Voetbal : investeren of degenereren ?
In het pleidooi voor nieuwe Belgische voetbalstadions (zie oa. De Standaard van 21 februari) wordt
verwezen naar buitenlandse voorbeelden die de noodzaak van vernieuwing en uitbreiding zouden
moeten bewijzen.
In Nederland doet enkel PSV mee op Europees niveau, op een enkele uitschieter van Feyenoord en
AZ na. Toen Feyenoord de UEFA-cup won had dat te maken met de aanwezigheid van spelers zoals
Pierre van Hooydonck die een wedstrijd met één vrije trap kon beslissen, en niets met de ouwe
vertrouwde Kuip van Rotterdam.
Wat zijn de resultaten van het roemrijke Ajax ondanks hun schitterende Arena? Keer op keer moeten
zij hun jonge talenten verkopen: hoeveel gewezen Ajaxspelers maken vandaag de dienst uit bij
Europese topclubs?
Maak de mensen toch geen blaasjes wijs: het verschil zit in kapitaalkrachtige sponsors en tv-gelden.
Noch België noch Nederland zullen evenveel inkomsten aan televisierechten genereren als de grote
voetballanden Engeland, Italië, Spanje en Duitsland.
Wat het verzet tegen het nieuwe stadion voor Club Brugge betreft: natuurverenigingen zoals het
Brugse Groene Gordel Front wijzen erop dat het stadion gepland is in een waterbufferingsgebied.
Deze problematiek geldt voor Vlaanderen in zijn geheel: hoeveel beton en asfalt kan men blijven
storten? Het mag niet één enkele dag hevig regenen of ergens in Vlaanderen is er wel een
overstroming. En dan doet de burger een beroep op het rampenfonds: het gaat niet om rampen maar
om een falend beleid.
Zelf ben ik zowat een voetbalverslaafde, maar ik kan van voetbal genieten zonder enig patriottisme. Ik
denk terug aan de glorietijd van Real Madrid met Alfredo di Stefano: hadden wij voetballiefhebbers
toen spijt dat geen enkele Belgische club kon wedijveren met deze 'voetbalgoden'? In Engeland speelt
een aantal topclubs zonder 1 Engelse speler, woensdag viel bij Arsenal Walcott in als enige
Engelsman: toch hoorden en zagen we een zinderend stadion. Waarom heet het 'Emirate Stadion':
heeft dit iets met Engeland te maken? Waarom staat Chelsea al enkele jaren aan de top: dankzij een
gekke sponsor die geen blijf weet met zijn dubieus verkregen fortuin.
Voetbal is net als elke andere topsport niet meer dan volksvermaak: een verantwoordelijk beleid heeft
wel andere katten te geselen dan ons land onder beton en asfalt te bedelven terwille van onze
eigentijdse afgoden. Laat ons nu maar hopen dat Kris Peeters met zijn Unizo-verleden de juiste
beslissing neemt.
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