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Naar de beurs

oit kocht ik een boek van onze voor-
malige veldritmedewerker Paul
D’Hoore. Hij was beursgoeroe ge-
worden en op de vraag welke aande-
len je moet kopen, antwoordde hij
poepsimpel: je kunt misschien be-
ginnen met aandelen van een merk
waar je zelf in gelooft.

Kort daarna zat ik in de VS en had
mij naar binnen gepraat bij Phil

Knight en Nike. Phil zou ik maar vijf minuten
spreken, geleund tegen zijn Honda Acura,
maar ter compensatie voor de niet nageko-
men afspraak kreeg ik een bezoek van twee
dagen en tot slot een pasje voor drie uur
shoppen in de personeelswinkel.

Mijn laatste babbel had ik met de baas van
investors relations. Dat zijn de gasten die
communiceren met potentiële en huidige in-
vesteerders van een (beursgenoteerde) onder-
neming. “One good advise”,
zei de man toen hij mij uitge-
leide deed, “buy Nike stock. It’s
emo combined with a lot of
ratio.”

Na die twee dagen kwam ik
in trance naar buiten. Ik ge-
loofde na dat bezoek in Nike.
Kortom: ik heb Nike-aandelen
gekocht. En in één moeite ook
Apple, want daar geloofde ik
ook in. Een paar jaar later heb
ik die aandelen voor het dub-
bele verkocht. Dom mis-
schien, maar de andere
gouden regel van beursgoe-
roes was toen: verkopen als je
20 procent winst hebt.

Voor wie niet snel genoeg
aandelen kan kopen van Club
Brugge, als die beursgang er ooit komt:
kópen, doe wat je niet laten kunt. Besef alleen
dat de ratio compleet ontbreekt en denk een
beetje na voor je je hele spaarvarken aan Ver-
haeghe-Mannaert toevertrouwt. Voetbalaan-
delen zijn per definitie emo-aandelen en
daarmee maak je nooit winst, zo heeft het
verleden uitgewezen.

Nogal wat economen en beursspecialisten
beweren op basis van de slechte resultaten uit
het verleden (in dezen wel een garantie voor
de toekomst) dat voetbalaandelen pure geld-
klopperij zijn, bedoeld om de brave fans geld
afhandig te maken waar ze niks voor in de
plaats krijgen. Niet een stukje van de op-
brengst bij de verkoop van Charles De Ketela-
ere, en voor de dividenden moet je het ook
niet doen want voetbalclubs maken liever ver-
lies dan winst.

Anderzijds worden ze wel uitgenodigd voor
de jaarlijkse algemene vergadering. Jammer
maar helaas, daar liggen alleen hamerstukken
en worden dingen besproken waar ze niks
van begrijpen. Voor de blauw-zwarte fer-

mette-Vlaming, voor wie het bruto familiaal
geluk rechtevenredig is met de resultaten van
‘de Club’, maakt dat niks uit. Die spaart zich
desnoods het eten uit de mond voor zijn/haar
voetbalkerk, en de gedachte van aandeelhou-
der te zijn versterkt nog die betrokkenheid.

Geniaal idee dus, die beursgang. Alleen,
hoe moet dat gaan en waarover spreken we
eigenlijk? Is het een kapitaalverhoging met
het oog op de bouw van het stadion? Of gaat
het om de verkoop van bestaande aandelen,
dus om de huidige aandeelhouders te laten
cashen? Mijn gok: het is een beetje van alle-
bei.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat meer dan
30 procent van de aandelen van FCB op de
beurs zullen komen. Ter info: Bart Verhaeghe
heeft 70 procent, manager Vincent Mannaert
17,5 en de resterende zowat 12 procent is in
handen van wat ondernemers (onder meer

Luc Maes van Latexco en Jan
Boone van Lotus).

De Tijd berekende wat de
beurswaarde van Club zou
kunnen zijn en kwam uit op
een koers/omzetverhouding
van 1,6 tot 1,8, dus 233 mil-
joen euro. De krant baseert
zich op wat ze vergelijkbare
Europese clubs noemt. Ik wil
gestudeerde economen niet
tegenspreken, maar Club kan
niet de vergelijking doorstaan
met Man United, Juventus,
Lyon, Dortmund, zelfs niet
met Celtic en Ajax.

De reden is simpel: Club is
marktleider in België, de elfde
voetbaleconomie van de pla-
neet, en op korte, middel-

lange en lange termijn komt daar weinig
verandering in. Bepaald triest en onverdiend
hoe Club donderdag werd uitgeschakeld door
Dinamo Kiev, maar helemaal dramatisch dat
dit op termijn meer dan waarschijnlijk België
(FCB dus) de rechtstreekse plaatsing voor de
eindronde van de Champions League kost.

Na de hervorming van de Champions
League en de Europese competities is het
goed mogelijk dat de toegang tot de vetste vet-
potten van het Europees voetbal voor de Bel-
gische kampioen extra wordt bemoeilijkt. De
groeimarge voor Belgische clubs is miniem en
het zou weleens kunnen dat Club financieel
op zijn top zit.

De timing om een eventuele beursgang net
nu te laten lekken leek de juiste, maar het Eu-
ropees avontuur legt nog maar eens de vinger
op de wonde: voetbal is de meest oneerlijke
en onvoorspelbare sport en daarom een
hoogst volatiele business. Bij Club is die onze-
kerheid dubbel, want dat stadion staat er nog
lang niet en die Beneliga waar ze in Brugge zo
hard op hopen komt er helemaal niet.

Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer verdedigt op Volodymyr Sjepeljev van Dinamo Kiev,
donderdagavond in de Europa League. © PHOTO NEWS
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Je hart breekt als je de waarheid 
onder ogen ziet, als je weet onder welke
vormen van misbruik wij hebben geleden

JENNIFER PINCHES, HOOFD VAN GYMNASTS FOR CHANGE, IN ‘THE GUARDIAN’

Lampaert mist
wedstrijdritme
door pandemie

Waarom Yves Lampaert, vorig
jaar tweede in de Omloop, nu
niet bij de favorieten staat? Dat
verduidelijkt hij zelf bij VTM-
 reporter Stijn Vlaeminck in de
eerste aflevering van Bar Velo.
“Ik denk dat ik Parijs-Nice nog
zal nodig hebben om in abso-
lute topvorm te geraken”, zei
Lampaert. “Door de pandemie
heb ik te weinig wedstrijdkilo-
meters in de benen. Ik kan me
niet altijd 100 procent geven op
training.” Lampaert kijkt uit naar
de grote klassiekers, zegt hij. “Ik
hoop uit de grond van mijn hart
dat ik Parijs-Roubaix eens kan
winnen. Maar het wordt er niet
makkelijker op met mannen als
Van Aert en Van der Poel.” (JDK)

Alaphilippe: ‘Niet winnen
zal ontgoocheling zijn’
Nog nooit in de 75-jarige ge-
schiedenis van de Omloop won
een Fransman. Julian Alaphi-
lippe kan dus voor een primeur
zorgen. “Ik voel me geen top -
favoriet”, houdt hij de druk af.
“Ik begon goed aan het seizoen
in de Ronde van de Provence,
maar de Omloop is een totaal
andere wedstrijd.”

Kopman is hij dan toch ten-
minste? “Nee. We hebben een
supersterk team. Kijk naar de
samenstelling en je ziet bijna
uitsluitend renners die in de fi-
nale actief kunnen zijn. Ik wil
zelf een mooie koers rijden, een
belangrijke rol spelen en het
best mogelijke resultaat beha-
len met de ploeg. Niet winnen

zal een ontgoocheling zijn. Aan
ons om geen fouten te maken.”

Alaphilippe voelt zich prima,
zegt hij. “Na de Provence werd
ik wat ziek, trainde ik minder
en rustte ik meer. Nu ben ik
weer bovenop. Mijn hand is na
de valpartij van vorig jaar in de
Ronde van Vlaanderen nog
steeds gevoelig bij het dokkeren
over de kasseien, maar grote
hinder bezorgt me dat niet. Ik
heb dubbel stuurlint gelegd.
Zdenek Stybar zegt dat de koers
al vroeg kan openbreken. J’aime
ça.”  Of de afwezigheid van
Wout van Aert en Mathieu van
de Poel de zaken vergemakke-
lijkt? “Er zijn nog veel sterke
coureurs.” (JDK)

 drukken’
Zou hij bij Patrick Lefevere dat monument al
binnen hebben?
Boonen: “De kans was in elk geval tien keer
groter geweest, omdat het systeem er zich daar
veel beter toe leent. Haast nooit in het defensief
en spelen met vier, vijf, zes kandidaat-winnaars
die elk op hun manier kunnen afwerken: tac-
tisch biedt dat mogelijkheden. Je zou er de
vruchten van plukken, Jasper. Je past perfect bij
het DNA van Deceuninck-QuickStep.”

Stuyven: “Je hoort me niet beweren dat die
ploeg me nooit heeft geïnteresseerd. Toch voel
ik me goed bij Trek-Segafredo.
Anders had ik er nooit acht
jaar voor gereden.”

Drie jaar met Cancellara,
drie jaar met Degenkolb en
nu al twee jaar met
Pedersen. Hebben zij die
grote klassieke zege niet in
de weg gestaan?
Stuyven: “Cancellara alleszins
niet. Of liever: ik heb het niet
zo ervaren dat ik in die jaren
al kon meespelen in de Ronde
en Parijs-Roubaix.”

Boonen: “Je was opkomend
en dan is zo’n sterke persoon-
lijkheid als Cancellara aan je
zijde eerder een zegen. Op dat
moment was hij volop bezig
met het uitbouwen van een zo
groot mogelijk palmares. Dat
bood niet veel kansen om
daarnaast te gaan staan.”

Stuyven: “Degenkolb, tja.
Naast de koers was de band
met hem geen probleem. In de koers lag dat
iets moeilijker. ‘Een groot verlies voor onze col-
lectieve kracht’, werd zijn vertrek naar Lotto-
Soudal genoemd. Ik denk dat vorig jaar wel
duidelijk heeft gemaakt dat dat niet zo was.”

Boonen: “Aparte figuur, hé. Het moet niet
simpel zijn geweest, dat geloof ik wel. Twee de-
zelfde types, dezelfde profielen. Plak daar maar
eens de juiste tactiek op.”

Stuyven: “Met Pedersen heb ik een vriend-
schapsband opgebouwd. Hij zorgt ervoor dat
we sterker staan in de finales van topkoersen.”

Boonen: “Sterk blok, met ook ‘Eddy’
(Theuns, JDK) erbij. Jullie hebben nu echt wel de
renners en de ervaring aan boord, ook achter
het stuur van de volgwagen, om de koers te
maken en resultaten te boeken.”

Hoe ingewikkeld wordt dat tegen het trio
Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe?
Stuyven: “In hun topdagen en zonder pech zijn
die drie van een andere categorie. Maar dat
doet me niet wanhopen. Het is de normale
gang van zaken dat toppers gaan en nieuwe in
de plaats komen om mij het vuur aan de sche-
nen te leggen. Zo vind ik het eigenlijk wel mooi.
Dat máákt de koers, toch? Ik start ook niet met
de redenering: als ik vandaag voorbij Wout of
Mathieu of Julian geraak, dan win ik. Er zijn nog
andere goeie renners.”

Je bent veranderd van coach. ‘Omdat ik op
mijn 28ste nog een stap wil zetten en denk
dat andere trainingsprikkels mij daarbij
kunnen helpen’, argumenteerde je. Wat
moeten we ons daarbij voorstellen?
Stuyven: “Als je acht jaar bij dezelfde ploeg
blijft, is het misschien wel goed om het met een
nieuwe trainer over een totaal andere boeg te
gooien. Tot dusver werkt dat heel motiverend.”

Boonen: “Als je benen, je hoofd en vooral je
trainingsschema’s nood hebben aan een grove
borstel of frisse wind kan dat in een repetitieve

sport als wielrennen een inte-
ressante move zijn.”

Je bent op stage geweest
naar Tenerife?
Stuyven: “Klopt.”

Hoe was het Chiro-kamp
daar?
Stuyven: (lacht) “Edward
Theuns was niet mee, hé. Ik
was er met Louis Vervaeke.”

Boonen: “Ha ja, de Chiro. Ik
was vergeten dat ik dat er in
Extra Time Koers terloops had
uitgeflapt. En het was me al
zeker ontgaan dat het zijn
eigen leven was gaan leiden.
Maar ik blijf erbij: ze kunnen
veel meer uit die Tour-spurten
halen. Leg er een regelmaat
in, in plaats van dag na dag te
bekijken wie van de drie goes-
ting heeft om te sprinten. Je
zult dan nog een paar keer
verliezen, maar even vaak zal

het er knal op zijn.”
Stuyven: “Ik geef je daar geen ongelijk in,

Tom. Maar het is hoe ze bij ons op jaarbasis
werken. Zelf ben ik in een vlakke sprint veel
waardevoller als lead-out dan als afwerker. Na
zware etappes of op lastige aankomsten kom ik
beter tot mijn recht en spurt ik graag zelf. Dat
mag dan meestal ook. Voor mij is het dus geen
groot issue. Maar Theuns en Pedersen, die als
sprinter enorm is geëvolueerd, willen ook wel-
eens hun kans gaan. Die krijgen ze ruim op
voorhand toebedeeld. Dan zou het niet leuk
zijn om achteraf te moeten horen: ‘We gooien
alles om.’ Er is zeker ruimte voor verbetering.
De Tour heeft ons doen inzien dat er duidelijker
afspraken moeten worden gemaakt.”

Welk monument zou je eind april graag op
je erelijst zien staan?
Stuyven: “Als ik mag kiezen, dan Parijs-Rou-
baix.”

Boonen: “De koers waarin je je lichaams-
bouw en kwaliteiten optimaal kunt benutten,
daar ben ik van overtuigd. Duurvermorgen, po-
sitioneringskracht, explosiviteit, ervaring en
stijl. Ik vind jou heel mooi over de kasseien rij-
den, Jasper.” (JDK)

Vandaag: Omloop vanaf 13.30 uur op Eén
Morgen: Kuurne vanaf 13.30 uur op Eén

‘Jasper past goed
bij het DNA van
QuickStep. Nooit
in het defensief en
spelen met vijf,
zes kandidaat-
winnaars: tactisch
biedt dat kansen’
TOM BOONEN


