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Analyse. Uitstap Groot-Brittannië uit Europese Unie kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor

Britse sportwereld
houdt hart vast 
voor de brexit

nmiddels zal het optimisme al minder zijn,
maar woensdag ging toch een zucht(je) van
opluchting door 30, Gloucester Place in
Londen, de hoofdzetel van de English Premier
League, de sterkste, rijkste en grootste voet-
balcompetitie ter wereld. Als de brexit er dan

toch moet komen – liever niet, voor alle duidelijk-
heid – dan kiest de Premier League voor de zachtst
mogelijke formule, waarbij het Verenigd
Koninkrijk zo dicht mogelijk bij de Europese Unie
blijft aanleunen. Lees: waarbij de migratie van
voetbaltalent zo min mogelijk aan banden wordt
gelegd en hopelijk het pond niet nog eens een klap
krijgt.

Kapitaalsinjectie
Iets verderop, in het Wembley Stadium, zijn de
meningen bij de Football Association, de voetbal-
bond van het Verenigd Koninkrijk, verdeeld. Zoals
wel vaker staan de belangen van de FA diametraal
tegenover die van de Premier League, die in sep-
tember 1992 van start ging als een afscheurliga
van rijke eersteklassers die geen zin meer hadden

in delen met minder rijke clubs.
Het commerciële succes van de Premier

League valt te verklaren door de modernisering
van de stadions na het Hillsborough-drama in
1989 en de vrijmaking van de Europese televisie-
markt, waardoor ook niet-staatszenders op de
rechten konden bieden. Dat was halverwege de
jaren 90. Het leidde tot een enorme kapitaalsin-
jectie in het Engelse voetbal, dat – de timing was
perfect – vanaf 1995 ook nog eens ongehinderd
spelers uit de Europese Unie kon aansluiten ten
gevolge van het Bosman-arrest.

Die uitspraak bepaalde niet alleen dat spelers
vrij waren na afloop van hun contract – wat in de
praktijk nog zelden voorkomt. Om de hardleerse
bonden te straffen, drukte het Europees Hof extra
hard op het gaspedaal: voortaan zou ook binnen
de Europese voetbalcompetities het vrije verkeer
van personen gelden. Met andere woorden: quota
voor buitenlanders konden nog wel, maar niet als
ze EU-burger waren. Later werd dat uitgebreid
naar Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, de
leden van de Europese Economische Regio (EER),
en ook Zwitserland. 

Vervolgens kwam het Europees Hof met het
Kolpak-arrest, dat bepaalde dat burgers uit landen
met een handelsovereenkomst met de EU dezelfde
rechten genoten. Daardoor kunnen veel rugby-
en cricketteams in Engeland spelers uit Zuid-
Afrika en Fiji contracteren. Ook die zijn tegen de
brexit.

Het Engelse voetbal is verdeeld. De meeste
clubeigenaars in de Premier League zijn vierkant
tegen de brexit, bij anderen neemt de nostalgie

naar de splendid isolation de bovenhand op de
commerciële ratio. 

Maar de (top)clubs staan ook diametraal tegen-
over de voetbalbond. In mei 2014 kwam de FA met
een rapport voor de dag, The FA Chairman’s
England Commission geheten, over de nationale
ploeg die belabberde resultaten had neergezet.
Oorzaak: te veel buitenlanders in het Engelse prof-
voetbal. Bij de start van de Premier League in 1992
was 69 procent van de spelers in die competitie
selecteerbaar voor Engeland, twintig jaar later
nog slechts 32 procent en bij de topclubs zelfs vaak
maar 20 procent en nog veel minder.

Een eenvoudige telling leerde toen ook dat er
in de Champions League maar 22 Engelse spelers
meededen, tegenover 75 Spanjaarden, 54 Duitsers
en ook nog eens 47 Brazilianen, die allemaal via
Portugal een EU-status hadden verkregen. 

Homegrown players
Die bekommernis om de kansen die de Engelse
voetballer (niet meer) krijgt, was niet nieuw. In
het seizoen 2010-2011 werd al de Homegrown
Player Rule ingevoerd. Die bepaalt dat elke club
in de eerste ploeg verplicht acht spelers (op 25)
moet opnemen die drie jaar lang in een Engelse
club zijn opgeleid en dat vóór hun 21ste. De bedoe-
ling was de Engelse jonge talenten meer kansen
te geven, maar nogal wat clubs omzeilden de regel
door op zeer jonge leeftijd buitenlandse talenten
te contracteren. Zo zijn ook Cesc Fabregas en
Romelu Lukaku homegrown players.

Al die regels wil de FA met de aanstaande brexit
in een nieuwe format gieten, en ze wil van de gele-

genheid gebruikmaken om het aantal home-
grown players op te trekken naar dertien.
Bovendien denkt ze aan een verlaging van de
opleidingsleeftijd van 21 naar 18 jaar. De Premier
League-clubs zijn daar vierkant tegen. Die willen
zo weinig mogelijk restricties en wijzen erop dat
Engeland het op het laatste WK erg goed heeft
gedaan door de halve finale te bereiken.

Ook al zou de brexit een zachte landing kunnen
krijgen met heel wat overgangsjaren, de grote
clubs zijn er niet gerust op. Bestaande contracten
met EU-burgers (en gelijkgestelden, zie hoger)
worden gehonoreerd, oké, en wat met de import
nadien? Zij kunnen volgens de Europese regels
vrij tussen lidstaten bewegen en werken. Nadat
de brexit volledig is afgerond, zal dat niet meer
het geval zijn en worden EU-voetballers in prin-
cipe aan dezelfde voorwaarde onderworpen als
niet-EU-voetballers. 

Dat betekent dat een commissie zich zal buigen
over de kwalificatie van de importspeler en die
zal toetsen aan de zogeheten Home Office-criteria:
is hij een international voor een ‘leading nation’

HANS VANDEWEGHE

Bij de Britse sport en vooral het voetbal
zitten de grootste fans van Theresa May en
haar zachte brexit. Wie wint of verliest 
met de brexit is nog niet duidelijk, 
maar de Europese merries kunnen 
wel al een feestje bouwen.

Voor Romelu Lukaku en
ander internationals is er geen
probleem, maar Dennis Odoi

zou niet meer in Engeland
voetballen
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en hoe vaak heeft hij voor die ploeg gespeeld? Bij
een laag gerangschikt land moet dat driekwart
van de interlands zijn. Is het een Belg en blijft
België bij de beste tien landen na de brexit, dan
kan 30 procent volstaan om een van de twee
mogelijke sportvisa te verkrijgen. Voor Romelu
Lukaku en ander internationals is er geen pro-
bleem, maar Dennis Odoi zou niet meer in
Engeland voetballen.

Volgens de eerste berekeningen zouden 150
voetballers die vandaag in Engeland hun boter-
ham verdienen met de huidige regels voor niet-
EU-spelers geen werkvergunning hebben gekre-
gen. Een uitzonderingsstatus voor voetbaltalent
is wat de Premier League beoogt, maar dat wordt
een lastige met de Football Association en het
Leave-kamp. Die argumenteren juist dat een rem
op de migratie de beste zaak is voor de nationale
ploegen van Engeland, Wales, Schotland en
Noord-Ierland.

Sportevenementen
Nog groter is de vrees dat de uitzondering op arti-
kel 19 van de FIFA-reglementen op de helling
komt te staan. Volgens de FIFA is een transfer van
een speler van jonger dan achttien verboden.
‘Article 19 exemption’ is een uitzondering speciaal
voor de EU: spelers uit die landen mogen wel
vanaf zestien jaar worden getransfereerd. Een
Charly Musonda die op zestien van Anderlecht
naar Chelsea FC verhuist, dat zou niet meer kun-
nen.

Richard Scudamore, die aan het eind van het
jaar opstapt als CEO van de Premier League, hield

al een opgemerkt pleidooi. “Als het voetbal geen
uitzonderingen krijgt, zal de Premier League niet
meer kunnen concurreren met de andere
Europese voetballanden als het gaat om het aan-
trekken van jong talent. Het resultaat zal zijn: nog
duurdere transfers en een verlies aan kwaliteit.”

Of een brexit in welke vorm dan ook een goede
zaak zou zijn voor de andere grote voetballanden,
valt nog te bezien. In theorie zou een moeilijker
toegang tot de Engelse markt ook een omzetver-
lies in transfers kunnen betekenen. Dat jonge
talenten niet voor hun achttiende het Kanaal over-
steken, zou alvast een opsteker zijn voor niet-
Engelse clubs.

De totale omzet van het Engelse voetbal wordt
geschat op 9 miljard euro, waarvan 5,4 miljard
voor de Premier League alleen. De hele sportsec-
tor in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt
een waarde van 37 miljard. De impact van de
brexit reikt verder dan het voetbal. Het verlies van
London French, een rugbyclub gesticht door
Fransen die aan geen spelers meer geraakt, valt
nog wel te overzien, maar de andere nevenschade
is ernstiger.

Grote evenementen naar Groot-Brittannië
halen, reken daar voorlopig maar niet op, waar-
schuwde in februari van dit jaar het House of
Lords, het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk.
De Rugby World Cup en de Cricket World Cup bij-
voorbeeld zouden weleens voor lange tijd kunnen
wegblijven als een visumplicht wordt ingevoerd.

Vooral de verwachte leegloop van werkkrach-
ten wordt gevreesd. “Dat zal de lonen voor de
andere stafleden fel de hoogte injagen”, zegt Angus
Bujalski, legal and governance director van de
Rugby Football Union. “Op Twickenham (het
Wembley van het rugby, HV) bestaat een kwart van
onze medewerkers uit niet-EU-burgers. Als je die
moet vervangen, kost dat geld.”

James Allen, directeur policy and governance
bij de Britse Sport and Recreation Alliance, ziet
ook problemen. “De onzekerheid is een factor als
je een evenement wilt binnenhalen. Bij een harde
Brexit zullen de kosten ongetwijfeld stijgen, en
dat wordt dan weer verhaald op de consument en
de programma’s aan de basis. Sowieso worden
wij een moeilijker plek om naartoe te reizen, maar
ook om in te investeren. Alles duurder betekent
minder opbrengst voor de internationale sport-
bonden, waardoor kandidaat-organisatoren in
andere landen een voordeel krijgen.”

Paardenzaad
De Ierse sportsector is helemaal in de ban
van de brexit. Niet omdat zij mogen blijven,
maar omdat de Engelsen weg willen. Dat
komt de racepaardenbusiness in
Ierland en het Verenigd Koninkrijk,
samen 32.000 banen en een omzet
van meer dan 6 miljard euro, alvast
niet ten goede.

Vandaag kunnen racepaarden
ongehinderd tussen drie landen
worden vervoerd, het gevolg
van een overeenkomst uit de
jaren 60 tussen Frankrijk, het
VK en Ierland. Die drie lan-
den tekenen voor 90 pro-
cent van de racepaarden-
transacties in Europa.
Restricties op het vrije
verkeer van paarden
betekent dat paarden in
quarantaine moeten,
dat potentieel hoge
invoerrechten worden
gerekend en dat dure,
tere volbloeden een
stresserende trip voor
de boeg hebben om van
land te verhuizen.

Gelukkig zit aan elk
nadeel ook een voordeel,
al zullen de Ieren dat wel
anders zien. Door al die
brexit-ellende is het zaad
van hun hengsten minder
waard. Tip voor een niet-Ier
die zijn merrie wil laten
bevruchten door een
flinke Ierse dekhengst:
het is het moment.

Als de brexit er dan toch moet
komen – liever niet, voor alle

duidelijkheid – dan kiest 
de Premier League voor 

de zachtst mogelijke formule Zwitserland is een degelijk team met één
uitgesproken sterspeler: Xherdan Shaqiri.
De Belgen weten voor wie ze moeten
uitkijken in Luzern.

“Our lives are defined by opportunities, even the
ones we miss”, schreef F. Scott Fitzgerald in zijn
boek The Curious Case of Benjamin Button, in 2008
geniaal verfilmd met Brad Pitt in de hoofdrol.
Benjamin wordt geboren in het lichaam van een
oude man en leeft van achteren naar voren, hij
wordt jonger naarmate de jaren verstrijken. 

Vervang Benjamin Button door Xherdan
Shaqiri en je hebt een prima beeld van het carriè-
reverloop van de Zwitserse superster. Op zijn 21ste

was hij klaar om met Bayern
München de wereld te bestor-

men. Vijf jaar en een aantal
verkeerde keuzes later
degradeerde hij met
Stoke City uit de
Premier League. 

Toch was er één
constante: tussen alle
tegenslagen door bleef
Shaqiri de onbetwiste
leider van de Zwitserse

nationale ploeg. De
Duivels weten wie ze

zondag in het oog
moeten houden. 

In de zomer van 2012 lag Europa aan de voeten
van Xherdan Shaqiri. Hij was op dat moment 21
en had al vijf prijzen gepakt met FC Basel: drie
landstitels en twee Zwitserse bekers. Shaqiri, de
zoon van Kosovaars-Albanese boeren uit Gjilan,
emigreerde in 1992 samen met zijn ouders, twee
broers en zus naar Zwitserland. Voetbal als middel
om aan de armoede te ontsnappen, het verhaal is
bekend. 

Topclubs stonden in de rij voor de kleine spier-
bundel van Basel, maar zijn keuze was snel
gemaakt. Het moest en zou Bayern München wor-
den. Zo koos hij meteen voor een van de grootste
clubs in Europa. 

Shaqiri was meteen belangrijk voor de
‘Rekordmeister’, speelde nagenoeg alles en pakte
met Bayern de dubbel. Beter werd het niet in
München. 

Zijn verval liep samen met de komst van Pep
Guardiola. Shaqiri paste niet in de plannen van
de Spanjaard. De wispelturigheid van Shaqiri
strookte niet met de academische speelwijze van
Guardiola. Robben en Ribéry kregen de voorkeur. 

“Guardiola is een prima trainer voor de jongens
die op het veld staan”, zei Shaqiri later in een inter-
view over zijn periode bij Bayern onder Guardiola.
“Maar zijn communicatie liet vaak te wensen
over.” Guardiola repliceerde: “Ik heb in mijn trai-
nerscarrière verschillende spelers geholpen, zij
die me in de media bekritiseren doen dat vooral
omdat ze niet aan spelen toekwamen. Ik commu-
niceerde wél met Shaqiri. Elke week moest ik hem
hetzelfde verhaal vertellen, namelijk dat hij niet
speelde.” 

Liverpool
Inter Milaan bood op huurbasis een uitweg,
maar ook in Milaan kon Shaqiri de reputatie
die hem voorafging niet bevestigen. De
Nerazzurri trokken na een half jaar de stekker
uit de samenwerking. 

Shaqiri zette opnieuw een stap terug in de
hoop een doorstart te maken. Dat werd Stoke

City, waar hij met 17 miljoen euro de duurste
inkomende transfer ooit is. Het bleek andermaal

geen te beste keuze. Shaqiri tekende voor vijf sei-
zoenen, na drie seizoenen degradeerde hij met
Stoke naar de Championship. 

Er stond een degradatieclausule in zijn con-
tract. Liverpool bood een uitweg. Onder coach
Jürgen Klopp komt Shaqiri dit seizoen eindelijk
weer een beetje aan de oppervlakte. De machtige
kuifarend – zijn bijnaam – vliegt weer. (KDZ)

De kleine leider

► Xherdan
Shaqiri is van
Kosovaars-
Albanese 
afkomst. 
© EPA

Zwitsers vestigen hun hoop op Xherdan Shaqiri

1Wat betekent 
groepswinst?

Dan plaatsen de Rode Duivels
zich voor de Final Four van de
Nations League. Aan die fase
nemen de vier groepswinnaars
van divisie A deel. Op 3 decem-
ber vindt in Dublin de loting
voor de halve finales plaats. De
halve finales worden op 5 en 6
juni afgewerkt in een van de vier
deelnemende landen. De finale
(en de troostingfinale) wordt op
9 juni gespeeld. 

2Wat betekent de tweede
plaats in de groep? 

Dan nemen de Rode Duivels

niet deel aan de Final Four.
Sowieso worden ze bij de vol-
gende Nations League in het
najaar van 2020 opnieuw inge-
deeld in divisie A. 

3 Levert winst in de Final
Four een EK-ticket op? 

Neen, dan is het louter een vang-
net mochten de Rode Duivels
zich niet via de normale kwali-
ficatiecampagne plaatsen voor
het EK. Aan het kwalificatiesys-
teem voor het EK 2020 veran-
dert niets. 55 ploegen worden
ingedeeld in tien groepen. De
eerste twee van elke groep plaat-
sen zich. De vier overgebleven

tickets worden verdeeld onder
de vier groepswinnaars uit de
vier divisies. In maart 2020 strij-
den zij via halve finales en een
finale om een EK-ticket. 

Als één of meerdere groeps-
winnaars al een ticket veroverd
hebben via het klassieke kwali-
ficatieparcours, dan worden die
plekken ingenomen door de
beste nog niet geplaatste landen
uit die divisie. Al is dat niet
noodzakelijk het geval: hebben
bijvoorbeeld al tien divisie A-
landen zich via de klassieke weg
geplaatst voor het EK, dan krijgt
divisie B twee extra plekken
voor de play-offs. (KDZ)

3 vragen over de Nations League

Voetbal als middel 
om aan de armoede

te ontsnappen, 
het verhaal is bekend

Zwitserland – België
Om 20.45 uur in Luzern,

live op VTM 

► Manchester United-
spelers Paul Pogba,

Alexis Sanchez, 
Ander Hernandez en 

Romelu Lukaku 
vieren na een doel-

punt. De Premier
League hoopt vurig
dat het vrije verkeer

van spelers blijft
bestaan. © REUTERS

sportclubs en -organisatoren


