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Brugse fata morgana

ie BeNeLeague, dat is zoiets als het
stadion van Club of Uplace, dat
duurt nog wel even voor het er
komt. Of het komt er nooit.

Zo eindigde maandag deze co-
lumn. Neen, ik had geen voorkennis
van wat de Raad van State woensdag
zou verordonneren met betrekking
tot de Brugse stadionplannen. Ik
volg in dit dossier mijn buikgevoel

als burger. Wat ook helpt, is met iemand bel-
len die iets afweet van ruimtelijke ordening
en hoe bouwplannen van die omvang worden
beoordeeld. Daarom staat hier sinds 2006 dat
die Brugse stadionplannen één grote fata
morgana zijn.

Alles is terug te voeren op een systeemfout:
twee eersteklassers in een uit
de kluiten gewassen dorp met
water rond. Volgens het (ach-
terhaald) Belgisch-Europees
competitiesysteem hebben
beide teams evenveel be-
staansrecht op die Brugse zak-
doek. Toevallig is dat vandaag
in eerste klasse. Niemand
weet wat het morgen wordt,
althans niet met Cercle. De
vereniging was al een paar
keer terminaal, maar staat tel-
kens uit de doden op, de laat-
ste keer met buitenlandse
steun.

Dat steekt de Belgische ei-
genaars van Club en andere
‘Belgische’ eersteklassers de
ogen uit, maar dat zelfver-
klaard superieur Belgisch ei-
genaarschap is pure
hypocrisie. Club speelt het nu
alsof het meer inzit met het Belgisch voetbal
dan Cercle. Onzin. De finaliteit van alle clubs
in de Jupiler Pro League – in Belgische dan
wel in buitenlandse handen – is in de eerste
plaats winst maken met de inkoop/verkoop
en import/export van menselijke voetbalwaar.
En als Bart Verhaeghe dat voetbal moe is en
winst wil slaan uit een verkoop van zijn FCB
en de meest biedende woont in Chakamaka,
wie denkt u dat de eigenaar wordt? (Idem
voor Gent, Antwerp, Mechelen, Luik en An-
derlecht overigens.)

Het is wat het is, Brugge heeft twee eerste-
klassers: één topclub en een andere die het
nu even iets beter stelt, maar al decennia tus-
sen hangen en wurgen overleeft. Jawel Cercle,
het is niet anders. Dat als gevolg daarvan een
stadje als Brugge ook maar durft te overwe-
gen om de in Vlaanderen schaarse open
ruimte op te offeren voor twee nieuwe voet-
balstadions, elk voor gemiddeld één wedstrijd
per week, houdt het midden tussen arrogan-
tie en wereldvreemdheid, vermengd met een
serieuze scheut domheid en opportunisme.

De Raad van State schreef dat niet letterlijk
in het arrest, maar je kunt het wel tussen de
regels lezen. Het arrest spreekt zich overigens
niet uit over de stadionplannen van Club
Brugge, hoewel die onrechtstreeks de dupe
zijn. De Raad van State zegt letterlijk: met de
(herbestemmings)plannen die voorliggen
wordt in Brugge te veel openbare ruimte op-
geofferd voor voetbal. De cijfers: van 21 hec-
tare ( Jan Breydelsite) voor profvoetbal wordt
dat op twee locaties 71 hectare. En in Sint-
 Andries een bestaand stadion van 29.000 toe-
schouwers (met plannen voor een nieuw
stadion van 40.000 in een woonwijk) én aan
de Blankenbergse Steenweg een ‘gezellig fami-
liaal stadion’ van 15.000 toeschouwers (in
landbouwgebied) valt niet te verantwoorden.

Niet het bestaan van Cer-
cle, maar de fata morgana van
de ontdubbeling van de
Brugse stadioninfrastructuur
is de oorsprong van alle el-
lende. Die valt samen met de
blijde intrede in Brugge van
Bart Verhaeghe, die nooit een
boodschap had aan Cercle,
voor hem een blok aan het
been. De historisch vreed-
zame coëxistentie tussen de
twee clubs ontaardde daar-
door in een scheiding van
tafel en bed onder één dak.

Verhaeghe wilde af van
Cercle. Zag hij onderweg van
de E40 naar Jan Breydel een
weide, hij droomde meteen
van een stadion, aanvankelijk
zelfs in combinatie met een 
gigantisch shoppingcenter en
maar liefst 9.000 parkeer-

plaatsen. Keer op keer werden die plannen af-
geschoten, want niet in lijn met de ruimtelijke
ordening. Hij hield het op boycot en rechts -
onzekerheid, hetzelfde riedeltje hanteerde hij
voor het afkeuren van zijn Vilvoordse Uplace,
later Noplace.

Na twaalf jaar ter plaatse trappelen, trad in
2018 in Brugge een nieuw stadsbestuur aan
en die wilden in een vlaag van nooit gezien
politiek opportunisme de volgende gemeente-
raadsverkiezingen veiligstellen. Tegen 2024
een nieuw stadion voor Club én Cercle en de
politieke buit was binnen. Niet dus. 

Cercle hoopt nu op een andere locatie,
maar daar stelt zich hetzelfde probleem met
de Raad van State: twee voetbalstadions in
Brugge spoort niet met ruimtelijke ordening
gericht op het maximaal vrijwaren van open
ruimte. Tenzij Club vertrekt uit Brugge, lijken
Cercle en Club veroordeeld tot het samenge-
bruik van één Brugs stadion. Gebouwd op
maat van wat stad en omgeving kunnen dra-
gen, een compromis tussen de wensen van
het grote Club Brugge en het kleine Cercletje.

Het Jan Breydelstadion is de thuishaven van zowel Club als Cercle Brugge. © PHOTO NEWS

De schaarse
open ruimte
opofferen voor
twee nieuwe
stadions in
Brugge houdt
het midden
tussen
arrogantie en
wereld -
vreemdheid
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Sprinters vrezen
Kemmelberg in
Gent-Wevelgem

Doen de rappe mannen mee
voor winst in Gent-Wevelgem?
De Kemmelberg speelt voor
scherprechter. Zondag moet
het peloton er drie keer over-
heen. “Ik ken de klim”, zegt
Bennett. “Als je de benen niet
hebt, is het de hel. Toch hoop
ik mee te doen in de finale.”
Als sprinter moet hij niet het ge-
wicht van het team dragen. De-
ceuninck-QuickStep heeft met
Stybar, Lampaert, Asgreen en
Sénéchal nog ijzers in het vuur.
Bij Lotto-Soudal zijn er Ewan en
Degenkolb. “Ewan heeft nog
nooit de Vlaamse klassiekers
gereden”, zegt ploegleider
Aerts. “Het wordt interessant
om te zien wat hij waard is.” (BA)

Démare is de veelvraat
van het wielerjaar 2020
Nee, perfect was de sprint van
Arnaud Démare allesbehalve in
de Giro. Hij ging van de ene
kant van de weg helemaal naar
de andere kant. Voor Peter 
Sagan, die in zijn wiel zat, was
er geen doorkomen aan. Sagan
maakte misbaar, maar een
klacht neerleggen bij de jury
deed de Slovaak niet. Berust de
ex-wereldkampioen in zijn lot
van ereplaatsverzamelaar? Het
was zijn 31ste tweede plaats in

een grote ronde, zijn 109de al
in zijn carrière.

En dus won Démare, voor de
derde keer in deze Giro. Hij is
goed op weg om Elia Viviani
(2018) en Fernando Gaviria
(2017) te evenaren, die wonnen
er telkens vier. Voor de Frans-
man Démare was het zijn der-
tiende zege van het seizoen. In
2020 won niemand meer. Tadaj
Pogacar en Remco Evenepoel
staan tweede met negen zeges. 

Wat als de spurtbom had
meegedaan aan de Tour? Dé-
mare was in bloedvorm uit de
coronabreak gekomen, maar
Groupama-FDJ wilde alles op
Thibaut Pinot zetten. Die werd
uiteindelijk 29ste. (MVS)
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Ik hoop niet dat ik eindig 
als Fred Flintstone, 
dat ik zelf moet trappen

MAX VERSTAPPEN OVER VERTREK VAN MOTORLEVERANCIER HONDA, IN ‘DE TELEGRAAF’

Johan Bruyneel zegt dat Wout van Aert alles
heeft om de Tour te winnen.
Christoph: “Dat zal wel kloppen.”

Philip: “Toen Geraint Thomas in 2015 de E3
Harelbeke won, dacht niemand: dat is een ren-
ner die over drie jaar de Tour wint.”

Dat is geen carrièreplan van Van der Poel?
Christoph: “Wat ons betreft niet.”

Philip: “Dan moeten wij met een heel andere
ploeg naar de Tour. Nu willen we ritten winnen
met Mathieu, Merlier en Philipsen. Met Mathieu
kunnen we ook de groene trui winnen.”

Christoph: “Op termijn.”
Philip: “Als we zeggen: we gaan voor het

klassement, moeten we op 1 januari al begin-
nen te rekenen in wattages en grammen, om in
juli misschien iets te laten lukken.”

Dat programma van Van der Poel blijft dus
zoals het is.
Philip: “Hij zal minder crossen. Of hij na de
Spelen blijft mountainbiken is
ook een vraagteken.”

Is Tokio een eindpunt voor
mountainbike?
Philip: “Misschien dat hij Pa-
rijs 2024 nog doet. Wij moeten
als ploeg in alle disciplines
sterk genoeg zijn om Mathieu
alle vrijheid te gunnen.”

Hoe belangrijk blijft het
veldrijden?
Christoph: “Heel belangrijk.
Omdat hij dat het liefst doet.
Omdat hij het goed kan en
omdat hem dat ten goede
komt als renner.”

Is hij bereid startgeld in te leveren?
Philip: “Het is overleven. Een cross die niet
wordt gereden, daar krijg je nul euro startgeld
voor. Mathieu is realistisch genoeg om dat te
weten. Hij zal zo’n tien crossen rijden in decem-
ber en januari.”

Van der Poel rijdt al sinds 2011 bij jullie, 
zijn contract loopt tot 2023. Hij is de meest
begeerde renner in het peloton en toch
blijft hij bij jullie. Wat is jullie geheim?
Philip: “Hij kan heel veel en we hebben hem de
kans geboden om die dingen op niveau te
doen. We hebben hem altijd correct betaald,
contracten aangepast die marktconform zijn.
Onze begeleiding is intensief. Er is ook een
persoonlijke band ontstaan in de loop der
jaren. Onze ploeg moet zonder Mathieu kun-
nen bestaan, maar het moet onze ambitie zijn
dat Mathieu al zijn dagen op een koersfiets in
onze ploeg rijdt.”

Christoph: “Met hetzelfde enthousiasme.”
Philip: “Dit jaar hadden we Mathieu nog

nodig om ergens te mogen starten. De ploeg
wordt beter, we kunnen de Europe-ranking
winnen. Dat betekent dat we als ProContinen-
tale ploeg startrecht krijgen in alle WorldTour-
koersen. Volgend jaar hebben we Mathieu niet
meer nodig om ergens te starten.”

Christoph: “Het idee dat je bij ‘de grote
ploegen’ moet rijden om coureur te worden, is
ten huize Van der Poel een luchtbel. Ik ken
WorldTour-ploegen waar het een drama is, in
de brede zin van het woord. Kijk naar Jasper
Philipsen: er is toch niemand die gelooft dat
wij meer betalen dan een WorldTour-ploeg?
Wij hebben niet met geld gegooid. Idem dito
voor Xandro Meurisse. Hij heeft zelf contact
genomen.”

Philip: “Meurisse heeft voor ons sportieve
project gekozen. Ik ben overtuigd dat wij op het
gebied van materiaal, omkadering en perfor-
mance voor stages op een hoog niveau staan.
Er zullen geen tien ploegen beter zijn dan wij.”

Christoph: “Elia Viviani is naar Cofidis ge-
gaan en zeurt nu hele dagen over zijn slechte
fiets. Dat wist hij op voorhand. Philipsen heeft
ons een mail gestuurd. Daar stonden dertig
vragen in over materiaal. Andere renners heb-
ben blijkbaar ook het licht gezien. Zestig, ze-
ventig renners hebben zich hier al aangeboden

de laatste dagen.”
Philip: “We bekijken die

weleens. We willen niet de
witte merel missen, zoals
Wanty met Primoz Roglic des-
tijds. Die is daar aangeboden.
Foutje. Victor Campenaerts
heeft ook geïnformeerd. Die
zit zonder ploeg en zonder
aanbiedingen.”

Ook van jullie niet?
Christoph: “Neen.”

Philip: “Campenaerts is een
specifieke tijdrijder. Wij probe-
ren koersen te winnen op een
aanvallende manier. Natuur-

lijk hebben wij graag publiciteit, maar wel
omdat wij sportief goed presteren, niet als doel
op zich. Anders kun je doen zoals Wanty: elke
dag een renner vooruitsturen in de Tour, goed
wetend dat dat niets oplevert. Dat is bijna de
degradatie van een topsporter tot een rijdend
reclamepaneel.”

Wanty heeft de WorldTour-licentie gekocht
van Jim Ochowicz, de manager van CCC.
Jullie hebben voor die licentie bedankt.
Philip: “We willen geen WorldTour-ploeg wor-
den. Nog niet. Je moet betere renners hebben,
goed genoeg om drie grote rondes te rijden. Je
moet drie bussen hebben, meer personeel, de
vaste kosten worden groter. Dat geld willen we
niet halen door elders te besparen. Zo hadden
we deze zomer een stage met twintig man in La
Plagne. Dat willen we in de toekomst nog doen.
En we willen aanwezig blijven in het veldrijden
en het mountainbiken.”

Met een WorldTour-licentie waren jullie
voor de komende twee jaar zeker van Tour,
Giro, Vuelta en alle klassiekers. Stappen
jullie sponsors dan niet mee in zo’n verhaal?
Christoph: “Zal Alpecin meer flesjes shampoo
verkopen in China of Australië als wij World-
Tour rijden?”

Philip: “Liever wachten we op de licenties
voor 2023 tot 2025.” (MG)
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‘Het veldrijden
blijft belangrijk.
Omdat Van der
Poel dat het liefst
doet. Omdat hij
het goed kan en
omdat hem dat
ten goede komt
als renner’
CHRISTOPH ROODHOOFT

De Fransman
won in Brindisi
zijn derde rit in
deze Giro, zijn
dertiende zege
van het seizoen


