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Voorbeschouwing. Door een oneerlijke verdeling van het geldmag de Oude Dame nu

U dacht dat ze vanavond om de beker met de grote oren speelden?
Dat klopt, maar het draait in Berlijn vooral om geld, waarvan een groot
deel al lang is verdeeld. Winst of verlies, Juventus verdient zeker
20 miljoen euro meer dan FC Barcelona en breekt nu al alle records.
HANS VANDEWEGHE

reclame-uitingenvande thuisclubwordenver-
wijderdof afgedekt enTEAMneemtdehele
regieover.Aanvankelijkmochtendeclubs zelfs
huneigen shirtreclameniet dragen,maardaar
is snel komafmeegemaakt.DeChampions
League-hymne, eenvariatie op ‘Zadok thePriest’
of de ‘Kroningshymne’ vanGeorgFriedrich
Händel,weerklinkt overal inEuropaophetzelfde
uur,metuitzonderingvandeRussische
Republiek enOekraïnewaarmenom18.00uur
Midden-Europese tijdbegint.

Is geld allesbepalend
in de Champions League?
Daarheeft het alle schijn van.Vergelekenmet
deeerste editie in 1992-1993 is veertig keermeer
prijzengeldbeschikbaar.Degrotedijkbreuk
kwamer in 1999,nadat SilvioBerlusconi samen
metandere voetbalrijkaards enenkeleArabieren
hadgeprobeerdeenaparteEuropese supercom-
petitie oppoten te zetten.
DeUEFAenTEAMcounterdenmetdrie keer

meerprijzengeld endatwashetbeginvande
‘marketpool’, een fundamenteel oneerlijkfinan-
cieel verdeelmodel (zie verder). Inde laatste
vijftien jaar ishetprijzengeldverdrievoudigd.
Demeest recente stijgingvan910miljoennaar
1,2miljard (plus30procent) is goednieuwsvoor
dekersverseBelgischekampioenAAGent
De topteamshoudendoorgaanseenaardig

centjeoveraanhetkampioenenbal.RealMadrid
wasde laatstewinnaarenverdiende57,4miljoen
euro.VoordeEuropese top isdat ietsmeerdan 10
procentvanzijn jaaromzet,maareenChampions
League-titel levertookallerhandebonussenop
vandesponsorsenzorgt indirectookvoormeer
inkomstenuitmerchandisingen licensing.
JuventusTurijn zal eennieuwrecordvestigen

(zie hierna),maarhadookalhet oude record. In
deeditie 2012-2013 verdiendede ‘OudeDame’
al 65,3miljoeneuro, terwijl hetmaardekwart-
finalebereikte.Hoehetdatflikte?

…Door demarket pool,
een vreselijk oneerlijke
uitvinding
ToenBerlusconi enco. in 1999uiteindelijk
bij deUEFAenTEAMenhunChampions
Leaguebleven,warenze zeer te spreken
overdeverdrievoudigingvanhetprijzengeld,
maar zehaddennogeeneis: dehelft vandat
geld (vanaf volgend jaar40procent) zouniet
langeropbasis van sportieveprestaties
(de zogehetenfixedpayments)wordenuit-
gekeerd,maarwel opbasis vandewaardevan
hetChampionsLeague-tv-contract inhet thuis-

landvandeclub(s).Winnenof verliezen,was
voordatdeel vanhetprijzengeldnietmeer van
belang.WieaandeChampionsLeaguedeelnam,
wilde zichopvoorhandverzekerdwetenvanzijn
deel vanhetmarketpoolgeld.
Uit demarketpoolgeldenper landkun jedus

dewaardevande tv-contractenafleiden.Voorde
Italiaanse clubs is erde laatste jaren80miljoen
euro te verdelen, inEngeland71,7, Spanje67,3,
Frankrijk 57,8 envoordeDuitse teamsslechts
37,8miljoeneuro.Daaruit blijkt dat inDuitsland
het tv-contractmaardehelftwaard is vandat in
Italië.VoorBelgië ishetmarketpoolgeld3,1mil-
joeneuro, 2miljoenminderdanRoemenië.
Marketpoolgeldwordtper landbepaald en

moetwordenverdeeldonderalle deelnemende
teamsvandat land.Met twee teams ishetmak-
kelijk: dekampioenvandevorige competitie
krijgt 55procent ende tweede45.Metdrie en
vier teamsverschillendeverdeelsleutels van
land tot land.Enhier komtdeaapuit demouw
watdeze editie betreft.
Hieronderwordt indetail uitgerekendwatde

beidefinalistenkunnencashen.VoorSpanje is
niet alleen 13miljoeneuromindermarketpool-
geldbeschikbaardanvoor Italië,maarhet geld
moetooknogeensover vier Spaanse clubswor-

denverdeeld. Barcelonawasvorig jaar slechts
tweede indePrimeraDivisiónenheeft dusmaar
rechtopeengoede20miljoenvanhet Spaanse
geld.
In Italiëwrijft Juventus zichnual indehan-

den: slechts twee Italiaanse teamshebben in sep-
tembervorig jaardeeindtabel bereikt. ‘Juve’ is
kampioenenkrijgt dus55procentof 44miljoen
euro, deandere ItaliaansedeelnemerASRoma
overleefdedeeerste rondeniet enkrijgt 36mil-

joeneuro.Anderlecht overleefdeook
deeerste rondeniet enkrijgt als enige
BelgischdeelnemerdeheleBelgische
marketpool: 3,1miljoeneuro.Als
Anderlecht vanavond indefinalehad
gestaanendeChampionsLeague
gewonnen, danwashetmet40,5mil-
joeneuronaarhuis gegaan.Verliezend
finalist Juventus is vanavondal zeker van
net geen76miljoeneuro.Ofhoedegrote
voetballandenstructureelwordenbevoor-
deeld en rijk steeds rijkerwordt.

Enwatwordt het
in de toekomst?
DeKoninklijkeAtletiekAssociatieGent is vol-
gend jaardezesdeBelgischedeelnemerdievan
deChampionsLeaguemagproeven,naAnder-
lecht (11), ClubBrugge (4),KRCGenk (2),
Standard (1) enLierseSK(1).Menvergelijktdepas
behaaldekampioenstitel vanGentende
ChampionsLeague-deelnamemetLierse, dat in
1997aanhetkampioenenbalmochtdeelnemen.
Er is eenkleinverschil: Lierse iswellichthet enige
teamdatbijnageldmoest toestekenomdeel te
nemenaandeChampionsLeague.Liersever-
diendeocharme1,86miljoeneuroenmoestdaar-
meenaastdekostenvanhet reizenendepremies
ookdehuurvanhet stadionvanGentfinancieren
omdathetnietophetLispmocht spelen.

Voor Spanje is niet alleen
13miljoen eurominder

market poolgeld beschikbaar
dan voor Italië, het geldmoet
ook nog over vier Spaanse
clubs worden verdeeld

Endewinnaar is…

Hoe ging dat in den beginne
met die Champions League?

DeEuropacupvoorLandskampioenenof later
Europacup Ibestaat al sinds 1955enwasaanvan-
kelijk eenpuurbekertoernooi. In tweewedstrij-
denmoest je je ontdoenvan je tegenstander en
soms leverdedat verrassingenop.Vandie for-
mulehieldende topteamsniet vanendeUEFA
eigenlijk ookniet,maaromandere redenen.Die
zaggeen inkomsten,wantde teamsbeheerden
deeigen ticketing en sponsoringenvermarkten
huneigen tv-rechten.Op26mei 1993zou
OlympiquedeMarseille inMünchendeeerste
winnaarwordenvandeChampionsLeague.Het
schakelde toen indepoulesClubBruggeuit en
hield2miljoeneuroover vanhet grote avontuur.
Er zit ookeen sportpolitiek luik aandecreatie

vandeChampionsLeague.Herinnerudeellende
vandewereldvoetbalbondFIFAmethethet
sportmarketingagentschap ISL (eenAdidas-
filiaal) dat zijn faillissementprobeerdeaf tewen-
dendoorhetbetalenvansmeergeld. Hetbegin
vanalle ellendevoorBlatter?Toen ISL in2001
ophield tebestaan,wasdat omdathet zichnooit
hadhersteld vaneenzwareklap.Dé topluiKlaus
Hempel en JürgenLenzbegonnen in 1991 een
eigenbedrijf, namelijkTEAM,en tekendenvoor
hunnieuweklantUEFAhet concept vande
ChampionsLeagueuit.Nahet vertrekvanzijn
toplui verloor ISLdeenenadeandereklant,met
uitzonderingvanSeppBlatter endeFIFA, enzo
wasdewelvaart vandeUEFAonrechtstreeksde
oorzaakvanveel financiële ellendevoordeFIFA.
TEAMwerdal snel deel vandeZwitserse

beursgenoteerde communicatiegroepHighlight
Communications, diebehalvedeChampions
LeagueookdemarketingvoordeEuropean
BroadcastingUnion,EurosongendeWiener
Philharmoniker inportefeuillehebben.
Highlight is danweer sinds2007voor52procent
inhandenvanConstantinMedianAG.Hoofd-
aandeelhoudster vanConstantin, dat vooral ook
actief is infilmrechten, is deweduwevanLeo
Kirch, ookeenmediamagnaatdieook failliet is
gegaan ronddeeeuwwisseling enwaardeFIFA
ookmoest voorbloeden.Kirchen ISLzijn twee
belangrijkenagels aandedoodskist vanSepp
Blatter.Decirkel geraaktedezeweek rond.

Wat is uniek aan
de Champions League?
Dat er goedwordt gevoetbald.Datdebetere
teamsmetdeze competitieformule inpoules
mindergevaar lopensneluitgeschakeld tewor-
den.Datdemarketingendecommunicatie
wordt gecentraliseerdvolgens strengeprocedu-
res endikkedraaiboeken.Datmetuitzondering
vandeOlympischeSpelen,waargeen reclame in
het stadion staat, dit deduurste competitie is om
te sponsoren.Voor 125wedstrijden indehoofd-
tabel betalengrote sponsors alsHeinekenen
Nissan (dat vorig jaarFordkwamvervangen)
tussen60en70miljoeneuroper jaar,maarvoor
40miljoeneurokun jeookal terechtbij TEAM.
Olympische sponsoringkost al gauw90miljoen
voorvier jaar en tweeOlympischeSpelen.
Uniek is deherkenbaarheid endeuniformi-

teit. Elk stadion, vanVladivostok (als dat zou
meedoen) totLissabon, ziet erhetzelfdeuit.Alle 29
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Allegri kan harten van Turijn veroveren, al baart defensie zorgen
Massimiliano Allegri werd
afgelopen zomer bij aan-
komst in Turijn door
Juventus-supporters nog
bekogeld met eieren omdat
hij overkwam van rivaal AC
Milan. Tien maanden later
heeft de 47-jarige coach het
vertrouwen van de bianco-
neri gewonnen. De ploeg
pakte in Italië de dubbel en

staat voor het eerst sinds
2003 in de finale van de
Champions League. Scoren
is een must, beseft Allegri,
maar de kansen op de trofee
zullen ook afhangen van
Barça-ster Lionel Messi.
“Of hij af te stoppen is? Ik
hoop alvast dat dat het geval
zal zijn.” Allegri zit wel met
defensieve zorgen. Giorgio

Chiellini haakte al af met
een kuitblessure en ook
achter de naam van Andrea
Barzagli, die kampt met een
dijbeenblessure, staat nog
een vraagteken. Haalt hij de
aftrap niet, dan zal Angelo
Ogbonna allicht zijn plek
innemen. Juventus-spits
Álvaro Morata staat van-
avond dan weer voor het

tweede opeenvolgende
seizoen in de finale van de
Champions League. Vorig
jaar won hij die met Real
Madrid in een stadsderby
tegen Atlético. Morata kan
pas de vierde speler ooit
worden die twee keer op rij
de Champions League wint,
na Desailly, Paulo Sousa en
Eto’o. <ANP/SK@
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Hoeveel verdienen ze?
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Barça - Juve in cijfers
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Gent stapt inde24ste jaargangvandeCham-
pionsLeague, die in één jaardeprijzenpotmet
30procent zag stijgen.Afhankelijk vandeal of
niet kwalificatie vaneen tweedeBelgisch team
(ClubBrugge) enals gevolgdaarvanhetmoeten
afstaanvaneendeel vanhetBelgischemarket
poolgeld,weetGantoise zichnual verzekerdvan
13,5 (métClub)of 15miljoeneuro (zonderClub).
Dat zijn gissingen.Er zitweliswaar20procent

meergeld indepot vandemarketpool,maar
met ingangvanvolgendseizoengaanookde
nieuwe tv-contracten inenwewetenniet precies
of deBelgische rechtenhouders (VTM,RTBFen

Belgacom)méérbetalendan inhet vorige con-
tract.Wellichtwel, omdatopnieuwopdinsdag
enwoensdagwedstrijden inopennet (2BE) zul-
lenwordenuitgezonden.Maardannog ishetde
relatievewaardevandeBelgische rechten inhet
totaleEuropesepakketdat zal bepalenhoeveel
Belgiëuit diepot krijgt.
Wat Juventusbetreft, bij hetzelfdeparcours,

metdezelfdemarketpoolgelden, kanhet volgend
jaar rekenenopminimaal 90miljoeneuro, een
derdevanzijn jaaromzet.Aandat tempowordt
deChampionsLeagueover tien jaardebelang-
rijkste competitie voordeEuropese topclubs.

al juichen, ook al wint FC Barcelona de Champions League-finale

... Juventus!

Assistent Balette slaat poort van AAGent dicht
Verrassende nieuwe overstap
in trainersland: Peter Balette
verlaat kersvers landskampioen
AA Gent en wordt assistent-
trainer van Peter Maes bij KRC
Genk. Hein Vanhaezebrouck
moet tien dagen voor de start
van de voorbereiding op zoek
naar een nieuwe assistent. “Ik
wil graag dat iedereen weet dat
dit een heel moeilijke beslis-

sing was. Ik doe dit in de eerste
plaats omdat ik heel graag
dichter bij huis wil gaan wer-
ken”, zegt de Limburger, die de
voorbije seizoenen bijna con-
tinu op hotel in Gent woonde.
Een gesprek met Genk-coach
Peter Maes deed de laatste
twijfels bij Balette verdwijnen.
“Ik moest vooraf weten of we
op dezelfde golflengte zaten.”

Balette zegt dus nee tegen
AA Gent én tegen enkele
Europese drooma.ches. “Zes
Champions League-matchen
missen: dat gaat pijn doen”,
klinkt het. AA Gent-manager
Michel Louwagie is teleurge-
steld. “Ik vond hem een goede
T2, maar begrijp zijn beslissing.
Nu moeten we op zoek naar
iemand anders.” 3MVS5

Anderlecht en Ghelamco tot elkaar veroordeeld om Eurostadion
Dat de onderhandelingen tussen
Anderlecht en Ghelamco moeizamer
verliepen dan aanvankelijk verwacht,
was al enkele weken duidelijk. De
door de stad Brussel en het Brussels
Gewest vooropgestelde limietdatum
om tot een akkoord te komen lag
vast op 12 mei, zoniet zouden Groep
Denys en Besix terug in aanmerking
komen voor de bouw van het
Eurostadion. De deadline werd ruim

overschreden, zonder oplossing.
In antwoord op een finaal o;er van
Ghelamco richtte Anderlecht een
brief aan Ghelamco-baas Paul
Gheysens. De conclusie van de brief
is duidelijk: het project van Ghelam-
co is niet haalbaar. “Wat nu voor-
gesteld wordt, is te duur”, zegt
Anderlecht-woordvoerder David
Steegen. “Het is mogelijk dat de
onderhandelingen op een bepaald

moment afspringen.” Qua timing lijkt
een overstap naar Groep Denys of
Besix echter uitgesloten. Brussels
minister van Financiën Guy
Vanhengel liet zich ontvallen: “Ik
hoop dat Anderlecht en Ghelamco
deze hindernis kunnen nemen.”
Anderlecht en Ghelamco zijn tot
elkaar veroordeeld. “Als zij er niet uit
komen, komt er geen Eurostadion”,
verzekert een insider. 3RN5
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6 Lionel Messi, godenkind
van FC Barcelona. © PN

6 Andrea Pirlo, draaischijf
van Juventus FC. © PN


