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Pleidooi voor play-offs

n een ideale competitieformule wordt
niet steeds hetzelfde rijke team kampi-
oen, zoals in pakweg Frankrijk met Paris
Saint-Germain. Tegelijk moet bij de uit-
eindelijke kampioen het gevoel over-
heersen dat die het heeft verdiend. In
België zou dat Racing Genk zijn, of Club
Brugge. De ideale competitieformule
waarborgt voorts veel wedstrijden op
hoog niveau, kwestie van het voetbal

beter te maken, competitiever, wat van pas
komt in Europa.

Daarnaast willen we zo veel en zo lang mo-
gelijk wedstrijden met inzet, dus niet dat we
al pakweg vijf speeldagen voor het einde de
winnaar kennen en na januari zes teams al
niet meer kunnen zakken en ook geen kampi-
oen meer kunnen worden.
Ten slotte willen we een com-
petitieformule waar de media
graag veel geld voor geven.

Wat als we die hebben ge-
vonden? We hebben in die
tien jaar play-offs nooit een
kampioen gehad waarmee
niemand kon leven. Er zijn
meer topwedstrijden dan ooit
tevoren en – of er een causaal
verband is, moet nog worden
bewezen – onze clubs doen
het sinds de invoering van de
play-offs merkelijk beter in
Europa, met onder meer een
directe kwalificatie voor de
groepsfase van de Champions
League.

Ook het aantal spannende
wedstrijden is toegenomen.
Tot in maart is geen enkele
wedstrijd gespeeld waar geen
belang aan vastzat, weze het degraderen,
weze het een plaats in play-off 1. Het aantal
bezoekers in de stadions mag dan niet zijn ge-
stegen, maar belangrijker: de televisierechten
zijn sinds de invoering van de play-offs het
dubbele waard.

Eén kritiek op de play-offs luidt dat het
zwaartepunt van de competitie aan het eind
ligt en dat zou nefast zijn voor de prestaties
van de Belgische ploegen in Europa. Nog-
maals, het is niet bewezen dat die twee ver-
band houden, maar als onze teams (dit
seizoen uitgezonderd) Europees juist beter
zijn gaan presteren (denk aan Gent, Club en
Genk in het nabije verleden), dan houdt dat
argument in de andere richting ook geen
steek.

Ander punt van kritiek is play-off 2: te saai,
te veel zinloze wedstrijden. Wie herinnert zich
nog de seizoenen vóór 2009-2010, de start van
de play-offs, toen vanaf januari bestuurders
van geredde ploegen hun coaches vroegen om
niet te veel punten meer te pakken? Ja goed,
vroeger kon het weleens gebeuren dat een

ploeg die klaar was in de laatste vijf speeldagen
nog twee kandidaat-kampioenen op bezoek
kreeg en daar een vol huis aan overhield. Dat
manco is financieel op te lossen.

Dat met de play-offs het risico op een onte-
rechte kampioen groter wordt, is nog zo’n
non-argument. Ten eerste zijn alle kampioe-
nen tot op vandaag, tien op tien dus, terechte
kampioenen en ten tweede zijn dit geen play-
offs maar nacompetities. Echte play-offs wor-
den gespeeld in het basketbal en volleybal
(best of three en best of zeven). Voetbal is een
laag scorende sport en die houdt al een hoge
dosis ‘onzekerheid van uitkomst’ in. Dat toe-
val nog eens versterken door iedereen op nul
te zetten, neen, daar moeten we niet aan be-
ginnen. Vandaar het compromis: de halvering

van de punten.
De kritiek op deze competi-

tieformule wordt gevoed van-
uit drie totaal verschillende
belangen. Ten eerste: de idea-
listen die geen boodschap
hebben aan de economische
realiteit. Zij vinden dat voet-
bal moet worden gespeeld
zoals het al honderd jaar
wordt gespeeld, punt uit.

Ten tweede: de kleinere
clubs. Die zijn meer tegen de
herverdeling van het televisie-
geld dat aan de competitie -
formule is gekoppeld en
waarmee rijk steeds rijker
wordt dan tegen de play-offs
zelf. In de Premier League
krijgt de meest verdienende
club dit seizoen (Liverpool)
169 miljoen euro en de minst
verdienende (Huddersfield)

107 miljoen. Dat is een verschil van 60 pro-
cent. Bij ons is dat verschil 300 procent.

De sterkste weerstand tegen de play-offs
komt van de topclubs Club en Anderlecht.
Hun achterliggende redenering, zo simpel als
pervers, is gebaseerd op kansrekening: hoe
langer een serie duurt, hoe kleiner de kans op
verrassende uitkomsten. Gevolg: des te groter
de kans dat de rijkste clubs een eeuwigdu-
rende claim leggen op de eerste, hooguit
tweede plaats.

Superkapitalisten als Bart Verhaeghe en
Marc Coucke, die de indruk geven in te zitten
met het voetbal door allerlei bestuursfuncties
op te nemen (en soms terug te geven), heb-
ben maar één belang: het eigenbelang. Het
moet nu blijken hoever hun macht rijkt en
hoeveel medestanders ze hebben gevonden
bij de kleine clubs die niet verder kijken dan
hun neus lang is. Als deze formule met play-
offs op de schop gaat, is voetbal meer dan
ooit het spel van georchestreerd toeval, met
aan het eind de rijkste die wint en nog rijker
wordt.

Genk-middenvelder Roeslan Malinovski (l.) duelleert met Adrien Trebel van Anderlecht,
donderdagavond. Daar volstaat 1-1 voor de Limburgers om de titel te pakken. © PHOTO NEWS

We hebben 
in die tien jaar
play-offs nooit
een kampioen
gehad waarmee
niemand kon
leven. En onze
clubs doen het
merkelijk beter
in Europa
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PHILIPPE CLEMENT, TRAINER VAN KRC GENK, ZINGT NA HET BEHALEN VAN DE LANDSTITEL EEN LIEDJE

Play-offs: speeldag 10

PLAY-OFF 1

Zondag
Racing Genk - Standard 18 uur
Club Brugge - Antwerp 18 uur
AA Gent - Anderlecht 18 uur

Stand play-off 1
1. Racing Genk 9 51
2. Club Brugge 9 47
3. Standard 9 39
4. Antwerp 9 39 
5. AA Gent 9 32
6. Anderlecht 9 32

PLAY-OFF 2

Groep A
Vandaag
ATVV - Westerlo 20 uur
Charleroi - Eupen 20 uur
Beerschot Wilrijk - KV Oostende 20 uur

Groep B
Gisteravond
Zulte Waregem - Union 2-1
KV Kortrijk - Cercle Brugge 4-0
Moeskroen - Waasland-Beveren 2-4

Stand groep A
1. Charleroi 19
2. STVV 14
3. Westerlo 12
4. Eupen 11 
5. KV Oostende 9
6. Beerschot Wilrijk 8

Stand groep B
1. KV Kortrijk 24
2. Union 20
3. W.-Beveren 13
4. Z. Waregem 13 
5. Moeskroen 8
6. Cercle Brugge 7

Wat staat er
zondag nog 
op het spel?

Zondag valt het doek over play-
off 1. Kampioen Racing Genk
mag zich in eigen huis uitleven,
al kan Standard de party sportief
verbrodden. De Rouches starten
er hun verdediging van plek drie
met evenveel punten als Ant-
werp, maar genieten het voor-
deel van een hogere stand in de
reguliere competitie. Winst op
Genk of eenzelfde resultaat
als Antwerp op Club verzekert
Standard van de derde plek –
en rechtstreeks Europa League-
ticket, als KV Mechelen door het
matchfixingschandaal wordt
geweerd uit Europa. Ook de
spanning om plek vijf is verze-
kerd: Anderlecht moet winnen
om over Gent te springen. (BF)

tract. Hoe graag ik Club ook zie. Ik wil alleen
trainer zijn in een club die me echt wil. Vandaar
ook dat ik nooit zelf naar een club ga bellen.”

Waar is het tussen u en het bestuur fout
gelopen?
“I don’t know. De resultaten zijn er, de kwaliteit
van het voetbal ook en veel spelers zijn indivi-
dueel beter geworden. Niemand heeft me een
uitleg gegeven. De waarheid is dat er vorige
zomer een voorstel was, maar dat we het niet
eens zijn geraakt.”

U wilde meer loon naar werken?
“Nee, want anders had ik getekend. Ik wilde
geen contract tekenen van één jaar plus een
optie die zou worden gelicht
als Club in de top drie ein-
digde. Ik vond dat niet het
juiste signaal. Dat was de voor-
naamste reden waarom we
geen deal hebben gevonden.
Want het is niet zo dat ik plots
het loon van Vanhaezebrouck
of Preud’homme vroeg. Meer
nog, als er één club is waar ik
voor niets zou werken, is het
Club Brugge.

“De voorzitter was ontgoo-
cheld toen bleek dat ik niet op
het voorstel inging en ik was
evenmin happy. Nadien heb-
ben we niet meer rond de tafel gezeten. Het be-
stuur wilde tot het einde van het seizoen
wachten, maar het weet toch allang hoe ik
werk, wat voor een trainer en persoon ik ben,
wat ik de club bijbreng?”

Is het ook geen kwestie van sterke karakters
die botsen?
“Verhaeghe en Mannaert zijn pure winnaars,
net als ik. Vandaar dat we zulke goede resulta-
ten hebben behaald. Discussies daarbij zijn
nodig want met jaknikkers maak je geen pro-
gressie. Ik heb altijd geprobeerd om eerlijk, res-
pectvol en dankbaar te zijn. Het was nooit mijn
intentie om iets verkeerds te doen. Ik kan ook
niets slechts over hen zeggen.
Maar er moet toch íéts zijn,
want ze willen niet door met
me. Misschien ben ik een te
sterk karakter of ben ik blind
voor andere manieren van
voetballen, maar dat kan ik
niet veranderen. I like my foot-
ball.”

Uw relatie met de spelers
komt snel ter sprake als het
over uw minpunten gaat.
“Terwijl ik hen behandel zoals
mijn twee dochters. Die weten
dat ik van hen hou, dat ik hen
altijd zal steunen. Met mijn spelers is het niet
anders. Ik heb hen altijd beschermd. Maar ik
ben ook ambitieus. Als mijn dochters de dag
voor een examen naar Netflix zitten te kijken en
hun punten zijn slecht, word ik boos. Net zoals
wanneer ik constateer dat iemand er niet alles
voor doet. Ik kan niet accepteren dat spelers
wandelen. Wel, de groep houdt van mijn open
communicatie. Ik speel geen spelletjes. Trou-
wens, de resultaten in play-off 1 zijn het beste
bewijs dat mijn verstandhouding met de spelers
wel goed is.”

Hebt u spijt van dingen?
“Ik zal fouten gemaakt hebben, dat hoort bij
het proces van een betere coach worden. En als

ik mis was, ben ik de eerste om dat toe te
geven.”

Zou u Ruud Vormer opnieuw wisselen?
“Ja.”

En Wesley?
“Honderd procent. Vormer, Wesley, Vanaken,
Mechele: allemaal hebben ze eens op de bank
gezeten. En ze wisten waarom. Wat Vormer be-
treft: na de Gouden Schoen haalde hij een peri-
ode niet zijn beste niveau. Ik ben er toen altijd
geweest voor hem. Vormer is het hart van Club
Brugge en Vanaken de brains. Maar als het hart
niet klopt, kan het lichaam niet bewegen.”

Zou de voetballer Leko de
coach Leko graag hebben?
“Ja. Wellicht zouden we eens
in de clinch gaan of zou ik na
een wissel tegen een zak bal-
len trappen zoals Vormer,
maar ik zou ook respect heb-
ben omdat hij eerlijk is. Spe-
lers willen een coach die open
en rechtuit is. Ze zijn niet
dom, hé. Je kunt twee weken
tegen hen liegen, maar als ze
doorhebben dat je niet eerlijk
bent, is het voorbij. Zoiets valt
niet te herstellen.”

Zult u Club missen?
“Natuurlijk. Dit waren de twee beste jaren uit
mijn prille carrière als coach.”

Belooft u dat u zondag niet gaat wenen?
“Nee. Ik gá wenen. Het wordt een emotionele
avond voor me, zeker met de fans. Ik zal nooit
vergeten hoe ze me gesteund hebben na het
moeilijkste moment uit mijn leven (doelt op
Operatie Propere Handen, NP). Ineens stond
mijn foto op alle nieuwssites. Alsof ik de groot-
ste crimineel ooit was. Ik weet nog goed hoe ze
tijdens de bekermatch op Zulte Waregem ‘Ivan
Leko’s Bruges Army’ begonnen te zingen. Ik
kon het niet geloven. Niet veel coaches hebben

het privilege dat de fans over
hen zingen. Dat maakt me
extra trots.”

Wat brengt de nabije
toekomst, coach?
“Misschien heb ik binnen tien
dagen al een nieuwe club. 
Misschien blijf ik in België.
Misschien trek ik naar het bui-
tenland. Misschien moet ik
wachten tot september en ga
ik een lange zomer tegemoet.
Who knows? Ik ben klaar voor
alles. Er moeten geen tien
clubs in mij geïnteresseerd

zijn. Eén is genoeg, als de voorzitter vol in Ivan
Leko gelooft.”

Is er veel interesse?
“Mijn makelaar heeft al veel telefoontjes gekre-
gen, maar tot dusver heb ik dat allemaal afge-
houden. Mijn focus lag op de play-offs.”

Past u bij elke play-off 1-club in België?
“Dat denk ik wel. Bij Club heb ik bewezen dat ik
drie zaken kan garanderen: goede resultaten
met voetbal dat iedereen graag ziet en met spe-
lers, al dan niet jongeren, die individueel beter
zijn geworden. Als ik dit de komende jaren 
elders kan herhalen, zal ik wellicht een mooie
carrière uitbouwen als coach.” (NP)

‘De Champions
League, onze
grasmat en 
de VAR hebben
ons punten
gekost. Het neemt
niet weg dat Genk 
de verdiende
kampioen is’

‘Waar het fout
liep? I don’t know.
De resultaten zijn
er, de kwaliteit
van het voetbal
ook en spelers zijn
beter geworden.
Niemand gaf me
een uitleg’


