
als er anderen in de buurt zijn. De tegenhanger is
sociale inhibitie: je kunt er slecht tegen als je op de
vingers wordt gekeken. 

Op de radio verklaarde sportpsycholoog Jef
Brouwers dat voetballers zonder twijfel sterker
gaan spelen als ze worden aangemoedigd. “Als je
versterkt wordt in wat je goed doet, ben je gelukki-
ger dan wanneer je niets doet. Geliefd worden is
de essentie van de mens, uiteindelijk.”

Amerikaans onderzoek uit 2005 registreerde dat
fans teams kunnen motiveren. Dat doet zich vooral
voor op de zogeheten dode momenten. Als de aan-
hang zich dan roerde met strijdkreten en getrom-
mel, kon worden vastgesteld dat spelers een tandje
bij schakelden.

DooR De PiJn
Het kan ook de andere kant op gaan. Van Yperen
noemt als voorbeeld voetballer Jan Wouters, die in
wedstrijden gedrag vertoonde “dat hij niet bij zich-
zelf herkende” – denk vooral aan de moedwillige
elleboogstoot in het gezicht van Paul Gascoigne tij-
dens de interland tegen Engeland op 28 april 1993.

Tennisster Kiki Bertens ergert zich al gauw aan
toeschouwers, stilte op de tribunes tijdens de sla-
genwisselingen behoort tot de mores van haar
sport. Ze heeft weleens gezegd dat ze liever op ach-
terafbaantjes speelt dan op centercourts.

Er is bewijs voor de kracht van de twaalfde man.
Brouwers haalde een onderzoek aan in de Premier
League naar het bestaan van het thuisvoor-
deel. “Supporters van Liverpool worden
altijd de beste ter wereld genoemd. Uit
speekseltesten van de voetballers na
een thuiswedstrijd op Anfield bleek
dat hun testosteron gehalte opmerke-
lijk hoger lag dan dat van de tegen-
spelers. Dat zou het gevolg zijn van de
ambiance die de Liverpool-aanhangers
brengen. Daardoor gaan de spe-
lers er nog meer voor.”

Zijn Nederlandse collega’s
kennen dat onderzoek niet,
maar Schuijers noemt de resul-
taten aannemelijk. “Zo’n kol-
kend stadion veroorzaakt toch
een vibe. Je voelt geen pijn meer,
je gaat maar door. Je krijgt direct
feedback van wat je doet. Maar
er zijn ook voorbeelden dat de
druk van het thuisspelen ertoe
leidt dat ploegen juist slecht
presteren, dat ze verstijfd van
angst aan het duel beginnen.”

Dit zou zich vooral voordoen
bij krachtmetingen waarin een definitieve beslissing
op het spel staat. Van Yperen plaatst ook een kant-
tekening. “Een teveel aan testosteron kan averechts
werken. Je raakt te opgefokt, je wordt te agressief.
Daar wordt het spel meestal niet beter van. Je moet
ook momenten van rust weten in te bouwen.”

Cruciaal voor optimaal presteren is in hoeverre
de sporter zijn concentratie weet te bewaren, ook
al kijkt er niemand. Schuijers verwijst naar de aan-
dachtscirkels uit de koker van de Duitse sportpsy-
choloog en hoogleraar Hans Eberspächer. In de
kern ervan weet de atleet precies hoe en wanneer
hij moet handelen. Alle gedachten verder naar
buiten moet hij zien uit te bannen. Gedachten
over hoe sterk de tegenstander is en of de scheids-
rechter wel eerlijk fluit, betekenen alleen maar
afleiding.

Schuijers: “Spelen in een leeg stadion zou je in
zo’n cirkel kunnen plaatsen. Als je zes of zeven
keer jezelf voorhoudt dat er geen bal aan is op deze
manier, dan heeft dat onvermijdelijk een slechte
invloed op je prestatie. Dan ben je met andere 
zaken bezig.” 

Van Yperen: “Eigenlijk zou je helemaal naar het
begin moeten, waarom je ooit bent begonnen met
sporten: die intrinsieke drive zien te vinden, je pas-

sie. Je moet maar even vergeten dat je intussen ge-
wend bent geraakt aan volle stadions.”

Wat zouden ze de spelers van de Bundesliga ad-
viseren? Schuijers: “Ik zou ze de eerste wedstrijd
gewoon eens laten meemaken. Kijk maar wat er
gebeurt. Daarna moet je bespreken hoe het is be-
vallen en wat er beter zou kunnen. Als iemand het
lawaai mist, zou je hem voorafgaand aan de wed-
strijd met een koptelefoon naar het geluid van een
vol stadion kunnen laten luisteren om hem toch in
de sfeer te brengen.”

Van Yperen: “Ik zou ze van tevoren proberen
bloot te stellen aan de situatie. Hou er bijvoorbeeld
rekening mee dat een medespeler je voor iedereen
hoorbaar voor klootzak kan uitmaken als je een
mislukte pass geeft. Dan word je niet verrast, dan
kun je je er makkelijker niks van aantrekken. Kop
erbij houden. Richt je op de volgende bal.”

Hij wijst nog op een andere nieuwigheid voor
de spelers. Naast het acteren voor lege stoelen moe-
ten ze de komende weken en mogelijk wel maan-
den fysiek contact tot het uiterste beperken. Bij-
voorbeeld niet samen juichen of ploeggenoten
omhelzen. Zullen ze afzien van het geduw en getrek
in het strafschopgebied bij het nemen van een
hoekschop? Onderzoekers van de universiteit in
Aarhus, Denemarken, berekenden onlangs dat in
tijd gemeten de risico’s van virusoverdracht niet
heel groot zijn. Ze volgden veertien wedstrijden in
de Superliga, de hoogste divisie in het Deense voet-

bal, en berekenden dat van de negentig mi-
nuten speeltijd een speler gemiddeld an-

derhalve minuut in de directe nabijheid
van een ander verkeert.

Mondmaskers zijn alvast geen ver-
plichting voor spelers en trainers. 

Van Yperen: “Het spelen in lege sta-
dions is al eerder vertoond, als straf voor

ongeregeldheden. Maar spelen volgens
dit soort voorschriften is voor ie-
dereen voor het eerst. Ik ben heel
benieuwd of ze erin slagen echt
van elkaar af te blijven.”

Koploper Bayern München be-
gint de hervatting van de Bun-
desliga als titelfavoriet, maar de
voorsprong op de naaste concur-
renten is met negen speelronden
te gaan niet groot. Bayern staat
na 25 duels vier punten voor Bo-
russia Dortmund en vijf punten
voor RB Leipzig. De laatste zeven
jaar won Bayern de landstitel,
Dortmund was daarvoor twee
jaar de sterkste Duitse ploeg. De

topteams treffen elkaar op 26 mei. De Bundesliga
is in België te volgen op Eleven Sports en de Duitse
zender ARD.

Valt er toch nog sfeer te scheppen in lege stadi-
ons? Clubs zijn de mogelijkheden aan het aftasten.
Zo is Borussia Mönchengladbach begonnen met
het plaatsen van kartonnen figuren op de tribunes.
Fans kunnen foto’s opsturen, waarna de club prints
ervan op de poppen plakt. Duizenden supporters
hebben intussen aan de oproep gehoor gegeven.
Heel wat geavanceerder zijn pogingen in de Pre-
mier League om beelden van publiek te projecteren
op de lege stoelen, uit opnamen van eerdere wed-
strijden. Het ontbreken van egale vlakken vormt
een struikelblok.

Ook wordt onderzocht of de stilte kan worden
doorbroken. Het is niet zo ingewikkeld om al be-
staande opnamen van spreekkoren door de ge-
luidsboxen in stadions te laten klinken. Dankzij die
technieken kan zelfs een livegevoel ontstaan. Vol-
gens The Daily Mail testen Arsenal, Liverpool en
Manchester City een app waarmee fans vanuit huis
kunnen bepalen of ze afhankelijk van de gebeurte-
nissen op het veld juichen, klappen, zingen of flui-
ten. Hun keuze zal direct via de luidsprekers in het
stadion te horen zijn.

Formule 1: 
twee GP’s 
in Silverstone

Silverstone krijgt dit seizoen
twee grote prijzen. Daartoe is
een principeakkoord gesloten
tussen de eigenaars van het 
circuit, de British racing Driver’s
club en de F1. Wedstrijddirec-
teur Stuart Pringle verduide-
lijkt dat beide races wel nog
groen licht moeten krijgen
van de autoriteiten. Mensen
moeten nu eerst twee weken in
quarantaine voordat ze zich
overal op engelse bodem mo-
gen begeven. De formule 1
wenst op 5 juli in oostenrijk
eindelijk te beginnen aan het
seizoen. De gp van België in
Spa-Francorchamps zou op 30
augustus achter gesloten deu-
ren kunnen doorgaan. (BelgA)

Nog twijfel over data 
wielerkampioenschappen
De Belgische wielerfederatie
legt het verplaatste BK nu vast
op dinsdag 22 september. Twee
dagen na afloop van de Tour,
met andere woorden. Organi-
sator en Anzegems burgemees-
ter Gino Devogelaere bij
Sporza: “Niets ligt vast. Afwach-
ten of het toegelaten zal zijn.
De volksgezondheid gaat voor.”

Ook het BK mountainbike in
Houffalize (5-6 september), het
weg-BK junioren in Middel-
kerke (5 september) en het BK
tijdrijden voor jeugd in Borlo
(30 augustus) kregen een
nieuwe datum. 

Over het WK bestaat even-
eens veel onzekerheid. Een ver-
plaatsing van Zwitserland (20-

27 september) naar het Midden-
Oosten (november), dat ziet
Wout van Aert niet echt zitten.
“Ik ben er geen voorstander
van”, vertelde hij aan VTM. “De
nieuwe kalender was een hele
puzzel. Hij is ‘eindig’. Begin no-
vember zouden we klaar zijn
met de Vuelta. Mooi. Maar als
ze er nog eens een WK aan gaan
vastkleven, vind ik het te lang.
Dan kom je in het vaarwater
van volgend seizoen.” (JDK/McA)
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Habemus victorem

ie durft nu nog te beweren dat
ze in de Pro League een bende
sukkels zijn? Na beraad – het bij-
voeglijk naamwoord ampel is in
dezen een grove onderschatting
– zijn ze het eindelijk eens over
de afsluiting van de competitie
en wie welke prijzen pakt. Nog
meer goed nieuws: slechts één
club is boos en stapt naar de

rechtbank, Waasland-Beveren. Een gigantisch
succes waar de heren Croonen (Genk) en Lou-
wagie (Gent) en alle anderen gerust een glas
mogen op drinken. 

Op 2 april besloot België als eerste de com-
petitie op te doeken. Een week later zou die
formaliteit worden gestemd. Vier keer is de
stemming uitgesteld. Gisteren
vonden ze dan toch 84 pro-
cent van de ploegen bereid om
een voorstel te aanvaarden. 

Eerst Waasland-Beveren.
Dat degradeert en is woedend
omdat ze in hun wedstrijd
van de laatste kans hun kans
niet hebben gekregen om de
twee punten achterstand op
KV Oostende in te halen.
Waasland-Beveren moest op
die dertigste speeldag thuis
tegen de tweede, KAA Gent.
Voorlaatste KV Oostende
moest uit tegen de derde laat-
ste, Cercle Brugge.

Waasland-Beveren dat de-
gradeert heeft dat geheel aan
de eigen prestaties te danken.
Een verlate immanente ge-
rechtigheid, bestaat zoiets? Je
kunt degradatie ook zien als
een straf na de misdragingen van het bestuur
rond de wedstrijd Waasland-Beveren - KV Me-
chelen van twee seizoenen geleden. Ten slotte
is Waasland-Beveren allang geen aanwinst
meer voor het profvoetbal in België, de histo-
rie en de twee landstitels ten spijt.

Dat Club Brugge een verdiende kampioen
is, daar valt geen speld tussen te krijgen. Op
één speeldag van het einde van de reguliere
competitie – een ijkpunt – stond het vijftien
punten voor. Dat was geen social distancing,
de rest stond gewoon niet op de foto. Heel
wat anders dan in Nederland, waar de com-
petitie werd geannuleerd omdat drie ploegen
op een zakdoek van elkaar nog in de running
waren voor de titel. Bovendien heeft Neder-
land niet onze competitieformule.

Dat Gent tweede eindigt, is een gevolg van
het stopzetten van de competitie. Andere
teams hadden ook nog tweede kunnen eindi-
gen na de play-offs, maar Gent heeft nu een-
maal de verdienste dat het daar stond toen
het land en de sport op slot gingen. Dus speelt

Gent de derde voorronde van de Champions
League en is het zeker van de groepsfase van
de Europa League.

En nu begint het. Het tweede ticket voor de
groepsfase komt normaal de bekerwinnaar
toe. Als Antwerp wint van Club Brugge, als de
wedstrijd doorgaat – dat is twee keer als – krijgt
Antwerp dat ticket. Zo niet is het Charleroi:
ook normaal.

De meest inventieve oplossing was deze om
uit te maken wie van OH Leuven of Beerschot
mag promoveren. Kunnen ze die terugwed-
strijd nog spelen (Beerschot won met 1-0) dan
is het de winnaar die promoveert. Kunnen ze
die niet spelen, dan is het warempel geen van
beiden, maar Westerlo dat promoveert. Met
Bob Peeters, altijd een feest. Dat zou wel een

tweede rechtszaak kunnen
worden, maar zover zijn we
nog niet.

Ook inventief is het compe-
titieformat voor volgend jaar.
Club Brugge gooide van de
week de knuppel in het hoen-
derhok door voor achttien
clubs en geen play-offs te plei-
ten, maar heeft bakzeil ge-
haald want anders werd de
competitie geannuleerd. De
Brugse hybris heeft tegen hen
gewerkt en uiteindelijk kozen
Verhaeghe-Mannaert eieren
(lees: een titel) voor hun geld.

Zestien ploegen en play-
offs met vier: als dat maar niet
de regel wordt voor de ko-
mende jaren. En hoe zal rech-
tenhouder Eleven Sports
daarop reageren? Die gaan
van dertig play-off 1-wedstrij-

den naar twaalf. Play-off 2 is voor de num-
mers vijf tot acht en de winnaar daarvan mag
misschien Europees spelen. Wat de nummers
negen tot zestien zullen doen na de reguliere
competitie stond nergens vermeld.

Het misbaksel 1B, waarvan werd gehoopt
dat het niet meer in te richten was door een
gebrek aan clubs, wordt nog even beademd.
Ze hebben zowaar acht ploegen gevonden en
die spelen vier keer tegen elkaar. Het beste
van het nieuwe 1B-verhaal is hoe de kampioen
zich kroont: de winnaar van de competitie is
kampioen en de twee periodekampioen-
schappen en de titelmatchen vallen weg.

Het aller-allerbelangrijkste is de zin voor
realiteit die blijkt uit het voorstel om sportieve
dalers altijd te laten dalen, zelfs al zijn er eco-
nomische dalers. In het persbericht stond dat
dit principe wordt toegepast tot een mini-
mumaantal van veertien clubs wordt bereikt
in Jupiler Pro League en zes clubs in 1B. Be-
nieuwd hoeveel jaar het zal duren voor we die
bodem hebben bereikt.

Mats Rits van Club Brugge (de landskampioen) viert zijn doelpunt tegen Waasland-Beveren
(de degradant) in de Jupiler Pro League, half februari. © photo NewS

Slechts één
club is boos en
stapt naar 
de rechtbank:
Waasland-
Beveren. Dat is
een gigantisch
succes

19DeMorgen. ZATERDAG 16/05/2020

Ik ga de titel vieren met mijn vrouw
en mijn zonen. Hopelijk vragen jullie
me niet om een liedje te zingen

PHILIPPE CLEMENT, COACH VAN CLUB BRUGGE, AAN SPORZA

‘Uit speekseltests
van de voetballers
na een thuismatch

op Anfield bleek
hun testosteron -

gehalte hoger 
dan dat van 

de tegenspelers’
JEF BROUWERS

SportpSycholoog

Wout van Aert
(Jumbo-Visma):
‘Ik ben geen
voorstander 
van een WK 
in november’


