
⇥ Stéphane Badji heeft veel
weg van een buitenwipper
met zijn imposant
lichaam. Toch blinkt
de Senegalees niet
alleen uit in duel-
kracht. Hij beschikt
ook over een
verfijnde inspeel-
pass. © PHOTO NEWS

Zaterdag 20/02
Standard - Charleroi 18.00 uur
KV Kortrijk - STVV 20.00 uur
Moeskroen-P. - OH Leuven 20.00 uur
Lokeren - Racing Genk 20.30 uur

Zondag 21/02
KV Oostende - AA Gent 14.30 uur
W.-Beveren - Anderlecht 14.30 uur
Z. Waregem - KV Mechelen 20.00 uur

Stand eerste klasse
1. Club Brugge 27 58
2. AAGent 26 55
3. Anderlecht 26 51
4. KVOostende 26 43
5. Racing Genk 26 41
6. Charleroi 26 38
7. ZulteWaregem 26 37
8. Standard 26 34

9. KVMechelen 26 30
10. KV Kortrijk 26 30
11. STVV 26 29
12. Lokeren 26 29
13. Waasland-Beveren 26 26
14. Westerlo 27 26
15. OH Leuven 26 25
16. Moeskroen-Péruwelz 26 23

Programma speeldag 27

eventuele incidenten opmaakt,
net zoals de UEFA dat doet. Zo
kan de hoofdref louter op de
arbitrage focussen. Een bij-
komendreglementzalexpliciet
omschrijven dat clubs bij wan-
gedrag van de fans een forfait-
nederlaag en éénmatch achter
gesloten deuren riskeren.

Testland voor videorefs
De vergadering van de Pro
League leverdenogmeerop.Zo
is beslist omde jeugdopleiding
van de profclubs met punten
kwalitatief te beoordelen op
infrastructuur, doorstroming
van jeugd, gediplomeerde trai-
ners en omkadering. Dat sys-
teem zal mee de invulling van
de hoogste klasse van twaalf
teams voor de jeugd bepalen.

Het voorstel om de leeftijds-
grens voor een profcontract
te verlagen van 16 naar 15 jaar
blijftop tafel liggen.Anderlecht
is fel voorstander, maar de Pro
League gaat het idee aftoetsen
om te zien of het politiek-
juridischhaalbaar is.
De Pro League bevestigde

ook als proefproject te willen
fungeren voor doellijntechno-
logieeneenvideoreferee,maar
wacht eerst op groen licht –
mogelijk inmaart–vandeIFAB,
deorganisatie die de regels van
hetvoetbalevalueert.Devideo-
technologie zou de clubs wel
een pak geld kosten. De Pro
League schat de kosten op
10 miljoen euro over zes jaar,
ofwelzes jaar lang100.000euro
perseizoenperprofclub. �BF/JBG✓
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RisingTrack
e kregen vandeweek een kekkemail van
Wavemakers, eennieuwpr-bureauuit
Waasmunster.Met pr-bureaus is het opletten,
want als ze je eenmaalwetenwonen, is stal-
king niet veraf;met nieuwepr-bureaus is het
nogmeer opletten. Maar het bericht van
Wavemakers zag erwel heel gelikt uit, dus

las ik verder.Het ging over een crowdfundingproject
voor atleten die teweinig geld hebben omhun sport
te beoefenen.Omprecies te zijn: over atleten die denken
dat zemeerwaard zijn dandemarkt hen vandaag
waard vindt en daaromdeboer opgaan omgeld in
te zamelen.
Het project heet RisingTrack. Ik bespaar u de uitleg,

maar er zitwel degelijk een idee achter die naam.Het
initiatief komt van tweeBrusselse hockeyspelers: ene
MorganeVouche –mij onbekend,maar dat ligt aanmij
– en JérômeTruyens uit Ukkel, eenBrusselse gemeente
waar ik ooitweleens ben geweest toen ze in Lochristi
nog geen crematoriumhadden.
Hoewerkt dat?Welnu, een atleet kan een project

indienen,maar niet: ikwil een keertje naarDubai op
vakantie zoals de voetballers. Neen, hetmoetmet
presteren enmet sport temaken hebben. Erwordt
een bedrag vooropgesteld dat de atleet nodig heeft
en die gaat dan de hort op. Schooien, zo uwil. Haalt
de atleet 75 procent van dat bedrag, dan krijgt
RisingTrack 10 procent. Halen sporters dat niet, dan
krijgt RisingTrack 14 procent.Wat doet RisingTrack
voor dat geld?Het begeleidt de sporter doorheen het
trajectmet communicatietips en advies.
Het concept is origineel, vooral van de kant van

RisingTrack,maar
berust op een grove
denkfout. Ergens in
de perstekst stond:
“Een gebrek aan
financiëlemiddelen
zorgt ervoor dat
sporters uitweinig
gemediatiseerde
sporten zelden van
hunpassie kunnen
leven.”Dat is precies
de denkfout.
Waaromzouden
sporters vanhun
passiemoeten kun-
nen leven?Wegaan
in de sport tochniet
beginnen zoals die
culturo’s, diemoord
enbrand schreeu-
wen (of beginnendrinken) omdat ze een onzeker
bestaanhebben?
Sport, nogmaals, is de ultiememeritocratie. Ben je

goed inwat je doet, dan zul je een dik salaris verdienen,
anders niet. Dat geldt in de eerste plaats voor voetbal-
lers, bij ons ook voorwielrenners, voor tennissers en
her en der nogwel voor een andere sport. Ben je goed
inwat je doet,maar je zit niet in de sportenmet veel
geld, dan zal de overheid je een salaris betalen en veel
van de kosten dragen. Dat is ietsminder danwat Eden
Hazard verdient: omprecies te zijn, een dagvergoeding
van Eden. Maar daarvan kun je ook een heel jaar leven.
Het sportlandschap is verre van ideaal in België,

maar alvast inVlaanderen is ermeer dan geld genoeg
voor sport, alvastmeer dan er topsporters zijn. De laat-
ste keer dat ik checkte, konmeer dan een kwart van
de beschikbareVlaamse topsportstatuten enhet bijbe-
horende salaris nietworden ingevuld omdat de atleten
niet goed genoegwaren.
Het is een grovemisvatting dat atleten onderweg

naar de top financieelmoetenworden gesteund zodat
ze vanhun sport kunnen leven. Een oudAfrikaans
spreekwoord zegt: aan de rand vandewoestijn groeien
de sterkste planten. Niet in dewoestijn,want daar is het
te droog. Ookniet in de stad,waar de perkjes elke dag
water krijgen. Neen, onzekerheid en schaarsheid
onderwegnaar de top is de beste voedingsbodemvoor
de ontwikkeling van sterke atleten.
Daaromklonkdat gezeur vorig jaar vandie hamer-

slingeraarster/kogelstootster JolienBoumkwozo
vervelend.Haar sponsoringwas geweigerd endatwas
niet eerlijk enhetwas altijd hetzelfde.Het is ook altijd
hetzelfde: altijdweer vinden atleten die geenniveau
halen dat zewel sponsoring en salaris verdienen.Neen
dus. Gooi eerst eens die hamer endie kogel respectieve-
lijk 10 en 3meter verder,waardoor je de hielen vande
subtop in het vizier krijgt en laat ons dannog eens pra-
ten.Wehebbenhet hierweleens over de sportwoestijn
Vlaanderen/België,maar dat slaat op de absolute top.
De argumenten omniet te presteren en geen aanslui-
ting te krijgenmet de top zijn in dit land onderhand
opgebruikt.
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Het is een grove
misvatting
dat atleten

onderweg naar
de top ✓nancieel
moeten worden
gesteund, zodat
ze van hun sport
kunnen leven
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AlexanderBüttnernamzijnhele familie
meevoor zijn contractondertekening,
jij arriveerde in je eentjeopZaventem.Ben je
helemaal alleennaarBrussel gekomen?
“Mijn vrouwAmi is voorlopig in Istanbul
geblevenmet ons zevenmaandenoude zoontje
Alfred-Nicholas. Ik verblijf voorlopig bij Kara
(zijn ploegmaat bij Anderlecht, RN/NVK).Maar
na volgendeweek verhuis ik naar eenhuis in
zijn buurt. Dan komenmijn vrouwenmijn
zoontje ooknaar Brussel. Dat gaatmebevrij-
den.Hopelijk zal dat te zien zijn ophet veld,
want ik kanbeter danwat ik tot nu toe liet zien.”

Watvraagt coachBesnikHasi eigenlijk
van jou?Balletje afpakkenen inleveren?
“Het is de bedoeling datDefourmeer vrijheid
krijgt en dat ik voor zekerheid zorg voor de
defensie. Dat is een belangrijke rol in het voet-
bal. Ook al heb ik de kwaliteiten voormeer.
Vroegerwas ik een aanvallendemiddenvelder.
AlainGiresse heeftme als bondscoach van
Senegal omgevormd.Hij lietme in systeemmet
drie verdedigers de hele rechterflank aflopen.
Later ben ik verdedigendemiddenvelder gewor-
den. Uitmijn tijd als nummer 10 heb ik een
goede inspeelpass overgehouden.Het gebeurt
mewel een keer dat ikmijn passmis,maar niet
vaak.”

Somsmaak jewel tacklesdieophet randje
zijn.
“In Scandinavië heb ik fysiek leren voetballen.
In het begin kreeg ik daar voortdurend tikken.
Na een tijdje zag ik in dat ik zelf ookwat
‘gespierder’moest gaan voetballen omovereind
te blijven. InNoorwegenben ik de speler gewor-
den die ik nuben.De coachheeftmehier ook
uitgelegd dat hij een speler nodig haddie zijn
voetje zet.” �RN/NVK✓

muis
rustig de bal rondspelen. Toen de fans van Club
de bezoekers vocaal jenden, smeekte
Preud’hommezelfs omrespect voor Peeters.
TwintigminutenvoorheteindedoorbrakHans

Vanakende stilte in JanBreydel.Hij verlengde in
tweekeereenvoorzetvanDiaby.Tweedoelpunten
en een assist: chapeau voor Vanaken. Hij heeft
watoverzichheengekregenindeeerstemaanden
vanhetseizoen.Velentwijfeldenofhijwelgenoeg
Club-spelerwas. Tebraaf, te soft?Vanakenhulde
zich al die tijd in de schaduwvanVázquez, slikte
allekritiekopeenvolwassenmanierenantwoordt
nu al enkeleweken ophet veld.
In de slotfase duwde de thuisploeg dan toch

nog eens door. En de vriend van Preud’homme
maakteongetwijfeldeensprongetjevanvreugde
toende ingevallenBraziliaansespitsWesleyhem
een fles champagne rijker maakte. Schuermans
zorgde uiteindelijk voor een 6-0 setstand.
Een valse noot in het oeuvre van Club was de

spierblessure voor Diaby. Er zal ongetwijfeld
opnieuw gedebatteerd worden over de veelei-
sende trainingsmanier vanPreud’homme. �SK✓

Oorlog aan hooliganisme
Fans diemet vuurpijlen
een eersteklassematch
verstoren, denken voortaan
beter twee keer na. De Pro
League voert per direct
een zwaar boetesysteem in
voorwangedrag: eenmatch
stilleggen kost 25.000 euro,
bij een definitieve
stopzetting verdubbelt
dat bedrag.

Eersteklasseclubs,verzameldin
deProLeague, zijnde taferelen
zoals in oktober, tijdens
Charleroi-Standard,beu.Luikse
fans gooiden toen bij een 2-1-
achterstandherhaaldelijkvuur-
pijlen op het veld, waarna ref
Luc Wouters de match onder-
brak. Ook bij kwetsende, racis-
tische gezangen of andere inci-
denten die het imago van
voetbal schaden – denk aan de
‘onthoofde’ Defour – zal de Pro
League voortaan daadkrachti-
ger straffen.
Inhetoogspringenvooralde

veel strengerefinanciëleboetes
voorprofclubswaarvandefans
overdeschreefgaan. Diemaat-
regel gaat meteen in.Wanneer
de ref een match moet onder-
breken,kostdatdeverantwoor-
delijke eersteklasser 25.000
euro.Bij eendefinitievestopzet-
ting verhoogt dat naar 50.000
euro. Voor de profclubs uit
tweede klasse die volgend sei-
zoeninde1B-reeks(devolgende
seizoenen Proximus League)
uitkomen, liggendetarievenop
10.000 en 20.000 euro.
De voetbalbond wil match-

ontsporingen duidelijker straf-
fen via een toevoeging in het
reglement.OmdatdeNationale
Studiecommissie dat eind juni
eerst moet goedkeuren, zullen
die acties pas volgend seizoen
gelden.Concreetwildebond in
elke eersteklassewedstrijd een
‘match delegate’ aanstellen.
Lees: de toezichter van de refs
die een oficieel rapport over

elftal van Anderlecht

⇥ Boetes van
25.000 tot
50.000 euro
dreigen voor
eersteklassers
als de ref een
match moet
stilleggen door
wangedrag van
supporters.
© REPORTERS
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Brugse tickets
bekerfinale nu
al uitverkocht
Club Brugge-fans die nog
geen ticket voor de beker-
finale hebben, mogen hun
hoop opbergen. In drie
dagen tijd bracht blauw-
zwart alle 20.000 kaartjes
aan de man. Verwacht
wordt dat ook Standard alle
tickets zal verkopen en dat
de bekerfinale op 20 maart
in een uitverkocht Koning
Boudewijnstadion zal
worden afgewerkt. Fans van
Club die geen ticket wisten
te bemachtigen, kunnen de
match allicht, net als vorig
jaar, op groot scherm bekij-
ken in de binnenstad. �TTV✓


