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Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, is ervan overtuigd dat vijf West-Vlaamse clubs in 1A leefbaar kan zijn. “In tegenstelling
tot de perceptie zie ik daar geen enkel probleem in”, zegt de uitgeweken Lendeledenaar. “Veel mensen vergeten dat ticketing en
abonnementen slechts voor 10 tot 20 procent van de inkomsten zorgen. Veel belangrijker zijn de televisierechten. Als je in 1A
speelt, tellen de plaats op het einde van het seizoen en het jaargemiddelde van de voorbije vijf seizoenen. Daardoor krijgen clubs
als KV Oostende, Zulte Waregem en KV Kortrijk momenteel tussen de 4 en 6 miljoen euro. Voor Cercle, dat nu op het minimum
van een ploeg uit 1B zit, draait dat rond de 750.000 euro. Als Cercle nu promoveert en volgend seizoen niet degradeert, zullen de
televisierechten een belangrijkere bron van inkomsten worden dan de ticketing.”
En dat is nog niet alles, beklemtoont Lagae. “Ook sponsoring en de daaraan verbonden business seats zijn belangrijk. Kijk maar
naar het KVO ten tijde van Marc Coucke. Of KV Kortrijk, dat uit een relatief rijke regio met Kortrijk, Menen en Wevelgem kan putten
en zo voor langere tijd sponsors aan zich kan binden. Ten slotte zie ik ook de doorverkoop van spelers, en nu zelfs trainers, als een
belangrijke inkomstenbron.”
Club Brugge overstijgt dat. “Dat is geen West-Vlaamse, maar een Vlaamse ploeg. Met andere woorden: daar brengen tickets en
abonnementen meer geld in het laatje dan bij de andere West-Vlaamse clubs. Club telt bovendien ook sponsors verspreid over heel
Vlaanderen.”
Maar wat nu concreet met Cercle? “Dat is een traditieclub. Momenteel hebben zij 3 tot 4.000 fans, bij promotie zal dat aantal
toenemen. Bovendien zullen ze dan ook meer vips ontvangen, zullen ze meer televisierechten krijgen en zullen ze meer sponsors
kunnen aantrekken. In 1A zal Monaco hun niet-Europeanen meer speelkansen geven. België is een doorverkoopcompetitie. Volgens
mij zal Monaco bij een promotie van Cercle naar 1A nog méér in groen-zwart willen investeren. Vijf West-Vlaamse clubs in 1A is
perfect haalbaar. KV Kortrijk en Zulte Waregem bewijzen al jaren dat ze naast elkaar kunnen overleven.” (TVB)
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