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Een impressie van hoe de nieuwe thuisbasis van blauw-zwart er
zal uitzien. © CLUB BRUGGE

Club Brugge ontvouwt stadionplannen
de vier LED-screens die boven
de middencirkel zweven.

“Zoals beloofd is het een voet-
balstadion, zonder commerciële
nevenactiviteiten”, verzekerde
Verhaeghe. “Net zoals vandaag
komt er een Club-shop en -mu-
seum, maar daar blijft het bij.”

Voor Cercle is er tot nader
 order geen oplossing. Brugge
stelde hen de site Blankenbergse
Steenweg voor. Groen-zwart ziet
onder meer de site Kanaaleiland,
in de nabijheid van het Brugse
station, als een alternatief Het
bouwproject van Club kan enkel
doorgaan als Cercle een stadion
van 12 à 15.000 toeschouwers
kan bouwen op een geschikte
 locatie. (TTV)

Acht maanden na de aan-
kondiging zijn de plannen
concreet. Club Brugge ont-
vouwde het nieuwe project
op de site Olympia, dat op
voorwaarde van een omge-
vingsvergunning en een
oplossing voor buur Cercle
in 2022 klaar moet zijn.

Na een zoektocht van bijna 15
jaar kwam er begin januari een
akkoord met de stad Brugge over
de bouw van een nieuw stadion
op de site Olympia. Voorzitter
Bart Verhaeghe meent dat de
huidige plannen voor een sta-
dion voor 40.000 toeschouwers
binnen het voorziene budget
passen. Volgens onze informatie

zal het project ongeveer 100 mil-
joen euro kosten.

De look is best speciaal. “De
hoeken zijn netjes afgerond, alles
is dicht en compact”, vertelt CEO
van Alheembouw Peter Temmer-
man. “Het dak rust als een soort
hoed op de tribunes. Rondom de
tribunes is als het ware een stuk
lingerie aangebracht: zacht tex-
tiel, maar op matchdagen vol-
doende uitdagend en in staat om
te verleiden.”

Binnenin biedt één grote
Noord-tribune plaats aan 12.000
man, met een stijgingspercen-
tage van 35 procent, een van de
steilste tribunes ter wereld. Ver-
der is er plek voor 5.000 VIP-se-
ats en 40 skyboxen. Uniek zijn

Eerste klasse A: speeldag 3
Vrijdag
KV Kortrijk - Eupen 0-0
Zaterdag
Zulte Waregem - W.-Beveren 16u15
OH Leuven - Charleroi 18u30
KV Mechelen - Cercle Brugge 18u30
Antwerp - AA Gent 20u45
Zondag
Standard - Racing Genk 13u30
Club Brugge - Beerschot 16u00
Anderlecht - Moeskroen 18u15
STVV - KV Oostende 20u45

Stand
1. Beerschot 2 6
2. Standard 2 6
3. Charleroi 2 6
4. Anderlecht 2 4
5. Racing Genk 2 4
6. KV Mechelen 2 4
7. KV Kortrijk 3 4
8. Club Brugge 2 3
9. W.-Beveren 2 3

10. Cercle Brugge 2 3
11. STVV 2 3
12. OH Leuven 2 2
13. Eupen 3 2
14. Antwerp 2 1
15. Moeskroen 2 1
16. AA Gent 2 0
17. KV Oostende 2 0
18. Zulte Waregem 2 0

Champions League-finale van zondagavond belooft strijd op het scherpst van de snee

Modelclub Bayern
tegen oliestaat PSG

Oude tegen nieuwe rijken, het Avondland
tegen Arabieren, Adidas tegen Nike, 
aanvallers tegen aanvallers,… Niet alleen
om voetbalredenen is de UEFA Champions
League-finale van morgenavond tussen 
Bayern München en Paris Saint-Germain
een beladen duel.

HANS VANDEWEGHE

De opschudding van vorig jaar omdat de vier fi-
nalisten van de Champions en Europa League al-
len Engelse teams waren: nergens voor nodig. Bij
de laatste acht van de Europese eindrondes zat

deze keer welgeteld één enkel Engels team, en bij
de finalisten van gisteren (Sevilla-Inter, Europa
League) en morgen (Bayern-PSG, Champions
League) geen Engelsen. Wel twee Duitse en twee
Franse clubs. Conclusie, deze keer? Geen: voetbal
is toeval, ook aan de top.

Wie het morgenavond haalt, zal afhangen van
details, individuele fouten en in het beste geval
een tactische vondst van enerzijds de Parijse Duit-
ser Thomas Tuchel of anderzijds Hans-Dieter
Flick, een Baden-Würtenberger die in Beieren zijn
hoogtepunten beleefde als speler en nu weer als
trainer. Als speler van Bayern stond hij in 1987 al
in de Europacup 1-finale tegen FC Porto. Die werd

cept met Jürgen Klopp (Liverpool), Ralph Hasen-
hüttl (Southampton) en Hans-Dieter Flick (Bayern)
als voornaamste protagonisten. Thomas Tuchel
laat twee gezichten zien met Paris Saint-Germain.
In Frankrijk presst hij harder dan de beste citroen-
pers, maar Europees durft hij nogal eens af te
wachten. Tegen Leipzig in de halve finale speelde
hij op zijn Frans. De verwachtingen zijn dat hij te-
gen Bayern weer meer behoudend zal spelen om
de snelheid van Kylian Mbappé en Neymar uit te
buiten in de ruimte achter de Duitse verdedigers.

In de prijzenkast ontlopen de twee finalisten
elkaar nauwelijks: Bayern is de laatste tien jaar
acht keer landskampioen geworden, PSG zeven

met 2-1 verloren, met Jean-Marie Pfaff in het doel.
Dat kan Herr Flick als trainer eindelijk goed ma-
ken, of niet.

Speltechnisch lijken ze ook bijzonder op elkaar,
helemaal zoals PSG de halve finale tegen die an-
dere Duitse ploeg – RB Leipzig – speelde. De twee
trainers zijn adepten van de hoge press, al pro-
beert Bayern dat extreem hoog uit te voeren. Geen
enkele Europese ploeg heeft in de laatste veertig
meter, dus tegen het doel van de tegenstander,
de andere ploeg zo vaak in de fout gedwongen als
Bayern.

De hoge press (Gegenpressung in het jargon) is
de voetbalversie van de Blitzkrieg, een Duits con-

De hoop van beide
clubs rust op de
schouders van hun
topaanvallers
Neymar (l.) en
Lewandowski. © EPA
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De transcendent

n een vervolg op mijn achtenswaardige
collega Jan Hauspie deze week (zie DM
19/08), wil ik het nog eens over de za-
lige/onzalige (schrappen naargelang
voorkeur) verschijning van Vincent Kom-
pany in Extra Time maandagavond heb-
ben.

Het gezelschap aan tafel probeerde
om er een vraaggesprek van te maken –
Filip Joos op kop – maar dat is dan het

(enige) manco van de formule van Extra
Time, het is een praatbarak. Die praatte
vaker dan gepermitteerd door elkaar waar-
door Kompany kon ontsnappen aan antwoor-
den.

Maar hé, nu Stephen Fry heeft toegezegd,
misschien wil Vincent Kompany ook wel eens
in Alleen Elvis blijft bestaan bij Thomas Van-
derveken. Het kan dan niet de hele tijd over
voetbal gaan, maar dat hoeft niet. Kompany
is een man van de wereld. Toen ik hem in
2007 in Hamburg ging opzoeken en in zijn
hotelsuite moest antichambreren, lag daar
zijn salontafellectuur. Een boek met in de
titel Les Guerres Isréalo-Ara-
bes. 21 was hij. Kompany, het
was nooit anders, is de tran-
scendent van het voetbal.

Of one on one worden
geïnterviewd door een goed
voorbereide journalist. Met
heikele voetbalgerelateerde
vragen. Niet meteen, kwestie
van de sfeer niet te verbrod-
den, maar zo even na half-
weg, nadat hij zijn adoratie
voor Guardiola en Cruijff uit-
gebreid heeft mogen belijden
en op temperatuur is geko-
men, dát is het moment om
de vragen te stellen die er toe
doen.

Zijn adoratie voor Cruijff,
die hij in een dynastie ziet
met Guardiola (en zichzelf
wellicht als versie 3.0) is ove-
rigens nieuw. Ik heb een paar keer lang met
Kompany gepraat, de laatste keer jammer ge-
noeg al even geleden, en hij had het daarin
nooit over Johan Cruijff. Zou dat de invloed
zijn van Roberto Martínez, vraag ik mij nu af,
want die heeft Cruijff ook ingeslikt.

Kompany was maandag meer Cruijff dan
Guardiola. Hij praatte aan één stuk, en dat
staat altijd goed op tv. Hij lachte tussendoor,
keek de mensen recht in de ogen, en ver-
overde zo de hele studio. Maar zei hij ook
iets? Begreep je echt wat hij bedoelde? Ant-
woordde hij? Neen. Even verwachtte ik de
oneliner ‘ben ik nou zo slim, of ben jij nou zo
dom?’, maar die is van Louis van Gaal.

Extra Time had de grote verdienste dat het
zich openstelde voor Vincent Kompany al

was dat in de realiteit eerder omgekeerd.
Kompany in Extra Time was een beetje als de
grotten van Lascaux waar je eenmalig naar
binnen mag, weze het dan dat de mooiste
zalen gesloten blijven. Afgezien daarvan was
het een topuitzending, alleen al omwille van
de masterclass rond-de-hete-brij-draaien.

Kunnen we in het vervolg die verwijzingen
naar zijn roemrijke verleden als speler laten?
Dit is een totaal ander spel dat hij nu wil spe-
len. De vraag die zich nu stelt: kan de trainer
Vincent Kompany een leerproces aansturen?
Ergens in een krant werd van de week de ver-
gelijking gemaakt met Zinédine Zidane bij
Real Madrid, die kon dat wel. Onzin: iedereen
kan Real Madrid in de wei sturen en een
matchke winnen. Anderlecht, dat bulkt van
talent maar met meer dan de helft van de
ploeg nog in volle opleiding, is een ander ver-
haal.

Dus we herhalen: ongetwijfeld heeft hij
een hoog IQ en EQ, maar is Vincent Kom-
pany een opleider, een teacher? Heeft Vin-
cent Kompany de juiste analytische inzichten

om te zien wat misloopt?
Wellicht wel. Als speler die
altijd het spel voor zich zag,
moet hij dat hebben ontwik-
keld. Vervolgens: beheerst hij
de didactiek, heeft hij de oe-
fenstof niet alleen om stap
voor stap iets aan te leren,
maar ook om fouten te reme-
diëren?

Als hij die heeft opgeschre-
ven wel, zo niet moet hij be-
roep doen op een goede
assistent, aan wie hij kan vra-
gen om zijn spelvisie te de-
crypteren en aan de groep
aan te leren. Jonas De Roeck
is altijd een intelligente spe-
ler geweest en van Nicolas
Frutos wordt dat ook gezegd,
maar of zij de teachers zijn
die deze groep stap voor stap

zullen instrueren in het goddelijke voetbal
dat Kompany voorstaat, dat valt nog te be-
zien.

Kompany sprak maandag de woorden ‘ik
ben geen turnleraar’ en hij sprak het uit alsof
daar iets mis mee is. Welnu, een beetje turn-
leraar zijn, zou hem van pas komen, al was
het maar om vertrouwd te zijn met de didac-
tische begrippen ‘aanschouwelijkheidsprin-
cipe’ en ‘geleidelijkheidsprincipe’. Je kan dan
wel tonen hoe het voetbal moet worden ge-
speeld, en een aantal van je leerlingen-spe-
lers zullen meteen mee zijn, maar voor een
aantal anderen zal je tussenstappen moeten
inbouwen, terug moeten naar het bord, weer
naar het veld, weer naar het bord. Tot ze het
kunnen. En dat is een totaal ander spel.

In Extra Time kwam Kompany veelvuldig aan het woord, zonder echt te antwoorden op 
de gestelde vragen. © CANVAS

De vraag 
dringt zich op:
kan de trainer
Vincent
Kompany een
leerproces
aansturen?
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Het zal absoluut nog verlieslatend zijn 
door de extra kosten, maar we zijn blij 
dat we onze fans weer kunnen betrekken

HH

GENK-DIRECTEUR ERIK GERITS MIKT OP 2.500 FANS IN HET STADION VANAF SEPTEMBER, BIJ SPORZA

Bölöni wil meteen zijn
stempel drukken bij Gent
Zien we vanavond op Antwerp
al de hand van Laszlo Bölöni bij
AA Gent, na amper twee trai-
ningsdagen? Eén ding is zeker:
Böloni heeft de afgelopen 48 uur
maximaal benut.

Bölöni maakt in elk geval al
keuzes in zijn selectie. Godeau
en Kvilitaia vallen naast de boot,
maar er is ook een opmerkelijke
comeback. Brecht Dejaegere leek
afgeschreven bij Gent, maar Bö-
löni haalt hem terug bij de kern.
Als één speler bij Gent Bölöni
kent, dan is het wel Dino Arsla-
nagic, die bij Antwerp drie jaar
onder hem diende. “Bölöni weet
altijd overgave in zijn team te
pompen”, zegt de centrale ver-
dediger. “Als we wat agressiever

worden in balverlies en dat kop-
pelen aan de technische kwali-
teiten die er zijn bij Gent, kan dat
alleen maar een bonus zijn.”

“Je mag verwachten dat we al
iets meer gaan voetballen vanuit
de ideeën van Bölöni”, zegt as-
sistent Wim De Decker. “Veel
meer kan ik daar voor de match
niet over zeggen, maar je mag
wel verwachten dat Gent meer
als blok zal gaan voetballen op
de Bosuil.” (RN)

Vanheusden in
voorselectie
Rode Duivels

Standard-verdediger Zinho Van-
heusden (21) zit voor het eerst in
de voorselectie van de Rode
Duivels. Door het voetbalpensi-
oen van Vincent Kompany zoekt
bondscoach Roberto Martínez
naar extra opties achterin. Van-
heusden kan als rechtsvoetige
centrale verdediger op termijn
een oplossing bieden voor die
positie. Bij de U21 speelde hij ne-
gen wedstrijden en scoorde hij
twee keer. Dinsdag maakt de
bondscoach zijn definitieve se-
lectie bekend. Samuel Bastien
staat zes tot acht weken aan
de kant. Bastien, goed voor
twee van de drie Luikse goals dit
seizoen, kampt met een ham-
stringblessure. (MXG/KDZ)

keer. Europees, dat is andere koek: tegenover
de vijf Europabekers voor lands kam p ioenen
/UEFA Champions Leagues en twee kleinere Eu-
ropabekers van Bayern zet PSG alleen een Euro-
pese beker voor bekerwinnaars, behaald in 1996
ten koste van Rapid Wien.

FINANCIAL FAIR PLAY
PSG behoort tot de nieuwe rijken van het Euro-
pees voetbal. De clash van morgenavond is die
van de nummer vier in de ranking van teams
met de grootste omzet tegen de nummer vijf. Ze
ontlopen elkaar nauwelijks: Bayern verdiende
voor het jaar 2019 660 miljoen euro, Paris Saint-
Germain 638 miljoen. Voor de goede orde: de
nummers één tot drie zijn FC Barcelona (852 mil-
joen), Manchester United (796 miljoen) en Real
Madrid (757 miljoen).

De spelerskern van Bayern
heeft een geschatte waarde
van 911 miljoen euro, die van
PSG 991 miljoen. Manchester
City (1,264 miljard), Real Ma-
drid (1,243) en FC Barcelona
(1,219) spannen hier de kroon.
Het wordt wel eens vaker aan-
gehaald dat Bayern geen
gekke dingen doet op de
transfermarkt in tegenstelling
tot PSG en anderen.

Dat was in het verleden ze-
ker de regel, tot Bayern bij het
begin van het voorbije sei-
zoen de Franse verdediger Lucas Hernandez bij
Atlético weghaalde voor een niet onaardige 80
miljoen euro. Eerder die zomer hadden ze Ben-
jamin Pavard, ook een verdediger voor 30 mil-
joen gehaald. Samen 110 miljoen, daarmee bra-
ken ze door de eigen geluidsmuur, maar
verzaakten niet aan hun traditie: de laatste 27
jaar heeft de modelclub Bayern nooit verlies ge-
leden.

Die 110 miljoen was de helft van wat PSG twee
jaar eerder voor Neymar da Silva Santos Júnior
had betaald aan FC Barcelona. In dat jaar leende
het ook Kylian Mbappé van AS Monaco om hem
een jaar later voor in totaal 180 miljoen euro te
kopen. Dat is 400 miljoen voor twee spelers, ook
in München trokken ze grote ogen en stelden ze
al hun hoop op de Financial Fair Play.

Die regel uit 2013, fel gepromoot door Bayern,
bepaalt dat de voetbalgerela-
teerde inkomsten in even-
wicht moeten zijn met de
voetbalgerelateerde uitgaven.
Als dat niet het geval is, mag
de club in totaal voor 30 mil-
joen (over drie opeenvol-
gende seizoenen) in het rood
gaan. Het onderzoek daarna
werd in juni 2018 zonder ge-
volg geklasseerd, maar toen
nieuwe documenten opdo-
ken die de sponsorinkomsten
vanuit Qatar in een ander dag-
licht plaatsten, werd het dos-
sier in september van dat jaar opnieuw geopend
door Yves Leterme en zijn onderzoekseenheid.

PSG trok naar het Arbitragetribunaal voor de
Sport (TAS) en daar werd de UEFA teruggefloten
door een vreemde procedurefout. Critici wijzen
erop dat dit de UEFA goed uitkwam. Inmiddels
was ook PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi toege-
treden tot het executief van de UEFA. Een Ara-
bier in de controletoren van het Europees voet-
bal, de ergernis was alom, maar er was een goede
verklaring voor: Al-Khelaifi is ook voorzitter van
beIN Media Group. beIN is de Qatarese rechten-
houder van de UEFA-competities voor het Mid-

den-Oosten, Noord-Afrika, Hong Kong en Singa-
pore en vanaf 2021 ook in Frankrijk.

Toch is de man nog niet helemaal van het ijs.
Niet alleen is hij lid van het organisatiecomité
van de via corruptie toegewezen World Cup
2022, waar de Amerikaanse FBI nog mee in de
maag zit. Hij wordt door het Franse gerecht er-
van verdacht 3,5 miljoen dollar te hebben betaald
aan de voormalige voorzitter van de internatio-
nale atletiekbond om het WK atletiek van 2017
in Doha te krijgen.

Inzake eigendomstructuur, financieel manage-
ment en vooral de verantwoording die daarmee
gepaard gaat, kunnen geen twee clubs meer van
elkaar verschillen dan Bayern en PSG. Bij Bayern
hebben de hoofdsponsors Adidas, Audi en Alli-
anz elk 8,33% van de aandelen in handen. De
overige 75 procent behoort toe aan de ledenver-

eniging die toezicht uitoefent
op het beheer van de club.

SPORTSWASHING
Paris Saint-Germain is sinds
2011 eigendom van de Qata-
rese overheid via Qatar
Sports Investment en is een
vehikel voor wat met een mo-
dieus begrip sportswashing
heet. Dat is sport gebruiken
om een structuur – vaak een
land of een organisatie –
mooier en edeler voor te stel-
len dan ze in werkelijkheid

is. Daar draait ook de hele discussie om in ver-
band met de Financial Fair Play. Net geen ze-
ventig procent van de omzet van PSG (tegenover
de helft voor Bayern) is afkomstig van commer-
ciële deals en die lijken niet zelden opgeblazen.

Dat de kledijsponsoring van Nike de Fransen
80 miljoen opbrengt en die van Adidas Bayern
maar 60 miljoen, tot daar aan toe. Maar Bayern
heeft bijvoorbeeld geen Qatar Tourist Authority
die PSG jaarlijks tussen 175 en 200 miljoen dollar
toeschuift, opdat PSG Qatar zou promoten als
toeristische bestemming. Critici zeggen: opdat
PSG boven zijn commercieel gewicht zou kun-
nen boksen in het Europees voetbal. Jazeker,
PSG heeft een fanshop in de luchthaven van
Doha, maar dan nog is het absoluut geen markt-
conform bedrag. Het pleit niet voor de UEFA
dat ze zo’n open doelkans – zo’n inbreuk tegen

de Financial Fair Play – niet
hebben kunnen binnenkop-
pen.

De realiteit van het wereld-
voetbal is wat die is natuurlijk
en daar ontsnapt ook Bayern
niet aan.

Bayern München noemt
zich lokaal verankerd, vindt
niet dat het andere dan
Duitse merken aan zich zou
moeten binden, maar heeft
ook een fanshop op Hamad
International. Meer zelfs, het
heeft Qatar Airways als shirt-

sponsor op de mouw. Weze het voor een be-
scheiden tien miljoen.

Ook daar loopt PSG de kantjes eraf. De Franse
groep Accor werd vorig jaar shirtsponsor van
de Parijzenaars. Hoofdaandeelhouder bij Accor
is Sébastien Bazin. Die was toevallig in 2009 de
voorzitter van PSG die de club verkocht aan Qa-
tar. Zijn opvolger was Al-Khelaifi. Het leek op
een één-twee, maar het was een dubbele één-
twee. In 2015 werd Qatar Investment Authority
één van de andere hoofdaandeelhouders van
Accor. Hun shirtsponsoring brengt 65 miljoen
euro in het laatje, méér dan Barcelona.

Wie het haalt, zal 
afhangen van details,
individuele fouten en
in het beste geval

een tactische vondst
van de coaches

Wim De Decker:
‘Je mag
verwachten dat
we al iets meer
gaan voetballen
vanuit de ideeën
van Bölöni’

Inzake
eigendomstructuur 

en financieel
management kunnen
geen twee clubs meer
van elkaar verschillen
dan Bayern en PSG


