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Sporza
inister SvenGatz heeft niet gescoord bij deVRT
met zijn opmerking dat er te veel van dezelfde
sport op de openbare omroep is,maarminister
SvenGatz is dan ook geenminister van Sportmaar
vanCultuur en bij de culturo’s gaat een ferm stand-
punt tegen sport er altijd in.
Misschien eenbeetje naast de kwestie,maar om

eenbreder kader te schetsenhier toch in eenparagraafje
een eerdere column samengevat. Cultuur kreeg in 2014 net
geen 480miljoen euro uit deVlaamse begroting. Per
Vlaamse inwoner is dat 75 euro. Sport kreeg net geen 130
miljoen euro, ongeveer 20 euro per inwoner. Sport is de
grootste democratiserende en integrerende kracht voor een
maatschappij. Cultuur is ondanks het vele subsidiegeld
altijd een passe-temps voor een elite gebleven.
En tochheeftminister SvenGatz ook eenbeetje gelijk.
Hij zei ondermeer: “Moet je elke avond voetbal kunnen

kijken?”Neen.
Of: “Moet je deRonde vanVlaanderen vanminuut één

uitzenden?”Neen.
Ennog: “De openbare omroepmoet geen sport- en enter-

tainmentzender zijn.Het evenwichtmoet beter.” Groot
gelijk,maar overwelk evenwicht heeft hij het dan?
Het verbaast dat hij het bijvoorbeeld niet had over veldrij-

den. DeVRTheeft het veldrijden tot in demelkweg gepro-
moot enheeft ons laten geloven dat parochiaal toneel het-
zelfdewas als Broadway. In een samenzweringmet de
ondeskundigewielerbobo’s zijn heelwatwaardevolle atleten
verloren gegaan voormondialewielerdisciplines omdat ze
bleven steken in deVlaamsemodder. Tegelijk zijn de
Golazo’s en andere opportunistische organisatoren slapend
rijk geworden.
Verbazenddat Sven

Gatz in zijn interview
metDeZondagniet één
keer Sporza heeft
genoemd.DeVRTheeft
begin deze eeuwSporza
uitgebouwd tot een sport-
merk dat door hetmedia-
landschap rolde als een
bulldozer. Kwaliteitwas
ineens nietmeer belang-
rijk, in de eerste plaats
nietmet betrekking tot
het personeel dat al die
sport in de huiskamer
moest brengen,maar ook
niet in het aanbod.Dat
werdnooit bepaald door
internationale uitstraling
van een sport, laat staan
dat er benchmarking aan
te pas kwam.
Het aanbodwas

geheel afhankelijk van
welke rechten konden
worden verworven.Met
anderewoorden: hebben
wede rechten, dan is het
wereldsport. Hebbenwe
die niet, dan telt het niet.
Ander criterium: doen er van onsmee en kunnen zewin-
nen, dan zijnwe erbij (als het betaalbaar is). Denkenwedat
ze niet kunnenwinnen, dan gaanweniet.
Vandaag luidt een veelgehoorde kritiek dat tweemannen

op eenfiets een rechtstreekse tv-uitzendingwaard zijn. Kan
u zich indenkendat een chef sport van deVRTeen kwart-
eeuwgeleden 500.000 frank (12.500 euro) vroeg voor de pro-
ductie van deOmloopHetVolk, nuHetNieuwsblad, en
dreigde niks uit te zenden tot er boter bij de vis kwam?Toen
deBRTN in 1994het voetbalcontract kwijtspeelde aanVTM,
was er heel even paniek bij demonopolist en veranderde het
geweer snel van schouder: van de ene dag opde anderewerd
alleswat opwielrennen leek eenwereldsport.
Erger nog dan Sporza zelf, wordt soms gezegd, is het

marktverstorende effect van Sporza opde anderemedia.
Genoeg gehoord op allerhande redacties: het komtniet op
tv, dus doenwij er ookniks aan.Dat ismeer nog de schuld
vandie redacties natuurlijk,want die haddenmaar sterkere
cheffen sportmoeten aanstellen enbetermoetenweten in
plaats van onder de druk vande tv non-events alsOmloop
enmodderlopen inHamme-Zogge het statuut vanwereld-
kampioenschapnavelrijden te verlenen. Toende commerci-
ële zenders ook begonnen in te zetten op voetbal en veldrij-
den,was het hekhelemaal van de dam.
WillenwenudatGatz het kindmet het badwaterweg-

gooit? Liever niet, omeerlijk te zijn. Er kan veel kwaadwor-
den gesproken van Sporza,maar vorige zondag kon je daar
wel eenOostendse en eenKeniaanBelgisch kampioen veld-
lopen zienworden. Behalve dat overaanbod voetbal enwiel-
rennen, zit Sporzamisschienniet zo heel ver verwijderd van
die sterkeVlaamse sportzender. Van een lappendeken aan
sportuitzendingenwordt niemandbeter. Ideaal,maarwel-
licht niet toegestaan voor een of anderemededingingsauto-
riteit, blijft een situatiewaarbij de openbare en commerciële
omroependehanden in elkaar slaan en een kwalitatief en
divers sportaanbodbrengen op een aparteVlaamse sport-
zender.
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Meunier. Hij is op dit moment
beter danVandenBorre.”
Adnan Januzaj speelt dan

weer teweinigomaanspraak te
maken op een nieuwe cap. “Ik
twijfel allerminst aan de kwali-
teiten van Januzaj, maar hij
krijgt weinig speelmogelijkhe-
den bij Manchester United. Ik
moet fair blijven ten opzichte
vande anderen”, steltWilmots.
Voor Youri Tielemans en

LeanderDendoncker is het nog
te vroeg. “Het moet niet te snel
gaan, ikwil ze niet verbranden.
Het blijft wel de bedoeling om
zo veel mogelijk jongeren te
laten doorstromen vanaf de
beloften, zoals Batshuayi.” ⌦PJC�

Verhaeghe ziet fierheid terug
bij Brugse supporters
Voor Club Brugge-voorzitter
BartVerhaeghemoetditseizoen
niks. “Het seizoenvanClub is al
een groot succes. De ploeg leeft
en spreekt opnieuw aan. Voor
het eerst sinds ik als voorzitter
overgenomen heb, ben ik op
mijn gemak.”
Bekerwinst isdusgeenmust?

“We gaan er alles aan doen om
tewinnen,maaralsAnderlecht
straks beter blijkt dan is dat zo.
In sport heb je altijd winnaars
enverliezers.Alswij straks ver-
liezen, is dat geen ramp.”

Ook in de competitie móét het
niet. “We zijn aanwezig op drie
fronten. Enkele seizoenen gele-
denwasdatnogondenkbaar.De
fans hebben opnieuw hun fier-
heid. Er is weer eenmentaliteit
vanhardwerken in onze club.”
De mentale weerbaarheid

zietVerhaeghealsgrootstetroef-
kaart. “In beide matchen tegen
Besiktas hebben we terugge-
vochten.Bovendienkunnenwe
verschillende systemen spelen.
Dat is ook een voordeel in de
play-offs.” ⌦JBG�

In de kwartfinales van de
Champions League krijgen
we een heruitgave van de
finale van vorig jaar: Atlético
Madrid tegen Real Madrid.
De Koninklijke haalde het
toen na verlengingen met
4-1. Nu liggen de kaarten
anders. In de laatste derby
gaf Atlético Real voetballes.
Het werd 4-0. PSG neemt

het net als in de groepsfase
op tegen FC Barcelona. In
de eerste ronde wonnen
beide teams hun thuis-
wedstrijd. Monaco-speler
Yannick Ferreira Carrasco,
op de geblesseerde Thomas
Vermaelen na de enige Belg
in de Champions League,
neemt het op tegen Juven-
tus. Porto treft Bayern. ⌦PJC�

Champions League

Atlético M. - Real Madrid
Juventus - AS Monaco
PSG - Barcelona
FC Porto - B. München

Heenwedstrijden op 14 en
15 april. De returns worden
gespeeld op 21 en 22 april.

Atlético krijgt zijn revanche tegen Real Barça favoriet voor Clásico
Real Madrid trekt morgen met het mes op de keel
naar Barcelona. Als de Koninklijke de Clásico verliest,
telt Real al vier punten achterstand en mag de club
de titel stilaan vergeten. Dan ligt ook de ontslagbrief
van Carlo Ancelotti klaar. De Italiaan ligt al weken
onder vuur na zwakke resultaten in Spanje en de
bijna exit uit de Champions League. Het Madrileense
spitsentrio moet zijn vel redden: Ronaldo, Bale en
Benzema. Alleen: de Catalaanse aanval doet nog
beter. Messi, Suárez en Neymar scoorden dit seizoen
al 82 goals tegenover 77 voor de Real-aanval. ⌦JVV�

Selectie Rode Duivels
H Doelmannen
Courtois, Mignolet, Gillet

H Verdedigers
Alderweireld, Ciman, De Bock, Denayer,
Kompany, Lombaerts, Meunier, Vertonghen

HMiddenvelders
Chadli, De Bruyne, Defour, Dembélé, Fellaini,
Nainggolan, Witsel

H Aanvallers
Batshuayi, Benteke, Ferreira Carrasco, Hazard,
Lukaku, Mertens, Origi

H Dennis Praet
verwacht felle
duels tegen Club
Brugge, maar
geen knokpartij.
‘Het onderlinge
respect is groot.’
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