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Hyperkapitalisme

S ucces in sport is maakbaar. De mate waarin 
een sport meer een fysiologische dan een 
technische of tactische afrekening is, ver-
groot de maakbaarheid van succes. In lopen, 
de meest eenvoudige sport, liggen bij de juis-
te fysiologische kenmerken de successen 
sneller voor het rapen dan in pakweg tennis.

In individuele sport is succes dan weer 
makkelijker maakbaar dan in teamsport, de meest 
complexe vorm van competitiesport. Nog een factor 
die bepaalt hoe snel je succes kunt hebben in een 
sport is traditie: in een ‘oude’ sport is het moeilijker 
om door te stoten naar de top dan in een ‘nieuwe’. 
Als een oude sport dan ook nog eens commercieel 
uitgepuurd is – denk aan basketbal in de VS – ben je 
haast kansloos.

Tenzij je alles goed doet. Tenzij je juist selecteert, 
juist opleidt, juist begeleidt, juist coacht… Eens je dat 
allemaal op een rijtje hebt en mits het nodige geluk 
dat er altijd bijhoort in sport is succes wel maakbaar.

Maakbaar is evenwel niet het-
zelfde als te koop, een veelge-
maakte denkfout in het hyper-
kapitalistische voetbal. Daarom 
moet het hart van elke rechtge-
aarde sportlie� ebber afgelopen 
woensdag rond de klok van elven 
een vreugdesprongetje hebben 
gemaakt toen het duidelijk werd 
dat Bayern München de vloer had 
aangeveegd met PSG.   

Bayern is een vereniging die in Duitsland onder de 
50+1-regel valt. Die bepaalt dat de vereniging achter 
de club één stem meer moet hebben in de algemene 
vergadering dan welke andere partij(en) ook. Bij 
Bayern hebben de leden (de geregistreerde vrijwillige 
vereniging FC Bayern München eV) 75 procent in 
handen. Het overige kwart is netjes verdeeld over 
Audi, Adidas en Allianz.

De 50+1 is een schitterend model, en dat niemand 
komt zeggen dat het de groei van een club remt of 
ingaat tegen een gezonde bedrijfsvoering. Bayern 
speelde tien keer op rij kampioen, won deze eeuw 
drie Champions Leagues en maakt al 27 jaar onafge-
broken winst. Geen enkele voetbalclub in de Europe-
se top kan zo’n compleet rapport voorleggen.

PSG is in 2011 gekocht door de staat Qatar, middels 
het investeringsvehikel Qatar Sports Investments. 
Overigens was die aankoop het gevolg van de toewij-
zing enkele maanden eerder van de World Cup van 
2022 aan Qatar. 100 miljoen euro legden ze toen op 
tafel voor het compleet vermolmde PSG.

In de vier daaropvolgende jaren werden ze telkens 

uit de Champions League geknikkerd in de kwart-
� nale. Dat vonden de Qatarese eigenaars beneden 
hun stand en dus kochten ze in 2017 Neymar en in 
2018 Kylian Mbappé, opgeteld 400 miljoen euro, de 
twee duurste transfers ooit. Edoch, succes is niet te 
koop want er volgden drie opeenvolgende exits in de 
achtste � nale.

In de zomer van 2020 haalden ze wel de door 
 corona verlate Champions League-� nale en verloren 
van de ploeg die hen eerder deze week ook al klopte, 
Bayern. 1-0, doelpunt Kingsley Coman.

Van de elf van Bayern die toen mochten vieren, 
stonden er nu nog zeven op het veld en dan nemen 
we de geblesseerde Manuel Neuer gemakshalve even 
mee. Van het PSG van 23 augustus 2020 waren 
woensdag nog drie namen aan de slag: Mbappé, Ney-
mar (ook geblesseerd) en Marquinhos. Die verloren 
� nale van 2020 werd gevolgd door een halve � nale 
in de lente van 2021.

Dat volstond niet voor Nasser Al-Khelaï�  en zijn 
baas sjeik Tamim al-Thani. Een 
maand later haalden ze ook Lio-
nel Messi naar Parijs. Resultaat: 
zowel in 2021-’22 als dit seizoen 
gingen ze eruit in de achtste � na-
le. Er bestaan culturen die geduld 
koesteren als tactiek, de Chine-
zen bijvoorbeeld. Hoe dat zit met 
Arabieren is niet duidelijk, maar 
eerder gedrag lijkt er niet op te 
wijzen dat ze lang willen wachten 

als ze hun zinnen op iets hebben gezet.
De vraag is nu wat de reactie zal zijn van de grote 

bazen in Doha. Die andere sjeik van iets verderop in 
de Perzische Golf, Mansour bin Zayed Al Nahyan uit 
Abu Dhabi, is met zijn Manchester City nog steeds in 
de running voor de Europese hoofdgraal. Mansour is 
de broer van Mohamed, de president van de Verenig-
de Arabische Emiraten. In de eeuwige strijd Qatar-
VAE staan de Emiraten op voordeel en de groot-
macht Saudi-Arabië komt er ook aan met Newcastle, 
dat ze vorig jaar hebben gekocht.

Als ik van de Qatarezen was, zette ik PSG te koop 
en ging ik voor Manchester United. Beide clubs in 
Qatarese handen, dat kan niet. Wat er ook wordt ge-
regeld en hoe ook juridisch ingedekt, het grote geld 
in Qatar is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
Glazers willen voor hun initiële inleg van net geen 
miljard euro een � inke return: 6,8 miljard wordt ge-
zegd. Qatar en Ineos-baas Jim Ratcli� e zouden al tot 
4,5 miljard willen gaan. Dat is een honderdste van de 
totale waarde van de hele Qatar Investment Authori-
ty, een peulschil.  
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PSG-vedette Lionel Messi geraakt niet voorbij verdediger Matthijs de Ligt en doelman Yann Sommer van 
Bayern, woensdagavond in München. © REPORTERS/DPA  

Harde wind stopt Vingegaard 
en Pogacar in Parijs-Nice
De organisatoren van Parijs- 
Nice hebben de zesde etappe 
geannuleerd wegens felle wind. 
Op het voorziene traject tussen 
Tourves en La Colle- sur-Loupe 
werden windstoten tot 130 kilo-
meter per uur voorspeld.

Voor de middag al werd daar-
om besloten de etappe in te 
 korten en enkel de laatste 79 
 kilometer af te werken. In start-
plaats Tourves stapte het pelo-
ton wel op de � ets voor een kort 
tochtje om de lokale supporters 
te plezieren. ‘s Middags werd 
door de organisatie en de lokale 
autoriteiten beslist om ook de 

laatste 79 kilometer te schrap-
pen.

De koers gaat vandaag verder 
met een 142 kilometer lange rit 
naar de Col de la Couillole. Dat 
is de koninginnenetappe, met 
onderweg al een beklimming 
van eerste categorie en de slot-
klim van bijna zestien kilometer 
aan ruim 7 procent.

Zondag eindigt Parijs-Nice 
met de achtste rit. De Sloveen 
Tadej Pogacar voert het klasse-
ment aan, met zes seconden 
voorsprong op David Gaudu en 
46 seconden op Tour-winnaar 
Jonas Vingegaard. (BELGA)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 
is de snelste van de favorieten-
groep op de ingekorte slotklim 
naar Sassotetto. © BELGA

Tirreno-Adriatico: 
Roglic grijpt leiding 
na stormachtige rit

De koninginnenrit stond giste-
ren op het menu. Primoz Roglic 
was na een klim van ruim tien 
kilometer de beste in de eind-
sprint van een grote kopgroep, 
waarin de belangrijkste klasse-
mentsrenners zaten. Hij nam 
dankzij boni� catieseconden de 
leiderstrui over van de Duitser 
Lennard Kämna. De Italiaan 
 Giulio Ciccone eindigde in de rit 
als tweede, de Brit Tao Geoghe-
gan Hart werd derde.

De slotklim was door de orga-
nisatie met twee en een halve 
kilometer ingekort omdat er 
een stra� e wind stond. Damia-
no Caruso was de enige die het 
lef toonde om aan te vallen. Hij 
kreeg wat ruimte, maar werd 
op zevenhonderd meter van de 
� nish bijgehaald. Roglic maakte 
zijn reputatie als topsprinter 
bergop vervolgens waar.

Tiesj Benoot zag zijn ploeg-
maat van Jumbo-Visma voor de 
tweede dag op rij winnen. “Ik 
had zelf niet zo’n goed gevoel”, 
zei hij, “maar ik ben blij voor 
Roglic. Hij pakt de dubbel.”

Benoot zelf eindigde als 38ste 
op 2:10. “Ineos Grenadiers be-

Voor de tweede dag op rij 
heeft Primoz Roglic een 
etappe gewonnen in Tirreno- 
Adriatico. De Sloveen van 
Jumbo-Visma wordt ook de 
nieuwe leider.

gon er al vroeg aan en dat zorg-
de voor een lange, lastige � nale. 
We kregen nog eens tegenwind 
op de slotklim, zo bleef het lang 
gesloten. Dan weten we in de 
ploeg dat Roglic de beste punch 
heeft van de klimmers.”

Jumbo-Visma zal de leiders-
plaats van Roglic uiteraard ver-
dedigen. Misschien grijpt het 
team vandaag zelfs een derde 
zege in deze Tirreno. De ren-
ners wacht een heuvelachtige 
rit in de buurt van Osimo.

Overigens zag Benoot ook 
een goede Wout van Aert. “Alles 
is prima met hem na zijn val. Hij 
heeft zijn werk gedaan voor de 
ploeg en is dan rustig binnenge-
komen.” (BELGA)

Spaanse voetbalbond RFEF. De 
club zelf ontkent de feiten en 
zegt dat het bedrijf werd betaald 
voor advies.

Op strafrechtelijk vlak riske-
ren de beschuldigden celstra� en 
van zes maanden tot vier jaar. 
Een sportieve sanctie komt er 
normaal niet. (BELGA)

FC Barcelona aangeklaagd 
wegens betalingen aan ex-ref
Het Spaanse gerecht heeft voet-
balclub FC Barcelona aange-
klaagd voor betalingen aan een 
bedrijf dat in handen was van 
een voormalig scheidsrechters-
baas. Oud-voorzitters Josep Ma-
ria Bartomeu en Sandro Rosell 
zouden zich daarmee schuldig 
hebben gemaakt aan omkoping. 
De betre� ende arbiter is José 
Maria Enriquez Negreira.

Volgens het parket heeft de 
club in totaal 7,3 miljoen euro 
betaald aan Enriquez Negreira, 
die tussen 1994 en 2018 vice-
voorzitter was van de technische 
scheidsrechterscommissie bij de 

José Maria 
 Enriquez Negreira 
zou 7,3 miljoen 
euro hebben 
 ontvangen voor 
‘advies’


