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I
n Nederland is men verguld met de resulta-
ten van Ajax. Dat is deze week in Dortmund 
de Borussen gaan kloppen met 1-3, een 
week nadat ze die thuis ook al hadden afge-
droogd met 4-0. Ajax wordt groepswinnaar 
en mag naar de achtste � nales in de Cham-
pions League.

Dit gloedvolle gemoed beperkt zich niet 
tot Amsterdam en de Ajax-fans erbuiten. In 
heel het land, boven en onder de Moerdijk, 

zelfs in Rotterdam, wordt met grote ogen en ver-
wondering/bewondering gekeken naar wat de 
Amsterdammers met al hun branie er in Europa 
van bakken.

Het Nederlands voetbal rekent zich inmiddels 
rijk want ook AZ, Feyenoord en PSV presteren 
behoorlijk. Al maandenlang wordt op de sport-
pagina’s cijfermatig voorspeld hoe Nederland 
aan het eind van dit seizoen op de Europese co-
e�  ciëntenranking op de zesde plaats zou kun-
nen staan en zelfs nummer vijf Frankrijk in zicht 
heeft. Niet slecht voor een land dat als zevende 
voetbaleconomie van de wereld heel even op 
een treurige veertiende plek bi-
vakkeerde.

Die Europese coë�  ciënt 
komt erop neer dat des te beter 
ploegen uit één land presteren, 
des te meer vertegenwoordi-
gers dat land krijgt in de Euro-
pese bekertoernooien. Zoals 
bekend zijn dat inmiddels (op-
nieuw) drie toernooien sinds 
de introductie van de UEFA 
Conference League, naast de al 
bestaande UEFA Champions 
League en UEFA Europa Lea-
gue.

Nederland zou in mei op de coë�  ciëntenran-
king op de zesde plaats kunnen staan, maar 
moet dat volgend jaar wel bestendigen om er 
vanaf 2023-2024 pro� jt uit te kunnen halen. Dat 
pro� jt bestaat dan uit twee rechtstreekse verte-
genwoordigers in het kampioenenbal van de 
Champions League, waar zelfs bij een nul op 
achttien de komende jaren minimaal om en na-
bij de 40 miljoen euro kan worden opgehaald.

Het probleem met die coë�  ciënt is dat alleen 
de laatste vijf seizoenen in aanmerking worden 
genomen en er niet zoiets bestaat als de laagste 
en hoogste score die wegvallen zoals in sommige 
jurysporten. Dit gaat over harde cijfers waarbij 
elke overwinning, elk gelijkspel, elke kwali� catie 
voor een ronde verder of groepswinst punten 
oplevert.

Ook in België speelt die coë�  ciënt overigens, 
maar van vreugdevolle taferelen is hier voorlo-
pig geen sprake. Hier wordt angstvallig elk resul-
taat afgewogen tegenover de punten die het op-
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brengt. Gent dat gelijkspeelt tegen Partizan in 
plaats van te winnen, jammer. Genk dat gelijk-
speelt tegen West Ham, een meevaller. Antwerp 
dat er niks van bakt tegen Fenerbahçe, een dom-
per. Alles wat Club presteert in het kampioenen-
bal, zelfs kansloos verlies, is top. Belgen en bra-
nie? Neen. Wij kennen onze plek en de 
meegereisde journalisten zijn ook blij met weer 
een Champions League-pasje. Iedereen een 7.

De regel van de laatste vijf seizoenen betekent 
dat voor België dit jaar het uiterst succesvolle Eu-
ropese seizoen 2016-2017 wegvalt. Daardoor be-
gon België deze Europese campagne heel even 
op een virtuele dertiende plaats en dat is een 
plek waarbij de landskampioen niet langer recht 
heeft op een rechtstreeks ticket voor deelname 
aan de Champions League. Alleen de eerste tien 
landen krijgen dat ticket. De eerste vier landen 
krijgen zelfs vier tickets. Oneerlijk? De Europese 
competities zijn er niet om eerlijkheid of herver-
deling te bevorderen, wel integendeel.

Als de Belgische clubs beweren dat ze van 
Gent over Antwerpen tot Genk hun uiterste best 

zullen doen om voor het enige 
Belgisch Champions League-tic-
ket te strijden zijn ze hypocriet 
en ook weer niet. Europees over-
winteren betekent extra inkom-
sten, oké, maar wat hebben Ant-
werp en Gent eraan om in de 
Europese B- en C-competities 
een paar schamele miljoenen te 
scoren? Midweeks werken ze 
zich de ziel uit het lijf tegen FC 
Verweggistan, waardoor ze in de 
competitieweekends nodeloos 
punten laten liggen. Ondertussen 
dragen ze bij tot het vrijwaren 

van het Belgisch Champions League-ticket, met 
als pervers nevene� ect dat de concurrentie die 
in eigen land mijlenver voorop ligt verzekerd 
blijft van tientallen Champions League-miljoe-
nen en dus voorop blijft.

Voor het competitief evenwicht – alsof het 
voetbal zou weten wat dat betekent – zou het 
best zijn dat België dat rechtstreeks Champions 
League-ticket verliest. Voor zes wedstrijden zon-
der overwinning in Europa evenveel inkomsten 
krijgen als een subtopper voor veertig wedstrij-
den in de Jupiler Pro League is pure marktver-
storing.

Vorig seizoen, stilgelegd door Covid-19, spra-
ken de clubs onderling af om 10 procent van de 
Europese inkomsten (alleen de startgelden) aan 
een solidariteitsfonds af te staan. Dat was een 
begin, maar het was eenmalig. Minimaal de 
helft van alle Europese inkomsten zouden over 
alle Belgische eersteklassers moeten worden 
herverdeeld.

Invaller Tarik Tissoudali sleept nog een punt uit de brand voor AA Gent tegen Partizan, donderdag 
in de Conference League. © PHOTO NEWS
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Refaelov keert even 
terug naar Bosuil 
na beladen transfer

Het was een soap die groter was 
dan Thuis en Familie samen: de 
transfer van Refaelov (35) naar 
Anderlecht. De Israëliër kreeg 
op de avond van zijn Gouden 
Schoen-uitreiking te horen dat 
Antwerp zijn a� opende con-
tract sowieso zou verlengen. 
Het bleef de maanden nadien 
evenwel stil, en dus zocht en 
vond Refaelov alternatieven. 

De overeenkomst met Ander-
lecht werd voor de play-o� s 
 gecommuniceerd, waarna 
 Antwerp als door een wesp 
 gestoken reageerde. “Deontolo-
gisch hoort dit niet”, stond er te 
lezen in een statement. “RAFC 
betreurt deze handelswijze die 
onze club probeert te schaden.”

De plooien tussen de clubs 
zijn intussen gladgestreken. 
Sportief managers Peter Verbe-
ke van Anderlecht en Sven Jae-
cques van Antwerp hebben een 
uitstekende relatie. Alle partij-
en realiseren zich inmiddels dat 
paars-wit het spel destijds cor-
rect heeft gespeeld. “Misschien 
hebben we toen iets te emotio-
neel gehandeld”, valt vandaag 
binnen Antwerp te horen.

Zondag is Refaelov terug op 
de Bosuil, weliswaar in een an-
der shirt. Zijn ex-ploegmaats 
zullen hem alvast hartelijk be-
groeten. “Ik zie niet in waarom 

we dat niet zouden doen”, zegt 
doelman Jean Butez. “Refaelov 
was graag gezien, professioneel 
en bracht ons veel bij.”

Ook de achterban is niet ver-
geten hoe Refaelov hen deed 
kirren van plezier, met een 
mooie Europese campagne, de 
bekerwinst en de Gouden 
Schoen. “Los daarvan heeft hij 
zich altijd sportief gedragen”, 
stelt Dominik Van Landeghem 
van de supportersfederatie. “Ik 
denk dat de meeste fans begrip 
hebben voor de manier waarop 
zijn vertrek tot stand is geko-

men. Refaelov is geen contro-
versieel � guur, anders dan pak-
weg Lamkel Zé. Ik denk zelfs dat 
hij applaus zal krijgen van een 
deel van de Antwerp-aanhang 
als hij zondag scoort. Zo spor-
tief zijn we wel. (lacht) Al heb-
ben we liever dat hij niet 
scoort.”

Dat Refaelov zich wil tonen, 
dat staat hoe dan ook vast. “Niet 
uit revanche, wel omdat het 
voor hem een speciale match 
is”, klinkt het in zijn entourage. 
“Dan wil je er niet anoniem bij-
lopen.” (PJC/KDC)

Hoe zal de Bosuil Lior 
Refaelov zondag ontvangen: 
als een verrader of als 
een held? Bij winst loopt 
Antwerp al zes punten uit 
op Anderlecht.

‘Refaelov is geen 
controversieel 
fi guur, anders 
dan pakweg 
Lamkel Zé’
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Jupiler Pro League 
Speeldag 14

 10. Gent 13 17
 11. Oostende 13 17
 12. Standard 13 16
 13. STVV 13 15
 14. Leuven 13 14
 15. Z. Waregem 13 13
 16. Seraing 13 12
 17. Cercle 13 9
 18. Beerschot 13 5

 1. Union 13 28
 2. Club Brugge 13 26
 3. Antwerp 13 24
 4. Mechelen 13 23
 5. Charleroi 13 23
 6. Anderlecht 13 21
 7. Genk 13 20
 8. Eupen 13 20
 9. Kortrijk 13 19

OH Leuven - KV Oostende gisteravond
Eupen - Zulte Waregem za 16.15 uur
KV Mechelen - STVV za 18.30 uur
KV Kortrijk - Beerschot za 18.30 uur
Union - Charleroi za 20.45 uur
Club Brugge - Standard zo 13.30 uur
Seraing - AA Gent zo 16.00 uur
Antwerp - Anderlecht zo 18.30 uur
Racing Genk - Cercle Brugge zo 21.00 uur

Anderlecht in 
beroep tegen 
straf Murillo?

Het valt af te wachten of Ander-
lecht tegen Antwerp op Amir 
Murillo kan rekenen. De Ge-
schillencommissie legde hem 
een schorsing op van drie 
speeldagen waarvan twee ef-
fectief, wat minder is dan wat 
het bondsparket eerst vroeg. Als 
Anderlecht in beroep gaat tegen 
de sanctie mag Murillo spelen 
tegen Antwerp. Doet de club 
dat niet, dan moet hij geschorst 
toekijken. Vincent Kompany had 
overigens een goed onderhoud 
met de speler na diens elle-
boogstoot. “Dat gesprek verliep 
simpel, want er was slechts één 
partij die gelijk kon hebben.” 
Christian Kouamé geraakt in 
principe speelklaar. (PJC)

Vanhaezebrouck 
waarschuwt 
voor ‘kleintjes’

AA Gent speelt de volgende we-
ken uit bij Seraing en Zulte Wa-
regem, daarna komt Standard 
naar de Ghelamco Arena. Een 
uitgelezen programma om een 
reeks neer te zetten en aanslui-
ting te krijgen met de play-o�  
1-plaatsen. “Het is vooral tegen 
de kleinste ploegen dat wij het 
moeilijk hebben", zegt Hein 
Vanhaezebrouck. “We misten 
toen ook wel wat mensen.” Nu 
beschikt AA Gent over meer 
creatieve mogelijkheden om 
defensies open te breken.
 “Alleen is er een verschil tussen 
niveau brengen en punten pak-
ken. Dat is nog altijd het moeilij-
ke. We moeten onszelf beter 
belonen.” (RN)

Opnieuw geen 
Messi en Ramos 
bij PSG

PSG moet vandaag zonder Lio-
nel Messi aantreden in de com-
petitiewedstrijd tegen Bordeaux. 
Messi sukkelt nog steeds met 
blessures aan de knie en ham-
strings, maar wordt fi t verwacht 
voor de WK-kwalifi catieduels 
met Argentinië tegen Uruguay 
(13/11) en Brazilië (17/11). Vorige 
zomer werd Messi met de grote 
trom binnengehaald in Parijs, 
maar hij kon in de Ligue 1 nog 
geen enkele keer scoren. Het 
kan erger: verdediger Sergio 
 Ramos speelde nog helemaal 
niet na zijn transfer van Real 
Madrid in juni. Het PSG-bestuur 
zou stilaan zijn buik vol hebben 
van het trage herstel van de 
Spanjaard. (DPA/BELGA)

Genk kiest voor ambitieuze Deen 
Riddersholm als assistent-trainer
Genk-trainer John van den 
Brom krijgt na het ontslag van 
Dennis Haar een verrassende 
nieuwe assistent: Glen Ridders-
holm. De 49-jarige Riddersholm 
heeft in Denemarken zelf naam 
gemaakt door bij FC Midtjylland 
door te groeien naar het hoofd-
trainerschap en met die club in 
2015 het kampioenschap te 
 winnen. Later trainde hij bij de 
elite nog Aarhus, maar op zijn 
cv staat vooral de bekertrofee 
met SonderjyskE in 2020 mooi.

Een seizoen later zag hij zich 
bij SonderjyskE evenwel ont-
slagen. De laatste maanden was 
Riddersholm actief als tv- 
commentator. Die job ruilt hij 
nu in voor Genk.

Riddersholm lichtte op soci-
ale media zijn overstap toe en 
gaf daarbij een ambitieuze in-
druk. “Genk is voor mij de juis-
te plaats om hopelijk een lange 
en opwindende buitenlandse 
carrière te beginnen. Als coach 
heb ik ervaring met het trainen 
van topspelers. Ik weet wat er 
nodig is om titels te winnen.”

Zijn competenties komen 
overeen met die van Genk, luid-
de het nog. “Ik kom bij een fa-
milieclub met sterke waarden. 
Genk heeft een duidelijke spel-
� loso� e. Ze willen aanvallend 
voetbal spelen en jonge talen-
ten klaarstome, terwijl ze tege-
lijk titels willen winnen en Eu-
ropees spelen.” (BF)

Glen Riddersholm werd 
in 2015 kampioen met 
FC Midtjylland. © KRC GENK


