Cercle Brugge na drie jaar terug
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Niet Beerschot Wilrijk, maar wel Cercle Brugge mag zich opmaken voor een nieuw verblijf in eerste klasse A.
Voetbal Eerste klasse B
Frank Buyse
BruggeHoezo, Cercle, dat kleintje dat alleen dankzij Russisch geld uit Monaco een groeischeut kreeg, is geen aanwinst voor de
hoogste voetbalklasse? Geen beleving, zegt u? Zaterdag waren er 13.000 Cercle-fans komen opdagen die trainer Frank Vercauteren
zelfs al voor de match konden emotioneren. Veel ouderen, dat wel. Zij huilden na het laatste fluitsignaal tranen met tuiten, terwijl
de jongere garde het veld bestormde voor wat een uitzinnig feest zou worden. En hoezo, een Monegaskisch satellietploegje? Drie
redenen waarom Cercle wél een aanwinst kan zijn voor de Jupiler Pro League.
Bestaansrecht in eerste klasse
Cercle Brugge heeft bestaansrecht in eerste klasse. Niet vergeten dat groen-zwart sinds 1899 toch ook drie keer landskampioen werd
en twee keer de beker pakte. Dat Cercle nu al de vijfde West-Vlaamse eersteklasser wordt, is géén argument. Volgens sporteconoom
Trudo Dejonghe is dat onleefbaar, omdat de vijver aan toeschouwers en sponsors te klein is. Volgens Wim Lagae, eveneens
sporteconoom, kan dat evenwel perfect, dankzij de televisiegelden, die na één seizoen al zo'n 5 miljoen euro opleveren. Maar het kan
ook vooral omwille van het Monaco-project. Dit seizoen werkte Cercle dankzij AS Monaco - dat 60 procent van de aandelen bezit - al
met een budget van bijna 10 miljoen euro, volgend seizoen kan dat 15 miljoen worden. Bovendien heeft Cercle heus wel voldoende
achterban: 6.000 abonnees in eerste klasse is pakken meer dan Eupen, Moeskroen, Lokeren... En indien u nog niet bent overtuigd
van dat bestaansrecht: met Club-Cercle kent eerste klasse opnieuw een stadsderby, waarbij het kleine Cercle weer het grote Club kan
kietelen. Leuk toch?
Interessant buitenlands project
AS Monaco schoot Cercle letterlijk terug naar eerste, want het was de Monegaskische huurling Cardona die de kampioenentreffer
maakte. Maar stellen dat Cercle een bont allegaartje is van de club van Youri Tielemans? Neen. Zaterdag stonden met Nardi,
Tormin en Cardona stonden slechts drie huurlingen van het Prinsdom in de basis. De impact van Monaco is vooral merkbaar in de
verregaande professionalisering van de Vereniging: 25 profspelers, 6 proftrainers, 3 kinesisten, een wekelijkse afzondering, een
fitnessruimte… En dat allemaal zonder dat de ziel van dat 'sympathieke' Cercle is verloren gegaan. Daar waakt de vzw over en dat
bleek zaterdag in de overenthousiaste tribunes. In die zin zou voorzitter Frans Schotte, een pure Cerclist, wel eens kunnen gelijk
hebben als hij zegt dat AS Monaco in het Belgische voetbal de enige buitenlandse eigenaar is met een welomschreven visie en een
sportief project. Het laat in de Belgische eerste klasse zijn jonge talenten rijpen, want in de Ligue 1 - waar slechts vier niet-Europeanen
mogen worden opgesteld - is dat niet evident. Vandaag zijn al 8 van de 24 Belgische profclubs in Aziatische handen en daar worden
veel vragen bij gesteld. Binnen 5 of 10 jaar zullen er dat nog meer zijn. Daarom is het Monegaskische Cercle in eerste een bijzonder
interessant project om volgen.
Het Cercle van Vercauteren kan 1A best opleuken
Die Vercauteren toch. Met drie titels op zak is hij een echte vakman. 'De beste coach die hier ooit rondliep,' aldus voorzitter Frans
Schotte.
Alleen: blijft hij bij Cercle? Zaterdag leek hij al aan een afscheidsrede toe: 'Ik wil Monaco bedanken voor alle steun', klonk het. Om
daar dan weer snel aan toe te voegen: 'Eerst een skireisje en het hoofd leegmaken, want over mijn toekomst wordt pas binnen enkele
weken beslist.' Alle tijd dus, met een vakantie van een maand of vier. En als het ook maar half zou kloppen: met een promotiepremie
van een half miljoen euro wordt het een leuk verlof. En daarna? Afwachten hoeveel en welke talenten vanuit Monaco deze zomer naar
Brugge worden gesluisd. En wie er blijft. Maar huidige huurlingen als doelman Nardi en aanvaller Cardona zouden alvast aanwinsten
zijn voor 1A. Evenals de niet-Monegasken Taravel, Mercier (waarom liet Kortrijk die zomaar vertrekken?) en Crysan. Daar nog een
pakje Franse kwaliteit en Cercle kan 1A best opleuken. En als eigenaar en miljardair Dmitri Rybolovlev echt wil, kan het misschien
zelfs snel doorstoten naar de subtop. Nadat hij AS Monaco - toen ook in tweede klasse -had gekocht, ging het daar ook heel snel.
CERCLE BRUGGE3 BEERSCHOT WILRIJK1 Toeschouwers: 14.760 Scheidsrechter: Boucaut Doelpunten: 32' Mercier 1-0, 36'
Crysan 2-0, 84' Van Hyfte 2-1, 90' Cardona 3-1 (pen.) Strafschoppen: 90' Cardona (omgezet) Cercle Brugge: Nardi, Delacourt (14'
Xandao), Lambot, Taravel, Palun, Kone, Mercier, Imorou (81' Vanbelle), Cardona, Crysan (64' Omolo), Tormin Beerschot Wilrijk:
Romo, François, Prychyenko, Swinkels, Van Den Bergh, De Jonghe, Van Hyfte, Dom, Messoudi (62' Hoffer), Losada (74' Okotie),
Placca Gele kaarten: 26' Romo, 34' Van Den Bergh, 70' François, 78' Mercier, 89' Lambot Rode kaarten: geen
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