
geworden.Firstwe takeManhattan, thenwe take
Berlin, dat hebben zij omgekeerd gedaan.Negen
jaar geleden viel Berlijn, de Bundesliga. JoVan
Hoecke, de doctor sportmanagement van IK
Gymenmedeoprichter: “Daarnahaddenwehet
geluk dat de EuropeanProfessional Football
League eenworkshop organiseerdewaarwij
gastsprekerswaren en ookde Premier League
op aanwezigwas. Die hoorden ons verhaal en
een jaar later zatenwedaar ook aan tafel.”
De slogan vanDouble PASS in ophet eerste

gezicht krakkemikkig Engels komt trouwens
vanRichard Scudamore, CEOvandePremier
League: ‘Together formore better players.’Na
Engeland klopteHongarije aanmet de beken-
tenis dat ze nog steedswarenblijven steken in
de tijd vanPuskás en of demannenuit Dilbeek
niet kondenhelpen. Duitsland bleef al die tijd
een account enEngeland gaat nu ookde tweede
cyclus in. Ten slotte zijn dit jaar ook contracten
getekendmet deUnited States Soccer
Federation (de bond) en deMajor League
Soccer (de competitie) in deVerenigde Staten en
de J-League in Japan.Alsof dat niet volstaat,
wordtmomenteelwordt ook onderhandeld in
Brazilië, Spanje, Denemarken ennog andere
landen.

Changemanagement
Double PASSbiedt drie producten aan.De basis
zijn assessments en audits: via vragenlijsten die
worden aangepast aan de lokale realiteit en de
specifiekewensenwordt de club, de liga of fede-
ratie een spiegel voorgehouden.Aanhet eind
vande rit volgt een classificatiesysteem.Alles is
voetbalgerelateerd. In het prille beginwerd zelfs
de procedure bij blikseminslag ophet jeugd-

Gratuliere!”, zei deman vanBayer Leverkusen
eind vorige zomer. Ik vroegwaarom. “Met onze
wereldtitel, jullie hebbendaaraanmeegehol-
pen.”OprichterHugo Schoukens kanhet relati-
veren,maar diep vanbinnenweet hij dat er een
stukwaarheid in zit. Als de clubs uit de
Bundesliga vandaag vande beste opleiders ter
wereld zijn en steedsweer nieuweDuitse talen-
ten voortbrengen, is datmede door een bedrijfje
uit Dilbeek dat tien jaar geledenmee een steen
hielp verleggen in hetDuitse voetbal.
Dit jaar bestaatDouble PASS tien jaar,maar

het begon allemaal in 2000met een opleiding
Expert Class Sportmanagement (tegenwoordig
aandeVUB) en eenbankdirecteur van een
Fortis-filiaalmet een passie voor jeugdvoetbal,
die destijds inAnderlecht enRWDMolenbeek
had gezienhoehetmoest en ooknietmoest.
Ongeveer tegelijkwas er een doctoraatsstudent
aandeVUBdie eenmodel had gemaakt voor
integrale kwaliteitszorg in de opleiding voor
gymnasten. De bankdirecteur en de doctoran-
dus vonden elkaar: IKGymwerd IKFoot. IK
Footwerduiteindelijk Foot PASS enheet nu
Double PASS.
Het bedrijf groeide van tweenaar achten-

veertigmedewerkers en vanhet eerste contract
–met de voetbalbond ende profliga in eigen
land – blijft nunog slechts een klein deel over.
Geen sant in eigen land?Ooknietwaar,want er
zijn nogwel profclubs dieDouble PASSwaar-
deren en vanaf derde klasse zijn alle clubs ver-
plicht eenDouble PASS-label te halen.
Double PASS is voor het Belgisch voetbalwat

Lotus is voor de koekjesindustrie: geliefd in
België,maar nogmeer geliefd in het buitenland
endat is nu eenmaal een groteremarkt. In tien
jaar tijd isDouble PASS te groot voor België
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Achtergrond. Brabants bedrijf Double PASS ontwikkelt talenten

complexmee geaudit,maar daar ismen van af
gestapt. “Alleswat de speler betermaakt”, zegt
HenkMariman, die destijds als hoofd oplei-
dingenbij Beerschot als eerstewerd doorgelicht
en later bij ClubBrugge demannen vanDouble
PASSnog eens over de vloer kreeg.Mariman
zouna zijn vertrek als sportmanager bij Club
Brugge in 2012 een sabbatical nemen en alle
topclubs vanEuropa bezoeken. Vandaagwerkt
hij voorDouble PASS.
“Zoekmaar op.Nog voor ik hier in beeldwas,

heb ik gezegd dat de screening vanDouble PASS

van onschatbarewaard is gebleken voor het
Belgisch voetbal. Anderlecht zou vandaag
Neerpede endewerking daar niet kennen als ze
in de eerste audit niet ergens rondde achtste
plaatswaren geëindigd. Dat deed toen erg veel
stof opwaaien,maar het zette een en ander in
beweging.Wijwarenmet Beerschot als satelliet
verbonden aanAjax, dat zogezegd de beste
opleiding terwereld heeft,maarwehebben
toch ontzettend veel geleerd endaardoor ook
veel veranderd. JanVertonghen enThomas
Vermaelenhebbendaar ongetwijfeld van
geprofiteerd.”
Naast de audit biedtDouble PASS ook

‘changemanagement’ aan, demeest agressieve
en directe vormvan consulting. De projecten in
Hongarije en in Istanboel bij Galatasaray vallen
binnendie opdracht. Ten slottewil Double
PASS ook instrueren via een instituut, de jong-
ste peiler.
Changemanagement in het voetbal, waar

vooral ex-voetballers vanhun eigen gelijk over-
tuigd zijn, begin ermaar aan als bankdirecteur-

Double PASS is voor het
Belgisch voetbal wat Lotus is
voor de koekjesindustrie:
geliefd in België, maar nog

meer geliefd in het buitenland

“

KV Kortrijk kaaptWalemweg voor de neus vanMoeskroen
Amper één dag na de afzegging
van Philippe Clement heeft KV
Kortrijk alsnog een nieuwe coach
aangesteld. Donderdagavond laat
nam de clubleiding contact op
met de entourage van Johan
Walem. Gisterenmiddag bereikten
KV Kortrijk en de ex-Rode Duivel
uiteindelijk een akkoord over een
contract voor twee seizoenen.
Wie zijn assistenten worden, is

nog niet duidelijk. Walem stond
sinds dag één op de shortlist van
KV Kortrijk om Yves Vanderhaeghe
op te volgen, maar het zag er lang
naar uit dat de voormalige bonds-
coach van de nationale beloften
naar Moeskroen-Péruwelz zou
trekken. Op Le Canonnier ging
iedereen ervan uit dat Walem,
zoals afgesproken, naar het sta-
dion zou komen om zijn contract

te ondertekenen. Daar daagde hij
echter nooit op. Naar verluidt
sloeg de twijfel bij Walem toe toen
hij zicht kreeg op de beperkte
financiële situatie in Henegouwen.
Ook zou de fusieclub (transfer-)
beloftes niet zijn nagekomen.
Moeskroen-voorzitter Edward Van
Daele reageert verbouwereerd,
zeker omdat hij op geen enkel
moment op de hoogte was van

de contacten met KV Kortrijk.
“Dit is nog maar eens het bewijs
dat dat de grote clubs er alles aan
doen om de kleintjes klein te hou-
den”, klinkt de jurist ontgoocheld.
In West-Vlaanderen ligt niemand
wakker van de hectiek. “Akkoord,
Walem had zijn woord gegeven
aan Moeskroen, maar er stond
nog niets op papier”, zegt Patrick
Turcq, CEO van KV Kortrijk. 8PJC9

E De founding
fathers van
Double PASS:
(vlnr.)
Hugo Schoukens,
Robbie De Sutter
en Jo Van Hoecke.

Ze spreken voetbaltaal en zeggen waar het op staat,
de auditors en consultants van Double PASS. Opleiding
van talent is hun corebusiness, maar in de Ameri-
kaanse Major League Soccer willen ze nu ook advies
voor hun topteams. Het visitekaartje van Double PASS?
Negen jaar samenwerking met de Bundesliga.
HANS VANDEWEGHE

©
P
N

De respons is over het algemeen goed, al komen
ze occasioneel een trainer tegen die erg argwa-
nendblijft.Maar de bevindingen vandeman-
nen vanDouble PASS zijn juist dat de grote
namen veel openheid aande dag leggen, als je
maar toont dat je er iets van kent. Dat zegt ook
David Pauwels die als doctoraatsstudent
management een vergelijkende benchmark
ontwikkelt omopleidingenbij verschillende
internationale clubs tegenover elkaar te kunnen
zetten. “Ik zat bij Alex Ferguson. Behalve dat ik
goedmoest luisteren omhem te begrijpen in
zijn typische Engelswas diemanheel open. Je
wordtwel getest op je kennis,maar als ze voelen
dat je standhoudt, zijn zemee enworden ze zelf
enthousiast.”
De Premier League doorlichten op jeugdwer-

king is eenhele klus en garandeert zere tenen
aande andere kant vande tafel. De competitie

magdande rijkste vandewereld
zijn, de kritiek luidt dat de
Premier League veel teweinig
Engelse spelers voortbrengt en
dus de nationale ploeg niet ten
goede komt. FrankRitswas de
eerste vier jaar vande overeen-
komstmet de Premier League
projectmanager.Hij schetst de
situatie. “Hunprobleem is de
post-formatie. Spelers die 21 zijn,
zijn niet sterk genoeg om inde
Premier Leaguemeteenmee
te doen enwordenuitgeleend
aanderde of vierdeklasserswaar
kick-and-rushwordt gespeeld.
Onlangs zag je dat de grote clubs
hun teamsbewust uitzoeken om
spelers te laten rijpen.Het aantal
Engelse spelers in de Premier
League vermindert niet langer en
de verwachtingen zijn dat het
straks in de lift zit. De resultaten
vandeEngelse jeugdelftallen zijn
ook bemoedigend: zewinnen
toernooien of ze eindigen bovenin
endat is nieuw.

Begonnenbij Berlijn, zijn ze nuook in
Manhattan geland.De vijfde sport vanhet
grootste sportland terwereld op de juiste rails
krijgen, het is eennooit geziene uitdaging in de
jonge geschiedenis van dit op en topBelgische
bedrijf. “Wehebben ons verhaal gedaan”, zegt
Hugo Schoukens, “en toen vroegen ze ineens
ook omdewerking vande eerste elftallen door
te lichten.We zijn laatst eenweekmet achtman
naar deVS getrokken voor een eerste imple-
mentatie. Datwordt onze grootste opdracht
ooit. DeAmerikanen zijn duidelijk: zewillen
alles in hetwerk stellen omdeworldcup te
winnen.”
Ze hebben al geleerd dat deAmerikaanniet

wil horen vanEngeland enEngelse voorbeel-
den.Mariman: “Duitsland is daar de norm,
want die zijnWeltmeister.” Acht dagenper club
zullen ze uittrekken omdehelewerking door
te lichten tot enmet dewedstrijdvoorbereiding
ende training toe. Datwordt inbreken in het
domein vande trainer en er zal vooral een
cultuuromslag nodig zijn ombetere spelers te
maken in deVS. “Voetballers genoeg,maar alle-
maal dezelfde fysieke types: lopen als robotten,
maar genialiteit is ver te zoeken”, zegt Frank
Rits. Bij Double PASS kijken zemet spanning
uit naar die clashmet deAmerikaanse sport-
cultuur.
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jeugdtrainer en doctor-turner. Inmiddels heb-
ben Schoukens enVanHoecke zich omringd
met nog grotere voetbaldieren, onderwieHenk
Mariman, FrankRits die er van in het begin bij
was, en recent ook ex-Anderlecht-coachAriël
Jacobs.
Ritswas 26 toenhij begonbij Double PASS.

“Op eendag zit je als 26-jarige tegenover
Bayern-voorzitter Karl-HeinzRummenigge. De
hele Bundesligawas aanvankelijk erg sceptisch.
Ons auditmodelwas henniet goed bevallen en
enkele clubs haddende leiding genomen van
een tegenbeweging. “Sie kommennicht rein.”
Wij zouden geen voet tussen de deur krijgen.
Dat is toch gelukt ennuwordenwijmee in de

felicitaties betrokken. “Jullie hebben ons doen
nadenken ende dingen anders aanpakken.”
Dat hebben zewel zelf gedaan. Zij hebbenna
het debacle ophet EK van 2000 (Duitsland lag er
in de eerste ronde uit, HV) ‘DerweiteWeg zum
Erfolg’, het stappenplannaar een betere oplei-
ding, zelf geschreven.Wijwerdendaar onder-
deel van, na lange gesprekkenmetMatthias

Sammer, sportief directeur vandeBundesliga,
enHolgerHieronymus, de COOvandeDuitse
profliga.”
Double PASShamert bijvoorbeeld steeds op

een sporttechnische cel binnende clubs,met
daarin eenprominente plaats voor het hoofd
opleidingen, zodat die op structurelewijze
samenzitmet de hoofdcoach. In 2009hadden
deDuitse clubs die cel niet, op eenuitzondering
na. Vandaaghebben ze die allemaal omdat ze
geloven in een rode draad doorheende oplei-
ding.
VanHoecke: “Wat de klantwil, doenwij.

Somsbeperkt onze inbreng zich totmanage-
ment en structuren en vullen ze het zelf verder
in. Soms gaanwe verder, zoals bij Galatasaray.”
Dat project is in handen vanHenkMariman,
eenman van veel voetbalwateren die zich toch
even schrapmoest zetten toen ex-international
en kersvers coachMehmetAyanhemvroeg
waar hij danwel had gespeeld. “Ik vroeg: ‘Waar
was jij dan coach?’ Enhij ging terug zitten. Bij
Galatasaray, dat de eliteclub vanTurkijewil

zijn, hebbenwe alles op poten gezet:medisch,
individuele training, trainingsvormen, video-
analyse, sociale cel, echt alles.”

USAwereldkampioen
Double PASS is eenBelgisch bedrijf. Datwil
zeggendat aanpassen aan veranderende
omstandighedenbijna in de genen zit. Het cul-
tuurmodel vanHofstede,waarin ondermeer
machtsafstand, onzekerheidsvermijding, indivi-
dualisme/collectivisme,masculiniteit/feminiteit
en lange versus korte termijnworden in kaart
gebracht omverschillende landen en culturen
met elkaar te vergelijken, is een eerste leidraad
om inden vreemde geenbrokken temaken.
Schoukens: “Wij zijn geenNederlanders die

komenmet hun systeem, hun spelfilosofie en
die iedereenmeewillen in hun grote voetbal-
gelijk.Wij gaanuit van de filosofie vande club,
van de regio, vanhet land. Soms adviserenwe
een koerswijziging,maar erwordt pas van
koers veranderd als ze daarachter staan.”

‘Wij zijn geen Nederlanders
die iedereenmeewillen

in hun grote voetbalgelijk.
Wij gaan uit van de �loso�e

van de club, de regio
en het land’
HUGO SCHOUKENS

OPRICHTER DOUBLE PASS

Mirallas: tevreden bij Duivels, ongelukkig bij Everton
Op zijn 27ste en na drie jaar
Everton lijkt de tijd niet alleen
rijp om zich op te werken bij de
Rode Duivels, maar vooral ook
om het hoofdstuk Everton af te
sluiten. De laatste interland voor
Kevin Mirallas dateert alweer van
4 september vorig jaar tegen
Australië. “Daarna heb ik door
blessures telkens de selectie
gemist”, zuchtte hij hoorbaar.

“Het is al te lang geleden, want
ik kom graag naar de nationale
ploeg.” Iets wat het laatste half-
jaar veel minder het geval is bij
Everton. Dat ligt niet zozeer aan
de spelersgroep, wel aan trainer
Roberto Martínez. In die mate
dat Frankrijk en Wales weleens
zijn laatste interlands zouden
kunnen zijn als Everton-speler.
“De eerste zes maanden waren

super, met als gevolg dat er
heel wat clubs informeerden.
Everton heeft een transfer toen
afgeblokt.” Na de winterstop
vloog Miralles op de bank. “Na
Wales dringt er zich een gesprek
op met Everton. Als ik opnieuw
speel, is er geen probleem. In
het andere geval zullen ze veel
geld verliezen als ze me niet
laten gaan.” 6WDK7

Anderlecht herschikt technische staf
Besnik Hasi en assistent-coach Geert
Emmerechts zullen bij Anderlecht
voortaan bijgestaan worden door T3
Mohamed Ouahbi. Die coachte het
voorbije seizoen de beloften en leidde
de U19 naar de halve finales van de
Youth League. René Peeters, die het
voorbije seizoen T3 was, keert terug
naar de jeugd en moet instaan voor de
doorstroming van jonge spelers naar de
A-kern.

Hasi gaf ook nog zijn verlanglijstje mee
voor de transferperiode. “Mijn prioriteit
is de linkerflank”, stelt de Albanese
coach. “In tweede instantie, omdat
Mbemba waarschijnlijk vertrekt (de
Congolees kan naar Mönchenglad-
bach, MJR/RN/SK), wil ik centraal ach-
terin een leider met gestalte.” Tot slot
duikt nog één naam op. “Boussoufa,
een rolmodel. Maar hij moet zijn tele-
foon opnemen als ik bel.” 6MJR/RN/SK7

in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten

C Een eerste
audit van
Anderlechts
jeugdwerking
was pover.
Nu beschikken
voetballertjes
op Neerpede
over uit-
stekende
faciliteiten.
© TIM DIRVEN


