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Kansloze missie

orige week belde een Duitse collega.
Ze was een boek aan het schrijven
over competitief evenwicht in de 
Europese voetbalcompetities. Ze
kende heel goed het verschil tussen
het darwinistisch economisch sport-
systeem in Europa, waar de grote clubs
zo min mogelijk willen herverdelen, en
het dirigistisch, bijna communistisch
systeem in de VS dat de centrale 

inkomsten op gelijke basis herverdeelt naar
alle clubs, groot en klein, succesvol of niet. Dat
doen de team eigenaars in de VS overigens met
een winstoogmerk. Ze zien het groter belang
van een sterke competitie in en weten dat hen
dat op termijn meer winst zal opleveren. 
Ze staan dan ook boven aan de voedselketen in
de sporteconomie.

Wat de Duitse mevrouw niet wist, was dat in
alle vier de grote Amerikaanse profsporten
minstens tien verschillende teams de laatste
twintig jaar kampioen zijn geworden, een 
bewijs van competitief even-
wicht. In Europa zijn dat hoog-
uit vijf verschillende teams,
met uitzondering van Frank-
rijk. Dat is een moment -
opname want over vijftien jaar
zijn er misschien nog twee 
verschillende kampioenen:
PSG en een ongelukje.

Ook baseball’s paradox, de
tegenstelling van het honkbal,
kende ze niet. De Major
League Baseball is de minst
herverdelende profsport in de
Verenigde Staten. De teams
mogen hun eigen jeugd oplei-
den, hun eigen inkomsten 
grotendeels behouden en een
groot deel van de tv-rechten
zelf onderhandelen. Er is zelfs geen echt sala-
risplafond, alleen een soort belasting op het
overschrijden van een bepaalde loonmassa.
Dat geld van die belasting wordt dan wel weer
netjes naar de ‘armen’ herverdeeld. Toch had
het honkbal in de VS tot vorige week het re-
cord: dertien verschillende kampioenen in 
de laatste twintig jaar. Sinds deze week is dat
veertien, met de Washington Nationals die hun
eerste titel wonnen in hun geschiedenis.

Aan het eind van het gesprek vroeg ze hoe
ik de kansen inschatte voor een min of meer
gelijkaardig systeem met een afgesloten com-
petitie, economisch streng gereglementeerd,
maar dan in Europa. Ik antwoordde dat 
de vraag niet was óf dat er ooit zou komen,
maar wannéér.

Ooit, misschien over tien, twintig, dertig of
veertig, maar zeker geen vijftig jaar, is het
zover: dan zullen Liverpool en Manchester City
de European Superleague tegen ploegen als
Barcelona, Real, Bayern, PSG, Ajax (misschien)

als prioriteit zien. Om één heel eenvoudige
reden: omdat ze met hun nationale competitie
maar een fractie kunnen verdienen van wat 
in de Superleague te rapen valt.

De Engelse Premier League draait vandaag
een omzet van 6 miljard euro. Als de NFL (het
American football) met 32 ploegen een inko-
men kan genereren van 14,5 miljoen euro, en
dat in een markt van 300 miljoen mensen met
geen vijf maanden competitie, wat dacht u dat
de EFSL (European Football Super League)
waard zou zijn? Vijftig miljard euro is een voor-
zichtige gok want we hebben het over een
competitie van negen maanden (het dubbele
van de NFL) in een markt die tien keer groter is
en waarvoor buiten Europa ook wordt betaald,
in tegenstelling tot de NFL, die zijn rechten
buiten de VS haast gratis weggeeft. Topteams
in grote markten zouden zo makkelijk aan 
een omzet van 2 miljard komen, de kleinere
misschien 1,3 miljard. Vandaag is de grootste
omzet in de Champions League 750 miljoen

euro, de kleinste soms niet
eens 10 miljoen.

De plannen van de Bene-
liga, of althans de officiële 
bedoeling erachter, zijn zo 
onrealistisch of naast de kwes-
tie als maar kan. We moeten
fuseren met de Nederlanders
om ons te wapenen tegen 
de komst van een Europese
competitie. De omzet zou stij-
gen, heeft Deloitte gezegd! Dat
krijg je met schaalvergroting,
het tegendeel zou pas 
verwonderen. Alleen: twee
keer niks blijft gewoon niks.

Schrijf op: de Beneliga als
buffer tegen de Europese top
is niet alleen een doodgeboren

kind, het is een leugen want het gaat helemaal
niet over schaalvergroting of een positie 
innemen tegen de topclubs. De echte, welis-
waar correcte reden hoor je nooit: de topclubs
in België en in Nederland zijn het zat om in
hun markt solidair te zijn met clubjes die twin-
tig keer minder te besteden hebben en die niks
economisch bijbrengen aan de Jupiler Pro
League of de Eredivisie NV. Die bekommernis
is dan ook het enige wat de twee competities
gemeen hebben.

Voor het overige gaapt er een enorme kloof
tussen de twee voetbalwerelden. De Beneliga
is hetzelfde als de Italiaan die wil fuseren met
de afhaalchinees van om de hoek. De Eredivi-
sie maakt er een kunst van om eigen jeugd op
te leiden zonder fiscale of andere voordelen.
De Jupiler Pro League draait op een systeem
van import en export van goedkope buiten-
landse werkkrachten, ondersteund met belas-
ting- en lastenvermindering. De Beneliga kan
niet werken.

PSG-ster Kylian Mbappé speelt Club Brugge op een hoopje in de Champions League. Mogelijk
speelt de Franse topclub over een aantal jaar in een exclusievere Superleague. © PHOTO NEWS
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Anderlecht bidt
voor fitte Chadli
tegen Cercle

Hoop doet leven. Anderlecht
doet er alles aan om Nacer
Chadli klaar te stomen voor de
komst van Cercle Brugge. De
Rode Duivel miste de wedstrij-
den tegen Eupen en AA Gent
door een kuitblessure, maar zou
nu fit kunnen geraken voor
zondag. Mocht Chadli effectief
inzetbaar zijn, dan zou dat een
enorme boost betekenen: de
Luikenaar was al goed voor vijf
doelpunten en vier assists.
Speelminuten tegen Cercle
voor Vincent Kompany en
Philippe Sandler lijken uitge-
sloten. Nog bij Anderlecht is er
maandag een oefenduel achter
gesloten deuren tegen tweede-
klasser Union. (PJC)
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Hazard wordt elke dag beter. 
Het enige dat nog ontbreekt, 
is dat hij regelmatig scoort

COACH ZINÉDINE ZIDANE OP DE PERSBABBEL VOOR REAL MADRID-BETIS

“Het is niet de vraag óf Club
Brugge kampioen wordt, maar
wannéér.” Dat zijn de woorden
van Francky Dury. De coach
van Zulte Waregem trok woens-
dag grote ogen bij zoveel over-
macht van blauw-zwart. 

Eén dominante grootmacht
en daaronder vijf subtoppers
die de kruimels verdelen, is dat
de Jupiler Pro League anno
2019? Tot nu toe schoot de con-
currentie zichzelf in de voet.
Van Anderlecht kunnen we dit
seizoen niet meer verwachten.
Genk is op elk vlak minder dan
het afgelopen mirakelseizoen.
Antwerp heeft zijn kleedkamer
onvoldoende op orde.  Blijven
over: AA Gent en Standard.

Wie neemt handschoen op 
in titelrace: AA Gent of Standard?

T2 Peter Balette vertelt dat
ze zich in Gent niet neerleggen
bij het klassement. November
kondigt zich aan als lakmoes-
proef: Standard thuis, Genk uit,
twee keer Antwerp. Standard-
coach Michel Preud’homme 
bewees in Jan Breydel al dat hij
tactisch in staat is om het Bel-
gische PSG in één wedstrijd te
counteren. “De match tegen
Gent is van dezelfde orde als
die tegen Club”, zegt hij.

Het valt af te wachten of AA
Gent zondag weer kan rekenen
op Sven Kums. De middenvel-
der geraakte tegen Wolfsburg
geblesseerd aan de hamstrings.
“Hij heeft al deels kunnen trai-
nen”, volgens Balette. (NVK/RN)

AA Gent recupereert zondag
mogelijk spelmaker Kums
tegen Standard. 
© GETTY IMAGES

Refaelov in basis
door schorsing
Rodrigues?

Antwerp moet het vanavond in
Moeskroen stellen zonder Ivo
Rodrigues. Die blonk uit in
Genk, maar pakte twee gele
kaarten. Brengt de schorsing
van de Portugees de comeback
van Lior Refaelov in de basiself
met zich mee? Refaelov bleef
in de voorbije twee wedstrij-
den negentig minuten aan de
bank gekluisterd, iets wat
hem bij Antwerp nooit eerder
was overkomen. Als de spel-
verdeler nu weer aan de kant
zou blijven, dan wordt zijn situ-
atie stilaan erg vervelend. Buta,
De Laet en Mbokani ondervon-
den hinder na de match tegen
Genk. Achter hun naam staat
dus een vraagteken. (KDC)

Blauw-zwart en
Vormer hopen
op Galatasaray

Op 18 november weet Ruud
Vormer of hij alsnog aan de slag
kan in de match tegen Galata-
saray in de Champions League.
De Nederlander werd voor
drie wedstrijden geschorst na
zijn rode kaart op het veld van
Real Madrid. Toch hoopt Club
de aanvoerder na twee duels
toekijken te recupereren. Voor
Club in beroep kon gaan tegen
de uitspraak van 18 oktober
vroeg het de motivatie voor de
strafmaat op bij de UEFA. Met
het intussen ingediende beroep
hoopt Club op opschorting én
strafvermindering. De kans dat
de UEFA de derde speeldag laat
vallen is klein. Club kan nadien
nog terecht bij het TAS. (TTV)

De luxe van Club: 
zes spitsen die elkaar
perfect aanvullen
Vanavond krijgt de leider
KV Kortrijk over de vloer.
Dennis en Diatta zijn uit
vorm, Tau is vermoeid.
Geen probleem, want nu
staan Okereke en Diagne
op. Wie coach Clement ook
zet, elk om beurt zorgen ze
voor doelpunten.

Ze blinken dit seizoen uit in wis-
selvalligheid en hun efficiëntie
kan een pak beter. De zes aan-
vallers van Club Brugge wisse-
len goede en slechte periodes
met elkaar af, en toch raast
blauw-zwart door de competi-
tie. Telkens als er eentje het laat
afweten, staat een ander
op. Een enorme luxe voor Phi-
lippe Clement, wiens aanvallers
er dit seizoen een heuse esta-
fette van maken. Zo begon Da-
vid Okereke met vier goals in
drie matchen als een speer aan
het seizoen. Daarna viel hij vol-
ledig terug, en hetzelfde geldt
eigenlijk voor Percy Tau. 

Net toen de motor bij de
nieuwkomers stokte, was Kré-
pin Diatta daar. De Senegalees
zocht lang naar zijn vorm, maar
leidde Club vervolgens vanaf
speeldag 8 naar zeges tegen An-
derlecht, KV Mechelen en AA
Gent. Sinds de match in Moes-
kroen belandde Diatta hele-
maal op de achtergrond. Sa-
men met Dennis beleeft hij niet
zijn beste periode, maar dan
staan – opnieuw – Okereke en
Diagne op. Beiden misten aan
de Gaverbeek enkele open kan-
sen, maar scoorden wel. 

Loïs Openda wacht op een
eerste doelpunt. Wél was hij be-
langrijk in Linz en scoorde hij
in Kiev – blauw-zwart heeft de
Champions League-campagne
deels aan de belofteninternatio-
nal te danken. De meest wissel-
vallige is Emmanuel Dennis –
hij bezorgde blauw-zwart in
Real Madrid dan weer een ab-
soluut hoogtepunt.

Een Lambert, Amokachi, 
Papin of Balaban heeft Club
Brugge dit seizoen niet. Geen
vaste nummer 9 die de ene bal

na de andere tegen de touwen
ramt. Toch is de luxe groot: de
zes spitsen van Clement vullen
elkaar perfect aan. 

Voorlopig leidt dat dat niet
tot spanningen, integendeel. De
Afrikaanse aanvallers schieten
fantastisch met elkaar op – 
getuige daarvan de vele Insta-
gram-updates en de uitbundige
manier waarop de spitsen 
elkaars doelpunten vieren. 
Benieuwd wie van hen van-
avond tegen KV Kortrijk op de
voorgrond zal treden. (TTV)

Voorlopig leidt
het niet tot
spanningen: 
de Afrikaanse
aanvallers
schieten
fantastisch 
met elkaar op

Eerste klasse A
Speeldag 14

Vandaag
Eupen - Racing Genk 18 uur

Waasland-Beveren - Zulte Waregem 20 uur

Moeskroen - Antwerp 20 uur

STVV - KV Oostende 20 uur

Club Brugge - KV Kortrijk 20.30 uur

Zondag
Anderlecht - Cercle Brugge 14.30 uur

AA Gent - Standard 18 uur

KV Mechelen - Charleroi 20 uur

Stand
1. Club Brugge 12 30
2. Standard 13 27
3. KV Mechelen 13 23
4. AA Gent 12 22
5. Antwerp 12 21
6. Charleroi 12 21
7. Racing Genk 12 20
8. Z. Waregem 13 19

9. Moeskroen 13 17
10. STVV 12 15
11. KV Kortrijk 13 14
12. Anderlecht 13 14
13. Eupen 13 13
14. KV Oostende 13 11
15. W.-Beveren 13 7
16. Cercle Brugge 13 4


