Naar een gesloten of een meer open competitie?
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Ook dit seizoen worden de punten gehalveerd, spelen de eerste zes Play-off 1 en moet de rest het stellen met Play-off 2, waarin
ongeveer niemand geïnteresseerd is. Ondanks alle bedenkingen verandert er niets. 'Over een paar jaar zullen de technocraten het
voor het zeggen hebben.'
Voetbal Jupiler Pro League
Frank Van Laeken
303 buitenlandse spelers verdeeld over 16 clubs, negentien per club ( DS 23 juli). Een pijnlijke vaststelling, maar wat kan of moet er
gebeuren om dit in te dijken? Het aantal tussen hun 15de en 21ste bij een Belgische club opgeleide spelers meer kansen geven, door
hun verplichte aanwezigheid op het wedstrijdblad (momenteel zijn het er zes) uit te breiden, is een mogelijkheid.
Geen denken aan, repliceerde AA Gent-manager Michel Louwagie enkele weken geleden toen sporteconoom Trudo Dejonghe dat
idee opperde in Het Laatste Nieuws. 'Hij kent niks van sport. In topsport moet je winnen. Om dat te bereiken, moet je goeie spelers
hebben, maar tegelijk moet je maken dat je financieel niet in de problemen komt.'
De beste Belgen zitten in het buitenland en zijn onbetaalbaar, voerde Louwagie aan. Dus moet je voetbalbelgen opstellen die nog niet
klaar zijn voor het buitenland of daar mislukt zijn. Anderlecht-voorzitter Marc Coucke, tevens voorzitter van de Pro League, wil zelfs
naar vijf of vier voetbalbelgen op het wedstrijdblad.
Easy money
Goedkope buitenlanders die instromen, eigen jeugd die niet doorstroomt of al heel jong vertrekt naar lucratievere oorden: een nefaste
situatie voor al wie jong is en enig talent heeft, tenzij je Eden Hazard, Toby Alderweireld of Mousa Dembélé heet. Die maken het elders
wel. 'Dat clubleiders naar vier in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad willen gaan, is geen goed signaal', zegt sporteconoom
Wim Lagae. 'Fans moeten het DNA van hun club blijven herkennen. Een voetbalclub heeft een sociale missie: jeugdvoetballers
opleiden en die laten doorstromen naar het eerste elftal. Jeugdwerking is een werk van lange adem. Vreemd dat net Marc Coucke dit
zegt, want hij voelt heel goed aan dat je eigen jeugd kansen moet geven. Hij legt hen een project voor om hen te overtuigen om bij te
tekenen.'
'Er moet meer gefocust worden op het jeugdbeleid, maar daar liggen clubbestuurders niet wakker van', stelt Trudo Dejonghe, de
Leuvense collega van Lagae. 'Zij kiezen voor easy money. Stel je voor dat ons land alleen nog maar universiteiten in Afrika of OostEuropa zou sponsoren, om daar talenten te kunnen selecteren en ze naar hier te halen, dan zouden we dat dramatisch vinden. Wel, in
het voetbal gebeurt het zo.'
Mickey Mouse-liga
Het competitieformat verandert voorlopig niet. Eventuele wijzigingen zullen pas besproken worden een halfjaar voor de tv-rechten
aflopen, in juni 2020. Ook in 2018/2019 dus eerst dertig wedstrijden met zestien clubs, waarna de eerste zes hun puntenaantal
gehalveerd zien en Play-off 1 spelen. De volgende negen betwisten samen met de nummers twee, drie en vier uit 1B Play-off 2. Nog
absurder is dat de degradant uit 1A (vorig seizoen: KV Mechelen) en de kampioen van 1B (Cercle Brugge) half maart al uitgespeeld
zijn. Geen play-offs voor hen, dus geen inkomsten uit wedstrijden.
Geen enkel ander land uit de Europese top 10 - België is momenteel negende - kent een vergelijkbaar systeem. In Nederland werden
enkele jaren geleden play-offs georganiseerd om, los van de landskampioen die sowieso naar de Champions League mocht, de
Europese plaatsen te (her)verdelen, maar daar stapte men van af.
Hoe kan het dan beter? Om de zoveel jaar wordt de idee van een BeNeLiga geopperd, een competitie van de beste clubs uit België en
Nederland. 'Ha, het monster van Loch Ness', reageren de sporteconomen Lagae en Dejonghe unisono. Dejonghe: 'Had men dat kort
na het Bosman-arrest, in december 1995, ingevoerd, dan had dat zin kunnen hebben. Nu is dat onhaalbaar geworden. Nee, zoals het
nu gaat, zijn we gedoemd een Mickey Mouse-liga te blijven, waarin jonge talenten worden aangetrokken, even door elkaar geschud en
dan weer doorverkocht.'
Waaiervorming
Wim Lagae: 'De vraag die we ons nu al kunnen stellen: hoeveel van de 24 profclubs zullen er dit seizoen uitgerookt worden? Kijk naar
wat er met Lierse is gebeurd en in Nederland met Twente. Wat een kapitaalvernietiging! Waar zullen Lommel, Tubeke en Roeselare
over een jaar staan? Je kunt dat vergelijken met de waaiers van een peloton. Als je in de waaier van 1B zit, riskeer je alleen maar
om een niet meer in te halen achterstand op te lopen. En als je tot de K11 ( de kleine en middelgrote clubs uit 1A, red.) behoort, heb
je elk jaar schrik om in die tweede waaier te belanden, zoals KV Mechelen is overkomen, en zal je lobbyen om degradatie verder te
bemoeilijken. Ik geloof daarom in het idee van Bart Verhaeghe ( voorzitter van Club Brugge, red.) om een eerste klasse te maken met
18 of 20 clubs, zonder play-offs of met een beperkte nacompetitie.'
'Over een paar jaar zullen de technocraten het voor het zeggen hebben', gaat Lagae verder. 'Die zullen zich afvragen wie er een
licentie verdient voor een periode van vijf jaar, wie er genoeg traditie en jeugdwerking heeft, welke clubs een voldoende grote fanbasis
en - vooral - vermogende aandeelhouders hebben. We zitten nu al met een semi-gesloten format, wellicht gaan we op termijn nog een
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stap verder. In een ideale wereld zie ik 18 of 20 franchises met nog meer herverdeling van mediarechten en sectorafspraken op het
vlak van loonplafonds. Indien nog enkele profclubs in het financiële kerkhof van 1B zouden wegvallen, komt het plan-Verhaeghe met
18 of 20 clubs in de Jupiler Pro League toch feitelijk neer op een gesloten competitie?'
'Niet akkoord', repliceert Trudo Dejonghe. 'Ik ben zelfs voor een meer open competitie, met drie dalers en drie stijgers. Het mag
best wat nerveuzer zijn. Een gesloten competitie heeft alleen zin als je het Amerikaanse model integraal zou overnemen, inclusief
spelersdraft in de zomer ( waarbij de laag geklasseerde teams als eerste de betere jeugdspelers mogen contracteren, red.), salary cap
( een vastgelegd loonplafond, red.) en herverdeling van de inkomsten. Doe je dat niet, dan krijg je elk jaar dezelfde vier of vijf clubs
bovenaan. Wie gaat er dan nog een abonnement op Lokeren nemen? Kijk naar de gemiddelde fanbasis: er zijn maar vijf clubs die
ertoe doen in België.'
'Daar worstel ik zelf ook mee: wat doe je om het onderaan spannend te houden?' geeft Lagae toe. 'Daar moet creatief over worden
nagedacht.'
In 'Bankzitter' fileert Frank Van Laeken vanaf volgende maandag wekelijks de sportactualiteit van het voorbije weekend.

Frank Van Laeken
Copyright © 2018 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2018 Belga. Alle rechten voorbehouden

