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De kaskoe
evoetbalbondkiest vandaageennieuwevoorzitter.
Overal valt te lezendatde zittendevoorzitterFrançois
DeKeersmaecker zijnmeerderheidal binnenheeft,maar
her enderwordt gesuggereerddat JosephAllijns inde
coulissendebroodnodige coalities zouhebbengesmeed,
waardoordeBelgischeVoetbalbond (KBVB)heelmis-
schien tocheenandere voorzitter krijgt.

DeKeersmaeckerweet zichgesteunddoordeVlaamse
amateurclubs enAllijnsdoordeProfliga.Allijns is voorzitter van
KVKortrijk, datmet zijn volle steunonlangs inMaleisische
handenviel.Deamateurclubs endeProfliga spelenhetzelfde spel,
dat voetbalheet,maar zehebben tegengesteldebelangenenzoals
vaak inhet voetbal gaathet over geld.Debondswerkingheeft
maar éénkaskoeendat zijndeRodeDuivels. Bijgevolgdraait
alles ronddienationaleploegenhet schonegelddatdaarmee
te verdienenvalt.Ofniet.
Ooit is onderhetbewindvanDeKeersmaecker eenCEOaan-

gesteld. ZijnnaamwasStevenMartens.Wás,wantMartens isniet
meer.Martensheeft foutengemaakt, zo staatnog steeds inde
kranten, endanwordtdaar in éénadembij gezegddathij het geld
door ramenendeurenheeft gegooid.
Martens enco. kwamen ineenbouwvalwaar ingeen jarenwas

gewerkt enwaar investeringenenherstructureringennodig
waren.Kokenkost geld,maardat erookopgrote voet is geleefd,
daar is iedereenhet over eens.Martens isweg, er zit nueen71-
jarige eentalig-Franstaligebenevolekrokodil in zijnplaats enzie:
inLeSoir stonddatdeaanloopvandeDuivelsnaarFrankrijk en
Walesbijna300.000eurohadgekost.Dathadmetminderook
gekund,maardit is voetbal, een spelmetheelweinigmensen
dieheel veel verdienenenheel veel uitgevenenheel veelmensen
dieheelweinig verdienenen
diebewonderendkijkennaar
zij dieheel veel uitgeven.Ze
stellenzichdaar verder geen
vragenbij, omdat ze er zo
graagbij horen.
Dit conflict draait dusom

het grotereplaatje, dat je kunt
samenvatten inéénvraag:
wat is dekerntaakvaneen
voetbalbond?Voetbal facili-
teren, zeggendeprofclubs.
Zorgendat ermeer voetbal-
lertjes zijn,metdenadrukop
m. enniet v.,want aanv. valt
geengeld te verdienen.Meer
voetballertjesbetekentmeer
talentwaaruit deprofclubs
kunnenputtenenmeer talent
betekent lagere lonenvoor
Belgische spelers enmeer
doorverkoopnaardegrote
clubsbuitenBelgië.
Klopt, zegt devoetbalbond, datdoenwij ookendatdoenwe

zelfs goed,maardenationaleploegenhorenookbij onzekern-
taken. Juist zegt deProfliga,maardie groteRodeDuivels, die zijn
eigenlijk vanons.Wantwij hebbendie spelers gevondenenop-
geleid enwijwillendaarookdevruchtenvanplukken.Lees: als
daar geldopwordt verdiend, behoort dat geldons toe.
Maar er is geengeldopoverschot,wantdat gaat vandaag rich-

tingKBVBdie –ohgruwel – aanwerkingenklantenbindingdoet.
Vanuit eenonwaarschijnlijkekortzichtigheidwordtdangecon-
cludeerddatdebonddaarmeeklanten (en sponsors)weghaalt bij
deprofclubs enhuncommerciëlewerkingkannibaliseert.Dat er
eenaparte voetbaldynamiek is ontstaandoordieRodeDuivels en
eenbewezennieuwvoetbalpubliek is aangeboord,wordt even
vergeten.
Met anderewoorden: deKBVBmageventueel denationale

ploegenhouden,maarmoetniet denkenaaneendoorgedreven
commercialiseringvanzijn voetbalproductRodeDuivels alsniks
vandie inkomsten richtingprofclubsgaat,maar indezakken
verdwijnt van spelers en trainersdie al zoveel verdienen.
Watmoet/magdevoetbalbondnogdoen inde toekomst en

vooral: vanwie is dat voetbal, vanwie zijndeRodeDuivels, vande
voetbalbondof vandeProfliga?Dát is de inzet vandevoorzitters-
verkiezing tussen tweekandidaat-voorzittersdie inhet voetbal
nooit een rol vanbetekenishaddenendieniemandooit ookmaar
opeenbeginvaneenvisieheeft kunnenbetrappen.Onbenullen
opdevoorzittersstoel in sportbondenzijnbijna eenconstante in
deBelgische sport.Onbenullenwordenpasgevaarlijk als ze ver-
getendat zeonbenullenzijn.VooralAllijns lijkt indatbedje ziek.
DeKeersmaeckerwas/is geengenie,maar ismisschien toch
te verkiezenboveneenmarionet vaneenduistereMaleisiër.
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‘Ik hebmij voorbereid.’ Club-voorzitter
Bart Verhaeghe (50) tikt op een stapeltje
documenten. Zijn visie over de hangijzers
in het Belgische voetbal en de toekomst
van Club Brugge ligt op een tafel vanHotel
La Réserve inKnokke. ‘Aangezien ik nog
totmijn 75ste in het voetbal wil blijven,
moet ik nadenken over de lange termijn.’

Vandaag kiezen de Belgische clubs een nieuwe
voorzitter: Joseph Allijns of François De
Keersmaecker. Die laatste heeft de steun van het
amateurvoetbal, dat een meerderheid heeft
binnen het Uitvoerend Comité van de Belgische
voetbalbond.Deslag lijktbij voorbaat gestreden.
“Ik hoop dat de leden vanhet amateurvoetbal

zichnogbedenken”, zegtVerhaeghe. “Zekunnen
massaal voorDeKeersmaecker stemmen en dat
vierenalseenzegeopdeprofclubs,maarzemoe-
ten opletten dat het geen pyrrusoverwinning
wordt. Want het is niet de herverkiezing van De
Keersmaeckerdie ervoor zal zorgendat alle pro-
blemen plots verdwijnen. In september moeten
weopnieuwrondde tafel zittenomtekijkenhoe
wedevoetbalbondgaanorganiseren.Alsdatmet
DeKeersmaecker is, zal de toestand escaleren.”
InAllijnszietVerhaegheeenbekwamerevoor-

zitter. “Allijnszoueencapabelevoorzittervande
bond zijn omdat hij een beleidsplan en een visie
heeft.Dat ismeerdanwat ikvanDeKeersmaecker
al gezien heb. Die schuift alle problemen uit het
verleden af op Steven Martens en wil gewoon
doorgaan. Maar met welk project? We hebben
een audit uitgevoerd endiewas vernietigend.”

Verhaeghe trok vorigeweekhevig van leer tegen
hetEurostadion.Ooknuvoelt hij zichnog steeds
bedrogen. “Tot zes keer toe hebben de Brusselse
politici de realiteit anders voorgesteld. Zo heeft
men het altijd over een nationaal stadion gehad,
maar nu is duidelijk dat het een stadion voor
Anderlecht is. De Rode Duivels spelen maar
enkele keren per jaar in België.”

Eigen bouwpromotor
Ookdefinanciëlekantvanhetstadionwektwrevel
bij de voorzitter van blauw-zwart. “Er zou geen
belastinggeldbesteedworden.Nublijktdaterder-
tig jaar lang 4 miljoen euro betaald zal worden.
Dat is 120 miljoen euro belastinggeld. En dan is
er nog de kost vande parking. Diewordt geschat
op 250miljoen euro, dat is bijna zo duur als het
helestadionzelf. Straf. Ikwileenfairecompetitie.
Dit stadion zou voor ons voetbal hetzelfde
betekenen als doping in hetwielrennen.”
Deze week kwam er wel schot in het stadion-

dossier van Club. De stad Brugge zal de gronden

kopen aan de Blankenbergse Steenweg. “Nu
moeten we alle vergunningen nog krijgen”, zegt
Verhaeghe. “Wewetenalheelgoedwatwezullen
bouwen. Er komt een complexmet zeven oefen-
velden en een stadion met 40.000 plaatsen, dat
qua sfeer en beleving absolute top zal zijn in
België. We willen dat iedere supporter bijna óp
het veld kan zitten. We hebben ons daarvoor
geïnspireerd ophet stadion vanDortmund.”
Blauw-zwart zal op zijn beurt een erfpacht

betalen voor de gronden. “En de bouw van het
stadion zullen we zelf betalen. Ik hoef al geen
bouwpromotortebetalen,want ikhebzelfgenoeg
ervaring”, lachtVerhaeghe. “Daarnaastvoorzien
weeenbudgetverhogingvanminstens 15miljoen
euro.Dekostvooronszourondde10miljoeneuro
per seizoen liggen, wat betekent dat we in het
slechtste geval nog eenbuffer van5miljoenheb-
ben.Eeneigenstadionbouwenzonderoverheids-
geld is dus niet onmogelijk, hé.”

Eerst Europa, dan de competitie
Op sportief vlak mikt Bart Verhaeghe met zijn
ploeg in eerste instantie verrassend op Europa.
“Voor ons is Europa in het begin van het seizoen
absoluteprioriteit.Voorons ishetheelbelangrijk
om daar minstens tot Kerstmis een goed figuur
te slaan. En ook in de beker willen we ver gaan.
Die competitie, oké, die volgt.”
Verhaeghe weet dat het zwaartepunt in het

huidige systeem niet in de reguliere competitie
ligt. “Het zal aan de technische staf zijn om het
juisteevenwicht tevindenengoedomtegaanmet
de rotatie van de spelers.” ✓JBG�

‘Het Eurostadion betekent
voor het Belgische voetbal

hetzelfde als doping
in het wielrennen’

BART VERHAEGHE
VOORZITTER CLUB BRUGGE

L De Duitse hardrijder Tony Martin is zijn geloof
in de Kazachse wielerformatie helemaal kwijt.

zogezegd

‘In de Tour zal achter elke Astana-overwinning
een vraagteken worden geplaatst. Wat ze in
de Giro hebben laten zien, was buitengewoon’

Club-voorzitter Bart Verhaeghe blijft misnoegd over het nationaal stadion

‘Wij bouwen stadion
zónder staatsgeld’

L Als de bouwvergunningen in orde komen, verhuizen de werken van Jan Breydel naar een nieuw stadion aan de Blankenbergse Steenweg in Brugge.
‘Er komt een stadion met 40.000 plaatsen, dat qua sfeer absolute top zal zijn’, maakt Bart Verhaeghe zich sterk. © PN


