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De ploeg was heel sterk, maar niemand 
wees ons de weg. Marc Wilmots? 
Hij kon geen ploeg smeden

JORDAN LUKAKU HEEFT HET EK 2016 NOG NIET VERTEERD, BIJ ELEVEN SPORTS
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De G(ulzige) 5

e krantentitels deze week.
Maandag.

Experts hebben rapport klaar: 25
miljoen euro voor fiscus, maar RSZ
blijft ongemoeid;

Voetbal wil niet raken aan 150 mil-
joen euro voordelen.
Dinsdag.

87 miljoen euro verlies voor prof-
clubs;

Eleven Sports haalt voetbalrechten binnen
voor 103 miljoen euro;

Iedereen heeft wat tegen expertenrapport;
Zoenoffers Pro League zijn ‘ruim onvol-

doende’;
Pikten ze extraatje mee via valse scouting -

facturen?
Woensdag.

Money time in match om
voetbalrechten;

Verdeelsleutel verdeelt.
Donderdag.

Chaos rond tv-rechten.
Nooit zo verdeeld;

Soap met tv-contract laat
nog vele vragen achter;

Antwerp en Gent niet langer
solidair;

Chaos rond voetbal op tv.
Wantrouwen leidt tot impasse;

Vechten in plaats van voet-
ballen.
Vrijdag.

8 miljoen minder dan Club,
dat vindt Antwerp oneerlijk;

De Pro League heeft tot
woensdag om Gent en Ant-
werp om te praten.

In die ene week waarin de
expertencommissie voorstelde
om een klein beetje in te leveren van de 150 mil-
joen euro voordelen die het voetbal krijgt, bleek
een dag later dat de clubs samen 83 miljoen
euro verlies hadden geleden, dat een voorzitter
niet wist dat zijn personeel corrupt was ge-
weest, dat de voetbalclubs voor 103 miljoen
kozen en daarna met zijn allen ruzie maakten.
Het voetbal, want dat was er ook, leek nergens
op: Standard-Club was extreem onsportief.

Dat in het televisierechtendossier voor Ele-
ven Sports is gekozen voor 1,5 tot 2 miljoen
meer (afhankelijk van de bronnen), op een to-
taalbedrag van om en nabij 100 miljoen, is het
goed recht van de Pro League. Al is het niet ge-
bruikelijk om de jarenlange partner voor zo’n
klein verschil de deur te wijzen. Beter was ge-
weest met hen in overleg te gaan en hun aan-
bod inhoudelijk bij te sturen.

Natuurlijk kan Eleven ook voetbalcommen-
taar verzorgen. Natuurlijk kunnen commentaar-
stemmen worden gekocht. Natuurlijk kan Extra
Time op een andere zender met andere analis-
ten, maar traditie en vooral knowhow zouden
ook moeten meetellen. Als (met de nadruk op
áls) het klopt dat Eleven zich heeft geëngageerd

om het product Belgisch voetbal niet alleen te
coveren maar tegelijk te promoten en boven-
dien de clubs exclusieve airtime biedt voor hun
eigen boodschappen, is dat terug naar af.

Een kwarteeuw geleden stond in het eerste
televisiecontract met de jonge zender VTM –
toenmalige bobo Alain Courtois toonde mij in
een overmoedige bui het zinnetje – dat VTM het
Belgisch voetbal positief zou benaderen en
meewerken aan het product. Daar kwam weinig
van in huis, gelukkig maar. Ook Proximus, Tele-
net, VIER en VRT hebben de laatste jaren zoveel
expertise opgebouwd en goeie analisten verza-
meld dat ze niet anders kunnen dan af en toe
kritisch te zijn. Sommige commentatoren zijn
zowaar bijna journalisten geworden.

Twintig miljoen euro extra bood zowel Tele-
net-Proximus enerzijds als Ele-
ven Sports anderzijds (met die
paar procenten verschil in het
voordeel van die laatste partij)
voor de Belgische tv-rechten.
Dat is een stijging van 25 pro-
cent. Wat moet je met dat extra
geld, wie moet dat krijgen en
waarom? Misschien kan de 
Premier League als voorbeeld
dienen.

In het seizoen 2003-2004
kreeg de laatste, Wolverhamp-
ton, 20 miljoen euro tv-geld,
kampioen Arsenal 50 miljoen,
150 procent meer. Sindsdien
heeft de Premier League bij
elke stijging van de tv-gelden
toch vooral de minst preste-
rende clubs bevoordeeld. 
Resultaat: het voorbije seizoen
kreeg de laatste 116 miljoen
euro tv-geld en kampioen Man-

chester City 181 miljoen, 50 procent meer.
In België kreeg leider Club Brugge 250 pro-

cent meer dan de club die het minst kreeg,
Eupen. Dat wordt met het nieuwe contract 450
procent meer. Antwerp kreeg vorig seizoen iets
meer dan de helft van het tv-geld van Club. Het
verschil bedroeg 4,6 miljoen euro. In 2025 zou
er volgens een simulatie van de Pro League voor
Antwerp een half miljoen televisiegeld extra bij-
komen, voor Club 4,7 miljoen. Het verschil zou
oplopen tot bijna 7 miljoen.

De kloof tussen de G5 – wat dat ook mag be-
tekenen, misschien de Gulzige 5? – en de eerst-
volgende ‘kleine’ club (nu Charleroi) zou van 1,3
miljoen in 2019 stijgen naar 3,2 miljoen in 2025.
Het argument dat de Belgische eigenaars van
topclubs niet willen delen met de buitenlandse
eigenaars van kleine clubs omdat die niet inzit-
ten met het algemeen belang van het Belgisch
voetbal is hiermee doorgeprikt. Die zelfver-
klaarde topclubs willen met níémand delen. Zij
willen hun G5-clubje afsluiten voor nieuwe
leden en hebben hoegenaamd geen boodschap
aan het geheim van elke goede competitie: her-
verdeling in functie van competitief evenwicht.

Club Brugge ontving 250 procent meer televisiegeld dan de club die het minst kreeg, Eupen.
Dat wordt met het nieuwe contract van Eleven Sports 450 procent meer. © pHoto newS
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enorm. Die mix van een fanatieke achterban
met een sterke business community: hoeveel
clubs kunnen dat zeggen?

“Voor de bekerfinale hebben wij 20.000 
tickets gekregen. Jongens toch, het hadden er
40.000 à la minute kunnen zijn. Ik weet niet of
Club Brugge dat kan. Pas op, zij doen dat zeer
goed. Brugge is terecht de referentie.” (Op dat
moment komt Luciano D’Onofrio in het bureau.)

En wat is Antwerp?
D’Onofrio: “Ah, wat betreft de tv-rechten staan
we niet op onze plaats.”

Gheysens: “Hij heeft gelijk. Is de huidige op-
deling in de Pro League tussen de grote vijf en
de kleine elf nog representatief? Functioneert
die raad van bestuur nog? Wat is dat daar, zeg?
De G5 is vroeger opgericht om met enkele ploe-
gen vlug beslissingen te nemen. Vandaag zijn de
parameters waarmee we spelen totaal veran-
derd. Je kunt clubs die sportief presteren en
fors investeren niet zomaar uit je buurt hou-
den. Dus ook Antwerp niet! Het is alsof ik vijf
heel goede medewerkers heb, er komt een
zesde goede bij, misschien gaat dat zelfs mijn
beste worden, maar die ga ik een beetje minder
betalen. Hoelang zal het duren vooraleer die
mens weggaat?

“Wij hebben een studie gedaan. Twee mil-
joen Vlamingen hebben ‘sympathie’ voor Ant-
werp. Het is niet aan mij om te stellen dat er
een G6, een G7 of desnoods een G8 moet
komen, maar dat we moeten veranderen is dui-
delijk. Club Brugge vindt dat ook, De Witte (AA
Gent, SK) ook. Maar er zijn er blijkbaar die bang
zijn dat we over hun hoofd gaan springen.”

Hebben Antwerp en Gent de solidariteit
opgezegd door afgelopen woensdag 
het mediacontract met Eleven Sports niet 
te willen goedkeuren?
D’Onofrio: “Wat verstaat de Pro League onder
solidariteit? Antwerp vráágt niet het bedrag dat
Brugge en Standard krijgen, dat verdienen wij
nog niet. Wij willen een béétje meer dan voor-
gesteld. Solidair betekent voor mij: de plaats
krijgen die je verdient. Ik zou een professionele
fout maken mocht ik niet opkomen daarvoor.”

Gheysens: “Wij stellen ons solidair op. Kijk
maar eens wat wij bijbrengen tot onze competi-
tie: Antwerp zorgt voor zeer veel kijkers op 
televisie, ons stadion is altijd uitverkocht en we
bouwen letterlijk aan de toekomst. De tribune
is binnenkort klaar, daarna volgt de academie.
We krijgen van alle kanten lof voor de manier

waarop we de club managen en de snelheid
waarmee we alles realiseren. En dat gaat hier
niet stoppen. Het zou toch solidair zijn van de
rest mochten we hiervan de resultaten kunnen
zien in het televisiecontract, zodat de verschil-
len niet nóg groter worden?”

Wat je dan hoort in de coulissen: ‘Drie jaar
geleden zaten ze nog in tweede klasse, wat
denken die wel?’
“We gaan toch zwijgen van al die ploegen drie
jaar geleden, hé. Waren die toen zo goed bezig?
Wij zijn geen eendagsvlieg. Ik vind het jammer
dat Antwerp door bepaalde clubs als een con-
current beschouwd wordt. Ik ga nóóit ophou-
den met investeren. De supporters en deze stad
verdienen dat. Iedereen gelooft in dit project.”

Dient niet snel werk gemaakt te worden van
een Beneleague?
Gheysens: “Ik ben voor.”

D’Onofrio: “Het is de Beneleague of in een
klein hoekje blijven zitten.”

Gheysens: “In een Beneleague wordt ieder-
een verplicht om professioneel te zijn. De Hol-
landers hebben op veel vlakken een goede
bedrijfsstructuur. Ik wil daar zo snel mogelijk
van leren.”

Voorzitter, als u intussen écht zou willen,
dan smijt u toch gewoon het geld op de tafel
van D’Onofrio om kampioen te worden?
“Sorry, je weet op elk moment hoe je bent op-
gevoed. Een euro blijft een euro. Ja, ik had in de
winter drie, vier spelers van superniveau kun-
nen halen. Maar is dat een garantie? Je moet
ook zeker zijn dat de kleedkamer die jongens
aanvaardt. Pas de folies.”

D’Onofrio: “Wij gaan nu al zo snel.”
Gheysens: “Ik ga niet betalen om sneller te
lopen. Ik doe geen stommiteiten. Ik behandel
de club als een gezonde société. En k vertrouw
op D’Onofrio. Die mens slaapt nauwelijks, hij is
hele nachten bezig met hoe hij Antwerp beter
kan maken.”

Heeft Paul Gheysens geen ego om zo snel
mogelijk Bart Verhaeghe en Marc Coucke 
de loef af te steken?
“Nee, ik ben niet jaloers op andere mensen.
Mocht dat wél zo zijn, met de grootte van onze
bouwfirma en 145 grote projecten in Europa,
zou ik nogal kunnen pronken. Stel nu eens dat
we morgen kampioen worden, wat moeten we
dan volgend jaar doen? En het jaar daarop?”

Voorzitter, u op 22 maart met de beker 
in de handen op het balkon van de Heizel…
… “ah, maar die match willen we heel graag
winnen. En dan ga ik de beker opdragen aan de
stad en de fans.”

Is D’Onofrio met zijn ervaring en adressen -
boekje niet te belangrijk voor Antwerp?
“Luciano wordt nooit moe. We gaan nog twin-
tig jaar door. Het enige dat hij niet mag doen, is
suikers opnemen. Suikers zijn slecht.” (SK)

is solidair’

Eerste klasse A
Speeldag 26

Gisteravond
Eupen - AA Gent 2-3

Vandaag
Club Brugge - Waasland-Beveren 18 uur

STVV - Cercle Brugge 20 uur

KV Oostende - KV Kortrijk 20 uur

KV Mechelen - Anderlecht 20.30 uur

Zondag
Antwerp - Charleroi 14.30 uur

KRC Genk - Standard 18 uur

Zulte Waregem - Moeskroen 20 uur

Stand
1. Club Brugge 25 58
2. AA Gent 26 52
3. Charleroi 25 47
4. Antwerp 25 46
5. Standard 25 42
6. KRC Genk 25 38
7. Z. Waregem 25 34
8. KV Mechelen 25 34

9. Anderlecht 25 34
10. STVV 24 32
11. Moeskroen 25 30
12. KV Kortrijk 25 29
13. Eupen 26 26
14. KV Oostende 25 21
15. W.-Beveren 25 20
16. Cercle Brugge25 14

Kompany klaar
voor Mechelen,
Amuzu onzeker

Blessures blijven de actualiteit
beheersen bij Anderlecht. nu is
Francis Amuzu onzeker. De
vleugelaanvaller moest donder-
dag de training staken met last
aan de quadriceps. wel positief
is dat Frank Vercauteren aan-
voerder Vincent Kompany en
elias Cobbaut recupereert. 
Kemar Roofe en Nacer Chadli
zijn er nog niet bij. “Misschien
zijn ze volgende week inzet-
baar”, was Vercauteren voor-
zichtig in zijn voorspellingen.
Dat kun je hem niet kwalijk 
nemen: roofe is out sinds de
winterstage in Spanje, hij onder-
ging gisteren nog een scan.
Chadli sukkelt, net als roofe, al
weken met de kuit. (pJC)

100
11 maart 2018. Bijna twee jaar
geleden miste Hans Vanaken
voor het laatst een wedstrijd van
Club Brugge (toen tegen StVV).
Sindsdien kwam hij honderd
keer op een rij in actie. Dit jaar
speelde Vanaken alle veertig
wedstrijden, waarin hij twee
keer in het slot naar de kant
werd gehaald (tegen KVo en
KVK) en enkel in de bekermatch
op Francs Borains op de bank
begon. Vorig seizoen speelde hij
zelfs in alle vijftig matchen. (ttV)

‘Het is niet aan mij om te
stellen dat er een G6, een G7
of desnoods een G8 moet
komen, maar dat we moeten
veranderen is duidelijk’
PAUL GHEYSENS
Voorzitter Antwerp FC


