.

Boonen, Cancellara, Sagan, Kit-
tel, Cavendish,Gilbert,Wiggins,
Nibali, Valverde: de lijst met
toppers die in hetMidden-Oos-
ten aan de slag zijn of gaan is
lang. In amper tien jaar tijd
hebbenQatar, Oman enDubai
een volwaardige stek afge-
dwongen op de internationale
wielerkalender.
“In het Midden-Oosten

wordt traditioneel weinig aan

sport gedaan”, zegt Marko
Heijl, lector sportmarketing
aan de VUB. “De reden waar-
om er tegenwoordig zoveel
sportevenementen georgani-
seerdworden, ligt elders: sport
is het middel bij uitstek om
internationaal prestige te ver-
garen.”
Tussen de verschillende lan-

den is een concurrentiestrijd
aan de gang. Krijgt Bahrein
een formule 1-circuit, danmoe-
ten de Verenigde Arabische
Emiraten er ook een hebben.
Qatar organiseert een wieler-
koers? Dan volgen Oman en
Dubai. “Een wedstrijd om het
verst pissen, maar dan met
hele rijkemannen", vindt José

Been, verslaggeefster bij Eu-
rosport.
De koploper in die gekke

race isQatar: tussenbegin 2015
en eind 2017 worden er 22 we-
reldkampioenschappengehou-
den in diverse sporten, van
handbal over gymnastiek tot
wielrennen. Het hoogtepunt
volgt in 2022, met de organi-
satie van het WK voetbal. De
ultieme droom zijn de Olym-
pische Spelen.
Vraag is waarom het wiel-

rennen meegaat in dit circus,
want de rials en de dirhams
rollen niet zo hard als in het
golf of het tennis. Een World-
Tourploeg die een toprenner
meebrengt, krijgt inQatar ‘am-

per’ 25.000 euro startgeld. Tom
Steels, ploegleider bij Etixx-
Quickstep: “Het uurverschil is
beperkt enerwordt tot definish
à bloc gereden, vaak bij felle
wind. Ideale inspanningen in
deze fase van het seizoen. Wie
goed uit deze koersen komt, is
klaar voor de klassiekers.” 3BA5

Waarom toppers koersen in een zandbak

M Koersen in
het Midden-
Oosten draait
niet louter om
geld. Het is
de ideale voor-
bereiding op
de klassiekers.
© AP

‘Sport is het middel bij uitstek
om internationaal prestige

te vergaren’
MARKO HEIJL

LECTOR SPORTMARKETING 3VUB5
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