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Achtergrond. Van politiek naar voetbal, de niet zo vreemde carrièremove

Eén interview in deze krant en
één mail naar een clubvoorzitter
en de verslagen politicus zat
in een nieuwe baan om de aarde.
Hoe en waarom Patrick Janssens
(59) een halve Limburger werd
en klinkt als een voetballer.
‘Ik zal Genk nooit verlaten
voor een andere club. En ik zeg
niks meer over de politiek.’
HANS VANDEWEGHE

‘Laatmijmaaronder

mijnbekommernis voor competitief evenwicht
overgehouden. Ik zegniet zoveel indeProLeague,
maar toenhetplay-offsysteemendepuntendeling
ter sprakekwamen,heb ik tochevenmijn zegje
gedaan.Het stoortmij datmen inhet voetbal-
wereldjede economischeenandereonderzoeken
naar voetbal gewoonnaast zichneerlegt ofniet
kent enzich laat leidendoorbuikgevoel.”
ToenJanssens in septembervanvorig jaarbij

Genkkwam, zatdemodelclubvanweleermetde
handen inhethaar enkonhijmeteenaande slag
als crisismanageromeenopstandvande suppor-
ters tebedwingen. “Ookbij de sp.akwamik in
volle crisis, dedioxinecrisis toen, en inAntwerpen
volgde ikLeonaDetiègeopnadeVisa-crisis. Ik
benmisschienvoor sommigendeBeerschot-
supporterdie inLimburgdeplakkomtzwaaien,
maar toen ikpartijvoorzitterwerd,was ikdevoor-
malige assistent vaneenCVP’ermetkinderen in
het vrij onderwijs enkwamikuit dekapitalisti-
sche reclamesector. (lacht) Ikbenwelwat tegen-
windgewend.”
Een jaar later is de rust teruggekeerden isde

snoei beëindigd.Onlangskeekdealgemenedirec-
teurnaardeploegfoto vaneen jaar geleden.Van
de44manopde fotowarenernog22bijKRC
Genk.Watwaserdan foutmetdeze club?Wasdie
eenmakelaarskantoorgeworden, puurgericht
op import enexport, zoals insidersdeanalyse
maakten?
“Misschien isbij de aanwervingvanspelers te

veel gedacht in termenvandoorverkoopwaarde.
De tweemensendiedat inhandenhadden
(Degraen en Jacob,HVDW)kwamennatuurlijkuit
demakelaarswereld. Zijnhaddeneenneusvoor
individueel talent,maarniet alle talent is zomaar
overdraagbaar vandeenenaardeandere club.Er
ismindergekekenof een spelerwel indegroep
paste. Endankrijg je een IlombéMboyobinnen,
die zichmisdraagt endie eenhalfjaarmet rust
wordt gelatenomdatbij elkeberispingvanuit de
clubzijndoorverkoopwaardevermindert.
“BovendienhadGenk toeneen trainermet

MarioBeendiehet allemaalwat losser liet.Deze
clubwasecht goedziek endat isnietmijnanalyse,
wel vandemensendiehier alwaren.Deziel ende
cultuur vanKRCGenkzijndebandmetde regio,
het belangvande jeugdenmooi voetbal.Datwas
verdwenen,maarniemanddurfdehet luidop te
zeggen.”

“Ikhebdatproberenaan tekaartenbij onze tech-
nischdirecteurGunter Jacob,maarhij en ik zaten
niet opdezelfdegolflengte. Zijn stijl pasteookniet
bij de clubenwehebbenafscheidgenomenvan
elkaar.Hij heeft SergejMilinkovic-Savic gehaald,
dat klopt. Endiehebbenwij voor veel geldkunnen
verkopen, dat klopt ook.Maar toen ik liet uit-
vlooienhoeveel dat transferbeleidonshadopgele-
verdvergelekenmetonzeeigen jeugdacademie,
kwamenweover eenperiodevanacht jaar tot de
onthutsendevaststellingdatde jeugdacademie
tienkeermeergeld indeclubkashadgebracht
dande import/export.De cijfers lagenzwart op
wit op tafel ennóg twijfeldemeneraan.”
HetwegsturenvanMboyoendeverkoopvan

Milinkovic zijnookpluimenopdehoedvan
Patrick Janssens, zegt technischdirecteurDimitri
DeCondé, opvolger vanJacob.Die zaghoedeex-
burgemeester/voetballiefhebber eendoordewol
geverfdeonderhandelaarwerd tegenoverde sig-
nori vanLazio.DeCondé: “Datwaren langdradige
gesprekken,maar toenPatrickhetwoordnam,
maaktehij direct een synthese vaneenhalve
minuut.Hij somdeenkelepuntjes opengafmet-
eendevoorzet voorhet antwoord.Die Italianen
haddeneigenlijk alleennogmaar ja te knikken.”
Janssens lacht. “Wehaddenvooralhet geluk

dat ernogeenandere Italiaanseploeg interesse
had inMilinkovic. Ikhebuit de voorbije transfer-
periodewel geleerddathet oordeel vaneenpro-
fessional over een speler vanweek totweekkan

alon- enechte socialisten, sossenhaters enalwie
het aanbelangt:metKRCGenk ishetnogeen
beetje openaf,maar ex-Antwerpsburgemeester
Patrick Janssensgaathetweldegelijk voorde
winddaarals algemeendirecteur vandevoetbal-
clubvanhetbronsgroeneikenhout. “Eenverade-
ming”, zegt de ene. “Knappeonderhandelaar”,
zegt deandere. “Eneenslimmeman,diedirect
onsDNAdoorhad.”
Eenmodernbureauophogepoten. “Ikbeneen

ruglijder.” Eendeurdie altijd openstaat. “Dedeur-
stophebbenwemoetenbestellen.”Opdeplank
boekenalsMoneyandFootball enTheSports
Gene, die iedereenzoumoeten lezenmaarbij
geencollegavanhembekendzijn. “Vreemdhoe
voetbal zichafsluit vanobjectivering.”Wel een
hemd,ookeen jasje,maarnog steedsgeendas.
“Daarheeft nogniemand iets vangezegd.”Een
Skodabreakalsbedrijfswagen. “Jij houdt zeker
niet vanauto’s, vroegenzemij.”Als algemeen
directeur inhet voetbal is Patrick Janssensalvast
niet één ineendozijn.
Hoeginghetnuookalweer?Na twee rode

ambtstermijnenbegon inoktober2012 in
Antwerpende socialistische zonsverduistering
toendezittendeburgervaderPatrick Janssens
werdverslagendoorBartDeWever.Hijweigerde
te zetelen indegemeenteraadenkeerde terug
naarwaarhetbegon: deacademischewereld.
Hij zoudoctorerenen laterbegonhij ooknog
eenCentrumvoorStadsontwikkeling. In juni van
vorig jaarwerdhij doordezekrant geïnterviewd
enhadhij het over tweedingendiehij ooit nog
zouwillendoen: “Eenmediagroepof eenvoetbal-
club leiden,maardeclubswaarvan ikhetproject
genegenben, zijnopéénvinger te tellen.”
Hij hadal een lijntjeuitgegooidvanhet

momentdat algemeendirecteurbijKRCGenk
DirkDegraenwasopgestapt. “Ikmaildenaar
HerbertHouben, devoorzitter vanGenkenzei:
‘Als erooit eengat is bij jullie voor iemandmet
mijnprofiel, danhou ikmij aanbevolen.’ Zewis-
tenniet of zedie functienogzouden invullen.
Goed,het seizoenbegonennaéénwedstrijdwerd
EmilioFerreraontslagen. Ik voeldedatde club
haar eigencrisis aanhet organiserenwasen ik
heb toenopnieuwgereageerd, numet eenuitge-
breidemotivatie.”ToenhapteHoubenwel toe.

Thesis over voetbal
Patrick Janssens, pol en soc’er enTEW’er, is niet
echt eenvreemdeeend indevoetbalbijt.Meer
zelfs, hij is eenvoetbaldierdat vanhet spelletje
houdt, andershadhij het alsBeerschot-supporter
natuurlijknooit volgehouden.Andershadhij ook
voor zijn thesis als economistnooit eenonder-
werpgekozenoverdeeconomischevraagnaar
voetbal ende toeschouwersaantallen.
“Ikonderzochthet seizoen 1981-1982. Juan

Lozanowas indewinterperiode teruggekeerduit
deVSenspeeldebijAnderlecht.Naeenpaarwed-
strijdenkreeghij roodenmistedus eendeel van
decompetitie.Het verschilmétof zonderLozano
ophet veldwas 1.200 toeschouwers, opmerkelijk
veel.Hetwasookhet seizoendat JohanCruijff bij
Ajax terugkeerdeen speeldeopbasis van recette-
deling. Bijzonder interessant.Vanuit die tijdheb ik

‘Het stoort mij dat men in het
voetbalwereldje onderzoeken
naast zich neerlegt en zich laat

leiden door buikgevoel’
PATRICK JANSSENS

ALGEMEEN DIRECTEUR KRC GENK

veranderen. Een supertalent van wie we de
optie absoluut moeten lichten, kan een week
later een non-voetballer zijn. Ik wil zo’n oordeel
liever objectiveren. En ik wil dat we afstappen
van het kortetermijndenken, waarbij elke wed-
strijd weer van levensbelang is en waarin bij
elke mercato wordt aangekocht op ingevingen.
We maken nu intern een oefening: waar willen
we over vijf jaar staan en hoe geraken we daar?”

De ziel is terug
Een makelaar vond het een verademing om
te praten met iemand die de zaken menselijk en
tegelijk rationeel bekeek en de emotie ver van
de gesprekstafel hield. Patrick Janssens is een
sterke communicator en de sp.a zou hem nog
kunnen gebruiken. Hij hoort de opmerking niet
eens, of doet alsof, en zit met zijn hoofd bij een
ander maatschappelijk project: fusieclub KRC
Genk, ontstaan uit de sluiting van de mijnen.

“Wij hebben een algemene vergadering van
een vzw met zestig mensen, die twee keer per
jaar samenkomen, en een raad van bestuur van
acht man, die tweewekelijks vergaderen. De
beslissingslijnen zijn langer dan in veel andere
clubs, waar één of twee mensen het voor het
zeggen hebben. Dat heeft voordelen: dit zal
nooit een club worden waar één rijke eigenaar
beslist. Maar ook nadelen: het kan iets langer
duren voor er een akkoord is. Zoals in de poli-

tiek: daar kun je nog zoveel stemmen halen,
je zult toch moeten besturen met anderen en
zoveel mogelijk draagvlak creëren.”

Vanuit zijn bureau kijkt Janssens uit over de
parking en de iets verder gelegen jeugdacade-
mie. “Straks gaan we naar de overkant. Ik haat
die benaming. Als we dit opnieuw konden aan-
leggen, dan verbond ik deze site met de acade-
mie door velden in de plaats van die parking.
Jeugd en eerste elftal zijn één geheel.”

Directeur opleidingen Roland Breugelmans
is de baas van de overkant. Ook hier: tevreden-
heid. “Cru gesteld: Patrick is verliefd op onze
jeugd. De afstand tussen de overkant en hier is
nooit korter geweest. Was Patrick hier eerder
geweest, dan was Jelle Vossen misschien geble-
ven. Dat die nu bij Club zit, is het gevolg van de
puinhoop die het hier was. Nu ben ik weer
optimist: Genk krijgt stilaan zijn ziel terug.”
En de toekomst? Bij het dagje Genk-in-het-

spoor-van-Janssens hoorde ook een sight-
seeing, gekoppeld aan eten in een Italiaanse
trattoria in de hoofdstraat van Winterslag. We
rijden via een omweg terug naar het stadion,
langs de oude mijn van Waterschei, misschien
de plek waar ooit het nieuwe stadion zou
moeten komen. Weeral een nieuw stadion?
Is er vers reconversiegeld van de mijnen dan?

“Dit wordt fel overdreven. En dan nog. Alsof
Daniël Termont niet heeft geholpen in Gent
voor het nieuwe stadion en Renaat Landuyt niet
zal helpen in Brugge. Ik had in Antwerpen ook
willen helpen. Enfin, natuurlijk nooit zoveel als
Brussel voor het Anderlecht-stadion.

“We hebben vandaag het tweede modernste
stadion van België, maar ooit zullen we moeten
beslissen: verbouwen of een ander zetten. Deze
hele site wordt ontwikkeld als terrein voor inno-
vatieve bedrijven en daar moeten wij deel van
uitmaken. We moeten nu nadenken over de toe-
komst, want sinds het nieuwe stadion van Gent
zijn we onze voorsprong kwijt. En er komen
nog nieuwe stadions. Al vind ik dat van ons nog
altijd het beste, alvast meer een voetbalstadion
dan de Ghelamco Arena in Gent.”

Sportjournalistiek
Hij moest zoeken naar de grootste verandering
in zijn leven en die heeft hij eindelijk gevonden:
zijn gezondheid en bioritme zijn overhoop
gehaald. In Antwerpen wandelde en fietste hij
zijn stad door. Nu rijdt hij elke dag naar zijn
kantoor in de Cristal Arena, gaat daar zitten,
vergadert zich te pletter en rijdt terug naar huis.
Thuis, dat is op het Zuid in Antwerpen of in het
Borgloon van zijn vrouw, waar hij geregeld
verblijft als het laat is geworden in Genk.

“Ik ben kilo’s aangekomen. Ik heb mij voor-
genomen om daar wat aan te doen. Voetbal
hanteert ook een totaal andere agenda. Als de
politici rusten (inde zomer,HVDW)draait het
voetbal op volle toeren. De laatste weken van de
transferperiode met je vrouw er even tussenuit;
vergeet het. Altijd ben je bereikbaar. Elke avond
hoorde ik Dimitri De Condé wel vier, vijf keer.
En om zeven uur ’s ochtends opnieuw. Dat is
dan weer te vergelijken met de coalitievorming,
alleen duurt die zelden drie maanden, zoals
onze transferperiode dit jaar.”

Voor politieke standpunten is niemand nog
welkom. “En ze blijven toch proberen, zoals
Terzake, dat drie jaar Bart De Wever in
Antwerpen onder de loep wil nemen. Ik pas.
Jawel, ik woon in Antwerpen, ik ben Antwer-
penaar en Bart De Wever is mijn burgemees-
ter, maar Wim Dries hier in Genk is evengoed
mijn burgemeester. Een goede burgemeester,
met wie ik een gesprek heb gevoerd toen ik
naar Genk kwam om te zeggen dat ik hier niet
aan politiek ging doen. Ik zit in zijn denktank
over de ontwikkeling van het Genks stads-
centrum.

“Dat wil niet zeggen dat ik niet volg wat er in
mijn stad en in de wereld gebeurt. Jawel, ik kan
nog nijdig worden. Laat ons zeggen dat de
vluchtelingencrisis mij niet onberoerd laat. Ik
wind mij alleen nog op in besloten kring en ik
mijd de pers. Als politicus ben je verplicht om
haast op alles ja te zeggen, omdat het je visibili-
teit vergroot, maar in deze functie blijf ik juist
beter onder de radar. De staf en de spelers zijn
het gezicht van Genk, niet ik.

“Het allergrootste verschil tussen de politiek
en de sport, zijn toch jullie, de media. Jullie
maken elke dag gratis reclame voor ons pro-
duct; weinig andere sectoren krijgen dat voor
mekaar. En de sturing vanuit het product is
maximaal. Een politicus die een interview geeft
en het iets te scherp stelt, kan daar met veel
moeite bij het nalezen iets van afvijlen. In de
sport mag je zeggen wat je wil, nadien kun je
het altijd nog aanpassen. Geen journalist die
protesteert omdat die bang is buitengesloten
te worden. Vreemd. Als ik hoofdredacteur was,
dan liet ik mijn krant buitensluiten en schreef ik
zolang niet meer over die club. En dan de onbe-
schaamde manier waarop de media zich laten
gebruiken door makelaars om hun transfers
te beïnvloeden. Dat is helemaal absurd. Neen,
als ik iets heb geleerd, dan wel dat er ruimte is
voor een meer kritische sportjournalistiek.”
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‘Toen ik dit shirt voor het eerst aantrok,
had ik nooit durven te dromen
dat ik topscorer van Real Madrid zou worden’

► Met 324 goals
in 308 matchen
verbrak Cristiano
Ronaldo het top-
schuttersrecord
van clubicoon Raúl
bij de Koninklijke.
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van Patrick Janssens, algemeen directeur van Racing Genk

de radarblijven’

► Patrick
Janssens,
directeur bij
Racing Genk,
in zijn Cristal
Arena. ‘Dit is
meer een voet-
balstadion dan
de Ghelamco
Arena in Gent.’
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‘Het grootste verschil tussen
politiek en sport is de pers.

Journalisten maken elke dag
gratis reclame voor ons’

PATRICK JANSSENS


