Welkom, Cercletje
Het Nieuwsblad/Sport Roeselare-Tielt-Izegem - 12 Mar. 2018
Pagina 6

Cercle Brugge is terug van drie jaar weggeweest. Zaterdagavond had het na goed een halfuur al de 1-0 uit de heenmatch
weggeveegd. Na rust deed Van Hyfte de Vereniging wankelen, maar in een waanzinnig slot schoot Cardona groen-zwart terug naar
eerste klasse. En nu, Cercletje? Jullie Manchester City en Club Brugge als Man United?
Hoezo, 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 fans komen opdagen die trainer Vercauteren zelfs al voor de match
konden emotioneren. Veel ouderen, dat wel - échte Bruhhelingen zijn groen en zwart, klinkt het. 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 Cercletje wél een aanwinst kan zijn voor de hoogste klasse.
De traditievereniging heeft bestaansrecht in eerste klasse
En nog niet eens omwille van sympathie voor dat katholieke, arme maar propere, kleine broertje van Club. Niet vergeten dat
groen-zwart sinds 1899 toch ook drie keer kampioen werd en twee keer de beker pakte. Dat Cercle nu al de vijfde West-Vlaamse
eersteklasser wordt - tel er nog Moeskroen bij en de tijd is rijp voor een Play-off 1 met zes West-Vlaamse clubs, werd zaterdag al
gegrapt - is géén argument. Volgens sporteconoom Trudo Dejonghe is dat onleefbaar, omdat de vijver aan fans en sponsors te klein
is. Voor Wim Lagae, eveneens sporteconoom, kan dat evenwel perfect, dankzij de televisiegelden, die na één seizoen al zo'n 5 miljoen
euro opleveren. Volgens Frank Buyse, voor alle duidelijkheid geen economische studies achter de rug, kan het ook, maar dan vooral
omwille van het Monaco-project. Dit seizoen werkte Cercle dankzij AS Monaco - dat sinds mei 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 is pakken meer dan Eupen, Moeskroen, Lokeren... Bovendien is 80 procent daarvan jonger dan 35. En
indien u nog niet bent overtuigd: met Club-Cercle kent eerste klasse opnieuw een stadsderby, waarbij het kleine Cercle weer het grote
Club kan kietelen. Leuk toch?
Het is een bijzonder interessant buitenlands project
AS Monaco schoot Cercle letterlijk terug naar eerste, want het was de 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 slechts
drie huurlingen van het Prinsdom in de basis.
De impact van Monaco is vooral merkbaarder 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 België 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 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. Cynicus pur sang. “Jammer voor al die jaloersen”, grijnsde de triomfator. En: “Met al de stenen die ik naar mijn
hoofd kreeg, kan ik een huisje bouwen.” Hij kan toch zo moeilijk om met het Belgische 'negativisme'. Maar goed: met drie titels op zak
is ook hij een 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 leuke congé.
En daarna? Afwachten hoeveel en welke talenten deze zomer vanuit Monaco 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 vertrekken?) en Crysan. Daar nog een pakje Franse kwaliteit bij - TD Vitali scout uitgebreid
in Frankrijk, het wordt uitkijken voor het minimum aan homegrown spelers - 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.
En zo kan onze huistekenaar Marec, fervent Cercle-fan, verder dromen: Manchester City werd ook pas keigroot nadat het in
buitenlandse handen was gevallen: “En dan zijn wij Manchester City en Club Brugge Man U.”
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