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Jupiler Pro League

Champions’ play-o� s
Union - Antwerp 0-1
Club Brugge - Anderlecht 1-1

Europe play-o� s
KV Mechelen - Racing Genk 0-0
AA Gent - Charleroi 1-2

Speeldag 6 (slot)

Champions’ play-o� s

1. Club Brugge 6 50
2. Union 6 46
3. Anderlecht 6 40
4. Antwerp 6 36

Europe play-o� s

1. AA Gent 6 43
2. Racing Genk 6 37
3. Charleroi 6 34
4. KV Mechelen 6 30

Stand

Breed getackeld

Hans Vandeweghe
Sportredacteur

@hansvdw

Voetbalreformatie

W
at een prachtige en spannende voetbal-
competitie hebben wij toch, geef nu toe: 
de laatste speeldag in de nationale voet-
balcompetitie was de enige die er niet 
meer toe deed. Alles is al geweten: wie 
kampioen speelt, wie degradeert, wie 
waar een Europees ticket heeft gepakt. 
Nog twee dingetjes moesten we uitkla-

ren: werd KV Mechelen 200.000 euro rijker door 
de zevende plek te pakken (neen) en was Club 
Brugge ook zonder halvering van de punten kampi-
oen geworden?

Op de tweede vraag zal de jury het antwoord in be-
raad moeten houden. De laatste speeldag ging ner-
gens meer over en de uitslagen stellen niets voor. We 
zullen het nooit weten, maar ga er maar van uit dat 
de halvering van de punten - van zes naar drie punten 
voorsprong - bij Union tussen de oren is gaan zitten. 
En ook bij Club Brugge, in positieve zin dan.

Zo spectaculair als in 2013-14 
toen Standard een tienpunten-
voorsprong zag gehalveerd en na 
tien play-o� wedstrijden omgezet 
in twee punten achterstand op 
Anderlecht, neen, zo ging het er 
deze jaargang niet aan toe. Aantij-
gingen over omkoping zoals toen 
vallen ook niet te verwachten.

Club heeft nu één keer een ti-
tel verloren na de reguliere com-
petitie als eerste te zijn geëindigd 
- in 2014-15 toen AA Gent in de 
eindronde nog over hen wipte - en dit jaar heeft het 
een titel gewonnen toen het tweede was na 34 
speeldagen. Over die halvering van de punten moet 
bij de aanstaande competitiehervorming niet meer 
worden gezeurd. Dit is sport in zijn puurste vorm, 
voetbal als toevalssport in zijn essentie: you win 
some, you lose some.

Jawel, competitiehervorming, in het voetbal, had u 
dat niet meegekregen? Of kan het u niet meer schelen 
na vijftien voorstellen in vijftien jaar? Of we nu met 
zestien en zes in de play-o� s, dan wel achttien en vier 
in de play-o� s voetballen?

Op tafel woensdag bij de besprekingen lag de meest 
ingrijpende hervorming ooit. Nog twee seizoenen 
met achttien ploegen in 1A, daarna naar zestien ploe-
gen, dus minstens drie zakkers in 2024-25, en in 2025-
26 nog eens drie zakkers om te komen tot een 1A van 
twaalf ploegen. Uiteindelijk wil men landen bij drie 
reeksen van twaalf ploegen. Drie, u leest het goed, 
dus 36 ploegen die ambitie mogen koesteren om ooit 
bij die eerste twaalf te komen.

Drie keer twaalf ploegen lijkt de klassieke vergissing 

die de politiek vaak maakt: het compromis opzoeken 
om het compromis. Er is dan ook een politicus CEO 
van de Pro� iga geworden. In België is plaats voor 
twaalf volwaardige profploegen met voldoende bud-
get, gegarandeerde omzet en bijpassende huisvesting 
om een amusementsproduct aan te bieden dat de 
naam profvoetbal verdient. Dat zal niet overal even 
goed lukken, maar daarvoor dient dan de solidariteit 
onder de clubs.

Een 1B van nog eens twaalf ploegen is op zich nog 
te verantwoorden, maar waar die 1C met nog eens 
twaalf ploegen vandaan komt, het is een groot myste-
rie. Of misschien niet helemaal, want men zou 1B en 
1C aanvullen met de U23-ploegen van de grote clubs. 
Voor dat voorstel heeft Twenty First Group een fac-
tuur mogen sturen.

Groundbreaking Sports Intelligence…Driving sporting 
success and unlocking commercial value…Shaping the 
future of sport, zo staat op de website van de in Lon-

den gevestigde � rma. Een veel 
goedkoper en logischer voorstel, 
dat er min of meer op lijkt, maar 
a� lopt bij twee keer twaalf ploe-
gen, komt gratis van Kris Verbert. 
Die kent u vast niet, of misschien 
wel als u al heeft gehoord over die 
zaalvoetbalcompetitie waarin zon-
der scheidsrechters wordt gespeeld 
en waarin de ploegen elkaar na 
elke wedstrijd quoteren op sportivi-
teit.

Verbert is de oprichter ervan. 
Zijn bond heeft 907 aangesloten clubs en bijna veer-
tienduizend leden en hij heeft bij wijze van service 
aan het voetbal gratis nagedacht over het format. 
Twee keer twaalf ploegen en de belofteteams in de 
lagere reeksen, zonder kans op promotie naar 1B. En 
ook: 1A en 1B heten straks weer gewoon eerste en 
tweede klasse. Niet te ingewikkeld maken, is de man-
tra van Verbert en hij heeft nog gelijk ook.

Net zoals de echte Reformatie zal ook deze voetbal-
reformatie niet zonder slag of stoot verlopen. De klei-
ne clubs die vrezen niet bij de beste twaalf te kunnen 
eindigen zullen de voorstellen proberen blokkeren en 
zullen daarmee de toorn van de grote clubs opwek-
ken. Die hebben maar één pasmunt om hun slag thuis 
te halen: een eerlijkere herverdeling van de tv-gelden. 
Elke verhoging van het Belgische televisiecontract 
deze eeuw is grotendeels in de zakken van de vijf gro-
te clubs beland. Het Belgische profvoetbal heeft 
daarmee samen met Nederland zowat de minst soli-
daire verdeelsleutel van heel West-Europa. Alleen als 
de grote clubs ook de kleintjes willen laten meede-
len, maakt welke hervorming dan ook een kans.

De grote clubs 
hebben één pasmunt 
in de discussie rond 

het competitieformat: 
een eerlijkere 

herverdeling van 
de tv-gelden

Vandeweghe: 'De fans zitten niet te wachten op de zoveelste hervorming van de competitie, en zeker het 
format van drie reeksen met twaalf clubs roept weerstand op.' © WOUTER VAN VOOREN

Antwerp eindigt seizoen 
met zege op Union
Brian Priske kreeg applaus van 
de Antwerp-fans. Hij nam af-
scheid van de Great Old met een 
zege. De club communiceert 
eerstdaags over zijn toekomst. 
Intussen blijft het wachten op 
Mark Van Bommel.

Over de wedstrijd zelf valt wei-
nig te vertellen. 0-1 na een knap-
pe goal van Michael Frey. Union 
kreeg een paar grote kansen, 
maakte ze niet af. Antwerp pak-
te zo zijn eerste zege in de Cham-
pions’ play-o� s.  De Great Old 
kan nu beginnen bouwen rich-
ting volgend seizoen.

Dat zal zonder Brian Priske 

zijn. De Deen nam gisteren af-
scheid van de fans. Hij ging hen 
groeten, werd geknu� eld en 
kreeg applaus. “Het was leuk om 
te vieren met hen, ze hebben 
ons een heel seizoen gesteund”, 
zei hij. “Ook in de moeilijke mo-
menten. Hoewel er veel kritiek 
was, zijn ze er altijd geweest.”

De verwachting is dat er snel 
een persbericht volgt over de 
aanstelling van Mark van Bom-
mel. CEO Sven Jaecques beves-
tigde dat ‘ontgoocheling over-
heerste’ na het seizoen. “Maar 
we hadden geen kern om kampi-
oen te spelen.” (FDZ)

Skov Olsen scoorde het Brugse 
doelpunt. © BELGA

Club Brugge moet 
vrede nemen met 
draw tegen Anderlecht

Club verzekerde zich vorig 
weekend al van een achttiende 
titel, een derde op rij, en de lu-
cratieve poules van de Champi-
ons League. Anderlecht treedt 
als derde aan in de voorronde 
van de Conference League. 

Zowel bij Club als Anderlecht 
had de coach in zijn basiself een 
verrassing in petto. Alfred Schr-
euder gaf in zijn afscheidsmatch 
bij Club voor zijn vertrek naar 
Ajax de 17-jarige Antonio Nusa 
een eerste basisplaats. Aan de 
overzijde gunde Vincent Kom-
pany de ook 17-jarige Noah Sadi-
ki zijn debuut in het A-team.

Anderlecht was voor de pau-
ze de meest dreigende ploeg 
maar stuitte keer op keer op Si-
mon Mignolet, die zich in de 
Champions’ play-o� s ontpopte 
tot de kampioenenmaker bij 
Club en ook tegen Anderlecht 
uitstekend op dreef was. ‘Big Si’ 
stond pal op pogingen van Zirk-
zee, Amuzu en Cullen. Aan de 
overzijde toonde Club zich e�  -
ciënter. Andreas Skov Olsen 
verzilverde kort voor de rust 

Landskampioen Club Brugge 
heeft het seizoen afgesloten 
op een halve valse noot. 
Blauw-zwart raakte op de 
zesde en laatste speeldag in 
de Champions’ play-o� s 
thuis niet voorbij rivaal 
Anderlecht. Het werd 1-1.

een van de schaarse kansen. 
Een kwartier na de pauze 

kwam Noa Lang dicht bij de 2-0. 
De Nederlandse smaakmaker 
dribbelde zich door de Ander-
lecht-verdediging maar besloot 
op de paal. 

In het laatste half uur leek de 
luid aangemoedigde thuisploeg 
niet meer in de problemen te 
komen. Het venijn zat echter in 
de staart. De ingevallen Senne 
Lammens, vervanger  van Mig-
nolet, kreeg kort voor a�  uiten 
een afgeweken schot van El 
Hadj niet onder controle. Zo zag 
Club de zege en de perfecte af-
sluiter van het seizoen alsnog 
uit handen glippen. (BELGA)
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