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Das Geisterspiel

ivesport kwam deze week opnieuw 
tot ons en nog wel in de gedaante van
basketbal. Met dank aan de FIBA. De
basketbalwedstrijd – wedstrijden, want
het gaat om de finales in een best of
seven-format – komt uit Taiwan en is
zonder publiek, om evidente redenen.
De competitie heet de Chinese Taipei
Super Basketball League Finals.

Eergisteren heb ik de tweede wed-
strijd bekeken, via YouTube. Taiwan Beer
speelde thuis tegen de Yulon Luxgen Dinos die
de eerste wedstrijd hadden gewonnen met 88-
83. Kijken is misschien wat overdreven. Ik heb
het geprobeerd maar ben snel afgehaakt. Het
spektakel speelde zich af in een sportzaal met
een parket met allemaal verschillende lijnen.
Met een commentator die evenveel van de
ploegen kende als ik en ik wist
na tien minuten nog steeds in
de verste verte niet waar dit
over ging. Met mannetjes die
verkleed waren als basketbal-
spelers. Eén zwarte heb ik ge-
teld. Eén! Dat kon geen
basketbal zijn.

“Warum doch, quälen Sie
sich so?” Dat vroeg ooit een ou-
dere Duitse mevrouw die mij
elke dag rond een meertje in
Duitsland zag lopen en andere
dingen doen die destijds in de
buitenlucht als raar werden
omschreven, maar die we van-
daag als volstrekt normaal 
beschouwen. Gewoon, ik 
probeerde mij fysiek voor te
bereiden op mijn nieuwe
ploeg, kwestie van die eerste
trainingen in zaal goed door te
komen en mijn basisplaats te
verzekeren.

Het zinnetje spookte decennia in mijn ach-
terhoofd, telkens als ik het lastig had, fysiek of
geestelijk of hoe ook, zoals nu weer. Waarom
kwellen wij ons zo? Dit is hét moment om af te
kicken van onze sportverslaving en België is
daartoe de ideale afkick-kliniek.

Oké, we zijn masochisten zoals we elke
dode meetellen van wie we niet zeker weten
waaraan hij/zij is overleden. We weten niet
goed welke winkels open en dicht en weer
open mogen. We weten niet of afhaalkoffie ook
afhaal is. Maar in het voetbal hebben we dat
goed gedaan. Wij waren de eersten om te zeg-
gen: hic et nunc stop, Club kampioen en al de
rest zien we nog wel.

Andere landen daarentegen… In Neder-
land wilde een aantal topclubs niet meer,
een aantal andere clubs dan weer wel, de
KNVB wilde ook nog, maar nu heeft de over-
heid gewoon zelf de boel op slot gedaan tot 
1 september. Zelfs zonder publiek geen
sprake van voetbal.

Opgeschort tot nader order, van west naar
oost: voetbal in Engeland, Schotland, Portu-
gal, Spanje, Italië, Turkije, Oekraïne. Zouden
weer begonnen zijn gisteren, niet dus: Grie-
kenland. Hebben een datum geprikt: Frank-
rijk (17 juni), Zwitserland (eind mei) en ten
slotte Duitsland, dat op 9 mei zou herbegin-
nen. Met de nadruk op ‘zou’, want er is nogal
wat protest.

Persoonlijk ben ik voorstander van het
Duitse experiment met een beperkte aanwe-
zigheid in het stadion van een paar honderd
man – vrouwen alleen als het moet – en met
spelers die zich na afloop niet douchen, die
met de bus terug naar huis moeten en die
voorafgaand getest worden. Waarbij ik mij
dan meteen afvraag: is het de taak van de
vierde scheidsrechter om die tests te doen?

Eerst de noppen controleren
en dan zo’n wattenstaafje in
de neus prikken bij iedereen
die wil invallen. Snel-snel
even met de VAR-Covid-ana-
list overleggen of het oké is en
huppekee, voetballen maar.

Alleen al omwille van de
heerlijke Duitse woorden wil ik
die Bundesliga ohne Publikum
wel een kans geven: ein Freu-
dentaumel ist es ein Anschlusstor
zu sehen in einem Geisterspiel.
Een genot is het om een aan-
sluitingstreffer te zien in een
spookspel. Ja toch? Dat er niet
wordt geapplaudisseerd, ge-
joeld en gescholden en dat de
goaltune een beetje hol klinkt,
dat moeten we er bij een
spookwedstrijd voor lief bij
nemen.

Alleen, lang niet zeker dat
die Geisterspiele ook zullen doorgaan. De fans
zijn tegen, de media zijn tegen, de politiek
staat ook niet te springen, van de spelers hoor
je weinig of niks, de enigen die ervoor uitko-
men te willen voetballen zijn de clubbesturen.
Dat heeft te maken met geld.

Die Zeit kopte van de week boven een opi-
niestuk: Tod und Spiele. We citeren: “Meer
dan vijfduizend mensen zijn aan Covid-19 ge-
storven (dat hebben die Duitsers slechter – of
beter zo u wilt – gedaan dan wij, of ze kunnen
niet tellen), wetenschappers waarschuwen
voor een tweede golf infecties, maar Pader-
born tegen Düsseldorf moet zo snel mogelijk
worden gespeeld.” Zo absurd, besloot de com-
mentator.

Het blijft een rare vorm van koorddansen:
een hele maatschappij verplichten afstand te
houden, beletten naar een stadion te komen
waar een kleine dertig voetballers (als ze wat
vaak vervangen) elkaar in nek en bek hijgen
en spuwen. Dat valt niet uit te leggen, ook
niet met een excelletje van de tv-rechten.

Jadon Sancho van Borussia Dortmund dribbelt zich tussen twee Schalke-verdedigers. 
Als het van de clubbestuurders afhangt, hervat de Bundeliga begin mei. © ePA
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Bouchez voorzitter van
amateurclub Franc Brains
Politicus Georges-Louis Bou-
chez is aangesteld als voorzitter
van amateurclub Francs Bo-
rains. “Dit is een hele eer voor
mij”, zei de 34-jarige voorzitter
van de Franstalige MR. “Ik heb
mijn hele jeugd doorgebracht
in de Borinage. De sportieve
ambitie is zeker aanwezig.” De
club uit Boussu-Bois uit Hene-
gouwen promoveert komend
seizoen naar eerste amateur. 

Zijn functie bij Francs Bo-
rains leidt al meteen tot poli-
tieke turbulentie. Het Bergense
schepen college ziet in zijn aan-
stelling de reden waarom de 
fusiegesprekken tussen Francs
Borains met de club RAQM uit
Bergen mislukt zijn en om-

schrijft het manoeuvre als sa-
botage. “De publiciteitsstunt
van Francs Borains onthult 
eindelijk de werkelijke redenen
van het mislukken van de fusie
die tot een grote regionale voet-
balclub moest leiden: de poli-
tieke sabotage van de nationale
voorzitter van MR en een ex-
minister van cdH”, fulmineert
het Bergense college in een me-
dedeling. Ze eisen dat de finan-
ciële transacties achter de aan-
stelling van Bouchez publiek
worden gemaakt.

Bouchez counterde bij de re-
gionale televisie dat hij de goed-
keuring heeft gekregen van de
burgemeesters van Dour en
Boussu. (BF/BelgA)
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Een atleet die één jaar verliest, 
staat gelijk aan een werknemer die 
drie à vier jaar van zijn carrière kwijtspeelt

ATLETIEKCOACH JACQUES BORLÉE, AAN SPORZA

De FIFA verdeelt de komende
dagen 150 miljoen dollar (139
miljoen euro) onder 211 leden.
De wereldvoetbalbond ziet dit
als een eerste stap in het hulp-
plan om de gevolgen van het
coronavirus te beperken. In de
praktijk zal elke federatie ruim
460.000 euro ontvangen. Als
een land nog recht heeft op 
betalingen voor 2019 of 2020,
zullen ook die snel worden uit-
gevoerd. De FIFA zal snel meer
informatie geven over de exacte
inhoud van het noodplan. (DPA)

MILJOEN$

Alleen Club Brugge betaalt 
zijn poetsvrouw nog volledig
Vroegen loonsvermindering
van de spelers: Anderlecht
en Standard. Zetten een
deel van hun personeel op
technische werkloosheid:
AA Gent en Racing Genk.
Blijft over: Club Brugge.
Maar hoelang nog?

De inkomsten zijn gecrasht.
Geen tienduizenden euro’s om-
zet meer om de twee weken
dankzij de verkoop van tickets,
shirts, bier of vip-arrangement.
Zelfs de abonnementenverkoop
voor volgend seizoen is stilge-
vallen. Wie durft nog te zeggen
wanneer het seizoen 2020-2021
in België van start zal gaan? Ook
Club Brugge, de succesvolste 
en populairste club van het 
moment, zag de verkoop van
seizoenskaarten de voorbije
weken stokken. De teller staat
op achtduizend stuks.

Het maakt het er niet gemak-
kelijker op voor onze profclubs.
Los nog van die claim van de
rechtenhouders, die een deel
van het tv-geld terug willen.

Van de G5 is het alleen Club
Brugge die nog zijn 125 werk-
nemers volledig doorbetaalt.
Van Gouden Schoen Hans 
Vanaken en coach Philippe 
Clement, over de perschef en
de materiaalman, tot zelfs de
poetsvrouwen en de greenkee-
pers. Club blijft ook zijn dertig
sociale projecten, waarmee het
1.500 mensen bereikt en onder-
steunt, financieren.

“We vragen altijd heel veel
van onze medewerkers. Wel,
dan is het als bedrijf onze plicht
om er in moeilijke momenten
te staan en een team te blijven”,

klinkt het bij Club. “We gaan
keihard werken om iedereen zo
lang mogelijk voor de volle 100
procent te blijven doorbetalen.”

Hoelang houdt zelfs een fi-
nancieel erg gezonde club dit
vol? Blauw-zwart mag dan com-
mercieel een schitterend par-
cours hebben gereden en voor-
bije jaren meermaals de
Champions League-jackpot

hebben afgedwongen, het is
niet immuun voor deze voet-
balloze periode. 

Club informeerde eerder
deze week bij collega-clubs uit
het buitenland, zoals Ajax, over
hoe zij hun budgettering voor
het komende seizoen zien. Een
belangrijke nuance daarbij: in
tegenstelling tot de vijf topcom-
petities vormen de tv-gelden in
België (net zoals in Nederland)
niet de grootste brok van de 
inkomsten. Ploegen uit de 
Premier League, La Liga of de
Bundesliga kunnen het zich 
gemakkelijker permitteren om
maandenlang achter gesloten
deuren te spelen.  Daarom dat
de ticketinkomsten en sponsor-
overeenkomsten dermate be-
langrijk zijn in België. (NP)

‘Het is onze plicht
om er in moeilijke
momenten te

staan en een team
te blijven’

CLUB BRUGGE

Vreugde bij Dennis en Rits. Club is de enige van de G5 die zijn
spelers en personeel nog 100 procent uitbetaalt. © Photo News

De Belgische sportwereld
smeekte om duidelijkheid.
Maar die kwam er gisteren niet
van de Veiligheidsraad. Premier
Sophie Wilmès (MR) gaf aan dat
groepssporten in de buiten-
lucht toegelaten zullen zijn.
Maar over de competities zelf?
Eén zinnetje, meer niet: “We
zullen ook op korte termijn de
toekomst verduidelijken van de
sportcompetities.”

Maandag staat er een verga-
dering van de Pro League op
het programma. Terwijl de raad
van bestuur enkele weken ge-
leden unaniem had aangeraden
om een einde te maken aan de
voetbalcompetitie, brokkelt die
eenheid af. Achter de schermen

Na Veiligheidsraad hangt nog steeds
grote waas over sportzomer

vormen de clubs die nog veel
te winnen hebben bij een voort-
zetting een coalitie. Het Ant-
werp van Paul Gheysens, dat
hoopt om de voorrondes van
de Champions League te spe-
len, heeft toenadering gezocht
bij Anderlecht en Racing Genk. 

Ook het wielrennen blijft op
zijn honger zitten. Jos Smets, 
directeur van Belgian Cycling:
“We hebben een exitstrategie
uitgewerkt. Maar nu weten we
nog steeds niet waar we aan toe
zijn.” Smets laat het BK van eind
augustus nog niet helemaal los. 

Hetzelfde verhaal geldt voor
de GP van Francorchamps in
de formule 1. Die blijft gepland
op 30 augustus. (NVK/KDZ/JDK)

Antwerp-preses
Paul Gheysens
vond steun bij
RSCA en Genk 

om de competitie
voort te zetten


