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FC Opportunisme

e profclubs vinden geen vergelijk.
Wie herinnert zich nog de laatste
keer dat ze wel op dezelfde lijn zaten,
en het algemeen belang lieten preva-
leren op het eigen kleine hebben en
houden? Nu het duidelijk wordt dat
we pas in mei misschien naar school
mogen, ook heel misschien weer
naar de Brico en het containerpark,
maar nog lang niet met zijn allen te-

gelijk naar het voetbal, stelt zich de existentiële
vraag: wat doen we met onze abrupt afgebro-
ken voetbalcompetitie?

Er zijn drie opties:
- of je beschouwt dit als een pauze en houdt

alle opties open voor een herneming,
- of je stopt en sluit de competitie af en doet

zoals in de amateurreeksen: de stand van voor
de lockdown geldt als eindstand,

- of je annuleert de huidige competitie en
herbegint van nul, zoals je eind juli 2019 bent
begonnen.

Het annuleren van de competitie en terug
beginnen van nul is in Frankrijk ook geopperd
door Jean-Michel Aulas, voor-
zitter-dictator van Olympique
Lyonnais. Die kreeg onmiddel-
lijk de wind van voren want
annulatie en terugkeren naar
juli 2019 zou betekenen dat
Lyon weer Champions League
zou spelen. Voor een Franse
club een gegarandeerde extra
cashflow van 60 miljoen euro.
Lyon staat nu zevende en is
kansloos voor die tweede
plek. Plat opportunisme dus.

De situatie in de grote voet-
ballanden is duidelijk: nergens
wordt voorlopig de optie an-
nuleren of definitief stopzet-
ten op tafel gegooid. De reden
is ook duidelijk: bij een defini-
tieve stop zullen de media-
rechtenhouders de laatste schijf niet betalen.
In België is die laatste schijf al betaald, maar
Telenet en Proximus hebben vorige week een
brief geschreven naar de Jupiler Pro League
om in geval van stopzetting een deel van het
bedrag te recupereren.

Dat is contractueel voorzien, tenzij in geval
van overmacht. Al of niet overmacht en de
contractuele gevolgen daarvan zijn dan weer
de bevoegdheid van de handelsrechter als het
ooit tot een zaak zou komen. Tot dit weekend
een heel vreemde démarche bekend raakte of
wat daar ten minste op leek. Sporza kwam met
het bericht dat minister van justitie Koen
Geens middels een noodbesluit (een KB) de
clubs zou beschermen tegen schadevergoedin-
gen en terugbetalingen allerhande. Meer info
daarrond was niet beschikbaar. Eergisteren
namen de printmedia dat klakkeloos over
maar gisteren was dat oorspronkelijk bericht

na doorklikken al niet meer te vinden op de
site van Sporza.

Dat zou een voor de anders zo voorzichtige
Koen Geens een ongeziene, ondemocratische
en compleet irrationele inmenging betekenen
in een relatie tussen twee zakenpartners. Dat
Telenet en Proximus de Jupiler Pro League
geen cadeaus zullen doen als de competitie
niet wordt hervat, mag duidelijk zijn nadat die
voor Eleven hebben gekozen. De Jupiler Pro
League maakt zich sterk dat ze in geval van een
proces zullen winnen en niks moeten terugbe-
talen. Telenet en Proximus maken zich dan
weer sterk dat ze minstens een deel van de
laatste schijf kunnen terugvorderen. Bijvoor-
beeld nadat in augustus de nieuwe rechten-
houder Eleven de eerste schijf van 75 miljoen
euro heeft betaald. Wordt ongetwijfeld ver-
volgd.

Minstens even leuk is de discussie hoe het
nu verder moet met die competitie. Vijf clubs
willen alle opties openhouden en eventueel de
competitie hervatten, speeldag dertig afwer-
ken, en daarna play-offs in versnelde vorm. Dat

zijn Anderlecht, Antwerp,
Standard, Charleroi en Genk.
Niet toevallig de clubs die den-
ken/hopen dat ze aan het eind
beter zullen uitkomen dan
waar ze nu staan.

Alle andere clubs zouden
niet liever willen dan de com-
petitie meteen stopzetten. De
kleintjes staan met het water
aan de lippen en willen niet de
kosten dragen van wedstrijden
enerzijds zonder publiek, an-
derzijds met (over)betaalde
spelers die ze uit de tijdelijke
werkloosheid moeten terugha-
len. Dat Club Brugge wil stop-
pen, daar zit ook een
opportunistisch kantje aan,
maar valt te begrijpen: die zijn

de verdiende kampioen.
AA Gent is een apart verhaal. Die hebben

aangegeven dat ze wel nog graten zien in speel-
dag dertig (waarin ze de tweede plaats nog
kunnen kwijtspelen) en de tweede promotie-
wedstrijd uit 1B – zonder publiek dan wel –
omdat er dan een ijkpunt is na een reguliere
competitie. De bekerfinale kan nog later wor-
den gespeeld, want Antwerp is toch al zeker
van dat Europees ticket.

Na speeldag dertig zou je met een gerust ge-
moed titel, degradatie, promotie en Europese
tickets kunnen toewijzen. Dat lijkt veruit de
beste oplossing, maar dat willen de kleine
clubs dan weer niet. Die zien in dit nadeel één
groot voordeel: iedereen mag promoveren uit
1B en niemand zou dalen naar 1B. Opportu-
nisme dus, net als bij Club Brugge: met acht-
tien in 1A is hun natte droom want dan zijn
play-offs van de baan.

Pro League-voorzitter Peter Croonen krijgt de clubs voorlopig niet op één lijn. © PhoTo NewS
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Wie trainingsbeest zegt, zegt
Steven Defour. Wandelt of fietst
u dezer dagen op Het Eilandje
in Antwerpen, dan is de kans
groot dat u hem tegen het lijf
loopt: “Ik word er soms wel wat
neerslachtig van. Ik mis de
groepstrainingen, de bal. Ik heb
nog nooit zo lang zonder bal ge-
traind. En een wc-rolletje is
toch niet hetzelfde.”

Steven Defour zegt het met
een knipoog, maar het mag dui-
delijk zijn dat ook voor hem
deze quarantaine niet te lang
meer hoeft te duren. “Maar lie-
ver nu door de zure appel bijten
en de regels volgen dan ziek
worden. Al is het natuurlijk
enorm aanpassen.”

Steven Defour: ‘Ik word er neerslachtig
van. Dit hou ik geen zes weken meer vol’

“Ik probeer de limieten op
te zoeken, om toch af en toe ka-
pot te gaan. Ik heb dat nodig.
We hebben een programma
meegekregen om ons bezig te
houden. Als het niet hard ge-
noeg is, maak ik het iets zwaar-
der”, vertelt hij. “Het moeilijke
is dat we in het duister tasten.
Het zou beter zijn dat er zo snel
mogelijk beslist wordt de com-
petitie niet meer te hervatten.
Dan zitten we in een soort va-
kantie en kan iedereen zich
voorbereiden op volgend sei-
zoen. Nu onderhouden we
onze conditie, maar waarvoor?
Ik volg al twee weken een loop-
programma, maar dat hou ik
geen zes weken meer vol.” (MVS)

Steven Defour onderhoudt
zijn conditie, maar zou liever
hebben dat de competitie
wordt stopgezet. © PhoTo
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Spelen van 
23 juli tot 
8 augustus 2021

Japanse en amerikaanse media
zijn zeker: de olympische Spe-
len zullen volgend jaar van start
gaan op 23 juli en eindigen op 8
augustus. Dat zou een bron bin-
nen het organisatiecomité ge-
meld hebben. het is wachten
op de officiële communicatie.
Enig probleem is dat die data
botsen met het WK zwemmen
in Fukuoka (16 juli tot 1 au-
gustus) en het WK atletiek in
Eugene (6 tot 15 augustus).
afgelopen dinsdag besloten het
ioc en de Japanse organisatie
om de Spelen een jaar uit te
stellen door de coronacrisis.
Normaal gezien hadden ze dit
jaar doorgegaan van 24 juli tot 9
augustus. (FDZ)

Witsel en
Thorgan Hazard
trainen weer

“Maandag gaan we er weer te-
genaan.” Dat waren de woorden
van emre can bij het Duitse
Sport1. De middenvelder van
Borussia Dortmund bevestigde
dat de Borussen straks de 
training hervatten. “We willen
rustig starten, in groepjes van
twee.” Dat betekent dus dat
rode Duivels axel witsel en
Thorgan hazard opnieuw op
het veld zullen staan. Zij onder-
hielden de voorbije twee weken
net als hun ploegmaats de 
conditie van thuis uit. Door de
coronacrisis ligt de Bundesliga
nog zeker stil tot en met 30
april. het is nog onduidelijk of
de competitie effectief wordt
afgemaakt. (FDZ)

Jelle Van Damme
is alleen trainen
al lang beu

Twee weken quarantaine lastig?
wat dan gezegd van de spelers
van lokeren? Die jongens zitten
– omdat de club hen al maan-
den niet meer betaalt – al dik
een maand thuis. “Mentaal heel
moeilijk”, vertelt Jelle Van
Damme (36). “Zeker nu ook de
gymzaal dicht is. Maar ook het
trainingsveld en het kleedka-
mergevoel: ik mis het alle-
maal. ik ben iemand die heel
goed kan afzien in groep. laat
me in een groepje lopen, en ik
zal vooraan te vinden zijn. Maar
vraag me niet elke dag een uur
alleen te lopen. Dat kan ik niet.
ik heb iemand nodig die me
pusht. Maar we hebben geen
keus, het is van moeten.” (MVS)

Genk-spelers posten 
trainingen in groepschat
Het is drukker dan normaal in
de groepschat van Genk. Spe-
lers moeten het resultaat van
de opgelegde oefeningen pos-
ten. Trainer Hannes Wolf volgt
alles nauwgezet op, net als de
rest van de Genkse staf.

“Die interactie zorgt ervoor
dat het groepsgevoel niet ver-
loren gaat”, zegt Bram Swin-
nen, high performance coach
bij Genk. “De onzekerheid dat
je niet weet wanneer je op-
nieuw zult kunnen trainen,
maakt dit psychologisch een
moeilijke periode. Daarom heb-
ben we beslist om de spelers
een gedetailleerde dagplanning
door te sturen. Dat geeft hen
een houvast. In hun dagelijks

schema komen alle fitnesscom-
ponenten aan bod. Kracht,
snelheid, uithouding, coördina-
tie en mobiliteit. We proberen
al die componenten op te trai-
nen, het enige wat ontbreekt,
is het echte voetbalwerk.”

“De periode waarin de spe-
lers nu zitten, is het best te ver-
gelijken met de laatste fase van
revalidatie. Spelers hebben die
voetbaltrainingen nodig om
echt in vorm te zijn.” (KDZ)

Paul Van Den Bosch:
‘Grootste uitdaging
uit mijn carrière’
‘Ik ben dertig jaar coach en
zoiets heb ik nog nooit mee-
gemaakt.’ Paul Van Den
Bosch van Energy Lab over
het coachen van topspor-
ters in coronatijden.

Je zal maar wielrenner zijn. Een
hele winter stevig getraind en uit-
gekeken naar het voorjaar. Dan
steekt het coronavirus de kop op
en valt alles stil. Het dagelijkse
leven, maar ook alle sportcom-
petities. Het enige wat hen nog
rest is trainen. “Het is een zware
periode”, zegt sportcoach Paul
Van Den Bosch. “Net omdat ie-
dereen in het ongewisse blijft.
Een trainingsschema wordt op-
gemaakt in functie van een doel.
Dat is er nu niet. Dat is het groot-
ste probleem, je weet niet wan-
neer er weer gekoerst wordt.”

“Er zijn veel renners die al de
goede vorm te pakken hadden.
Zij maken zich natuurlijk zorgen.
‘Laat ik die conditie wegzakken?
Of probeer ik het aan te houden?’
We sturen wekelijks een schema
door en hebben meermaals per
week contact. We overleggen
veel met de renners. Hoe willen
zij het aanpakken, hoe zien zij
het, wat willen ze opbrengen?
Hét trainingsschema bestaat niet,
dat is iets individueel. Bepaalde
jongens willen iets scherper trai-
nen, anderen vragen om het een
beetje los te laten. Met renners
wil ik eigenlijk in dezelfde mind-
set gaan als eind november. Ze
moeten dit aanpakken als een
nieuwe voorbereiding. We pro-
beren een evenwicht te zoeken

tussen opnieuw opbouwen én
niet te vroeg in conditie zijn. Wij
geven onze atleten het advies om
iets rustiger en iets minder te trai-
nen, om op te bouwen en de
conditie wat te laten dalen. Stel
dat ze in juli herbeginnen, dan
zal het daarna ‘vollen bak’ zijn.
Dan staan ze voor een hectische
periode en moeten ze het kun-
nen volhouden ook.”

“Ik ben dertig jaar coach en
zoiets heb ik nog nooit meege-
maakt. Dit is de grootste uitda-
ging uit mijn carrière. Ik werkte
samen met topsporters die terug-
kwamen uit ziekte of uit bles-
sure, die van nul moesten her-
beginnen. Zij hadden een doel,
vastgesteld in de tijd. Veel hangt
ook af van mentale factoren. De
onzekerheid leeft in sportmid-
dens. Er zijn heel wat renners die
niet buiten mogen trainen.” (FDZ)
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Ik hoop dat we eens goed nadenken over hoe
amateurvoetbal moet werken. Ik zie niet in
waarom we amateurs moeten betalen

MICHEL PRADOLINI, VOORZITTER VAN CITY PIRATES ANTWERPEN, BIJ ‘SPORZA’

‘Het grootste
probleem is dat 
de renners geen
doel hebben om
voor te trainen’
PAUL VAN DEN BOSCH

wielercoach

Trainer Hannes
Wolf volgt alles
nauwgezet op


