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ANTWERPS ZULTE WAREGEM IS EEN BRUG ÉN EEN TUNNEL TE VER

Hoe het ding zou gaan heten (SV Zweerschot?) zullen we wellicht nooit weten, nu de plannen om Zulte Waregem naar het
Kiel te verhuizen afgeschoten lijken. Waregems ceo Patrick Decuyper is de zoveelste die zich miskijkt op sportmanagement,
zegt WIM LAGAE. Een voetbalclub verhuizen doe je immers niet zomaar.

WIM LAGAE
Wie? Hoofddocent sportmarke
ting (Thomas More Antwerpen,
KU Leuven)
Wat? De identificatie van een
supporter met een club is een
delicaat gegeven. Je moet er dan
ook omzichtig mee omspringen.

Rodriguez’ bank enorm veel geld. Maar
als de beurskoersen zakken, verdient de
bank bijna niets. Wat is er dan logischer
dan Rodriguez een relatief laag vast sala
ris te geven, met een variabele beloning?
Een onbedoeld neveneffect van de recen
te bonusbeperkingen is dat banken het
vaste salaris flink hebben verhoogd. Als
de economie het nu slecht doet, kunnen
banken veel minder makkelijk de loon
kosten inperken.
Hoewel er ook echte nadelen zitten aan

‘Ik ken nu een aantal jaren bonussen toe’,
vertelt Rodriguez. ‘Waar het op neer
komt: een stel gasten in een kamertje
gaat door een lijst namen en zegt: “Oké,
hoeveel geven we deze?” ’
‘Het eerste jaar maakte ik een enorme
fout. Ik dacht, ik zie erop toe dat ieder
een krijgt wat hij verdient. Dom, dom.
Nadat ik de bedragen had vastgesteld
haalde het hogere management er twin
tig procent van af. En het hoofdkantoor
nog eens vijftien. Dus het jaar daarop
eiste ik veertig procent te veel voor mijn
mensen, en uiteindelijk kwamen we uit
op het gewenste bedrag. Door bonussen
te korten willen hoger management en
hoofdkantoor aan elkaar en de aandeel
houders bewijzen dat ze heus vechten
voor de bank. Ja, en ze willen ook een
groter aandeel voor zichzelf.’
Rodriguez, niet zijn echte naam want
dan is hij zijn baan kwijt, werkt al ruim
een decennium bij een megabank in

equity sales. Hij adviseert een dozijn gro
te beleggers bij bijvoorbeeld pensioen
fondsen over koop en verkoop van aan
delen. Rodriguez volgt een regio in de
wereld, bijvoorbeeld ZuidAmerika, en
daarbinnen een sector, bijvoorbeeld olie
en gas.
Pratend over hoe dat eigenlijk werkt met
die bonussen, leerde ik drie dingen. Eer
ste inzicht: je kunt het niet hebben over
bonussen in de financiële sector. Je moet
verduidelijken welke niche je bedoelt.
Rodriguez volgt een regio en sector die
letterlijk mijlenver van Amerika en Eu
ropa afliggen, en niets te maken hebben
met hypotheken, derivaten en staats
obligaties. Hij was net zo betrokken bij
de subprimecrisis van 2008 en de euro
crisis erna als een volleyballer bij het do
pinggebruik van Lance Armstrong.
Les twee: bonussen kunnen een logisch
en legitiem instrument zijn. In jaren
waarin de beurs het goed doet, verdient

inkomens die op en neer gaan als een jo
jo. ‘Sommige van mijn collega’s zijn stu
pide genoeg om een heel duur huis te ko
pen, en hun kinderen naar een heel dure
school te sturen’, zegt Rodriguez. ‘Als je
je bonus gaat gebruiken voor je lopende
uitgaven, en die bonus dan een jaar niet
komt...’ Dat hoor ik wel vaker: bankiers
wennen aan de levensstijl die hoort bij
een bonus uit de goede jaren, en halen
tegenwoordig de akeligste dingen uit om
toch maar hun targets te halen.

DE MALUS VAN DE BONUS

Bankiers wennen aan de levens
stijl die hoort bij een bonus uit de
goede jaren, en halen de akeligste
dingen uit om toch maar hun
targets te halen
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Een voetbalclub is geen bankfiliaal

Welkom in de wereld van sportmanage
ment! Na het voetbalfeest zondagmiddag
op de markt in Waregem kregen de fans van
Sportvereniging Zulte Waregem een mo
kerslag te verwerken. Sport/Voetbalmaga
zine bracht dinsdag om even voor vijf het
bericht dat ceo Patrick Decuyper zijn hele
club 86 kilometer verder wilde verhuizen
naar Antwerpen, waar een topploeg uitge
bouwd zou worden. Alle media namen het
nieuwtje, dat niet onmiddellijk staalhard
tegengesproken werd, vliegensvlug over,
Twitter sloeg tilt. Een voormiddag later ont
kende Patrick Decuyper ‘formeel’ de ver
huisplannen. Een uurtje na zijn persconfe
rentie sprak de Antwerpse burgervader
Bart De Wever de pers toe. Hij herhaalde
dat de ceo van Zulte Waregem hem enkel
over Europees voetbal had gesproken en
nieuwe ideeën had aangebracht. Er zou een
‘groots ambitieus project op til zijn in Zuid
WestVlaanderen, dat mogelijkheden zou
bieden om ook in Antwerpen topvoetbal te
kunnen huizen’. De persconferentie van de
burgemeester riep echter nog meer vragen
op dan ze antwoorden gaf.

Beginnersfouten

Decuyper is helaas niet de eerste bestuur
der die zijn tanden stuk bijt op het com
plexe metier van sportmanagement. Al ben
je nog zo virtuoos in het verkopen van bank
diensten of vastgoed, het management van
sport blijft een verhaal apart. Een bankfili
aal of een Carrefourvestiging kun je ver
plaatsen, maar met sport moet je omzichtig
omspringen. Voor fans is het reilen en zei
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En als ik Fabiola was? In plaats van
met een nepstichting te knoeien om
minder belastingen te betalen, kocht
ik me een mooie chapkamuts van wit
vossenbont met een wasbeerstaart en
kraanvogelveren en vertrok ik met de
poen naar Mordovië, om daar in het
gezelschap van Depardieu mijn oude
dag in wodka te verdrinken.
En als ik Astrid was, zou ik niet aarze
len: naakt in de Playboy, in leer en
met alle accessoires – dat zou wat an
ders zijn dan een wazige telelensfoto
van Kate Middleton met blote borsten
op een balkon!
En als ik Delphine was? Ik zou niet zo
braaf zijn. Ik zou voor de hekken van
Laken kamperen tot Albert me een
kamer gaf. En daarna elke ochtend Pa
ola in de stille gangen aanspreken en
vragen waar mijn papa was, zomaar
voor de gein.

En als ik Laurent was? Geen Te Deum
van drie uur, als straf omdat ik stie
kem naar Congo ben geweest en met
een Tsjetsjeense investeerder in zon
nepanelen heb geborreld. Willen ze
dat ik werk? Prima, ik open een part
nerclub in Parijs, ‘Chez Laurent’ en ik
verkoop Ferrari’s aan voetballers. Met
een vorstelijke commissie.
En als ik Filip was? Vaarwel lessen
grondwettelijk recht in drie talen.
Vaarwel godsdienstlessen bij de
aartsbisschop. Volgend jaar geef ik ie
dereen het nakijken en begin ik een
nieuw leven in een B&B in de Proven
ce, met Elio Di Rupo of een van zijn
vriendjes.
Ach, ik vind ze wel dapper, die ko
ninklijke familie. En eerlijk gezegd
ben ik liever nar dan koning.

Als ik Delphine was,
zou ik voor de
hekken van Laken
kamperen tot Albert
me een kamer gaf

Een schandaalboek van een Franstali
ge (Deborsu), een nog erger boek van
een Vlaming (Debels), brieven van
partijvoorzitters aan prins Filip, de
Vlaamse pers die Astrid in haar hemd
zet, geruchten over een aftreden in al
le kranten... Soms heb ik zin om repu
blikeinen te vragen: ‘Wat zouden we
zonder de koninklijke familie doen?’
Hierbij wordt u vriendelijk uitgeno
digd om naar de tentoonstelling van
mijn cartoons van Albert II te komen
kijken, in de Espace Wallonie aan de
Brusselse Grasmarkt (op een paar me
ter van de toeristische vitrine van
Vlaanderen, aan dezelfde kant van de
straat vlak bij de Grote Markt, duide
lijk een straat waar iedereen zijn ga
ding vindt). U kunt er mijn tekenin
gen in een ironisch, grappig decor be
kijken. Le roi et son bouffon, tot 13 ju
ni.
Hij is de koning en ik ben de nar. Maar
als de rollen nu eens omgekeerd wa
ren?
Als ik Albert II was, dan zou ik vast en
zeker minder gehoorzaam zijn. Ik zou
over het nationalisme praten als ik
daar zin in heb. Ik zou niet alles wat
ik vertel eerst door de premier laten
nalezen. Ik zou moppen tappen. Ik
zou redevoeringen van tien uur hou
den, Fidel Castro achterna. En als ik
koning Albert was, dan zou ik Paola
bedriegen, het grootste deel van mijn
tijd aan de Côte d’Azur doorbrengen
en me een jacht aanschaffen, en...
Oei? Heeft hij dat allemaal al gedaan?
En als ik Paola was? Dan zat ik al lang
terug in Italië. Geen bezoeken meer
aan weeshuizen in de gietende regen,
met een toespraak van een schepen in
een koeterwaals dat ik niet snap, ge
volgd door tonijn met perzik in een
kantine. En de dag daarna geen kan
kerpatiënten in Eupen en geen brand
wondenpatiënten in NederOver
Heembeek. In Italië zou Berlusconi
aan mijn voeten liggen, in mijn Vene
tiaanse paleis, en mij rivieren van dia
manten beloven om één teentje te mo
gen kussen.

COLUMN

DE KONING EN
DE NAR

Pierre Kroll is huiscartoonist van Le Soir.
Elke donderdag komt een gezaghebbende Franstalige stem aan bod.

PIERRE KROLL

‘Als zwarte merk je gewoon
dat België een structureel
racistisch land is. Racisme is
hier latent aanwezig.’
De overheid treedt veel te laks op tegen vreemdelingenhaat,
zegt schrijfster CHIKA UNIGWE (in Knack).
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laars: City bonus, don’t know what to do
with it? Dat zegt toch veel, vind je niet?’

Les drie: wat een gedoe. Al in september
en oktober gaan mensen aan revenue
tourism doen: krediet claimen voor be
paalde deals. Intussen meldt manage
ment te pas en te onpas dat dit echt een
moeilijk jaar was, dus verwacht maar
niet te veel van de bonussen.
Dan is het comp(ensation) day. Mensen
gaan een kamertje in, horen wat ze krij
gen en exploderen – zodat ze volgend
jaar meer krijgen. Wie niks krijgt, is ge
zerood of gedonut, een verrukkelijke
term. Dat is het tegenstrijdige van bo
nussen: ze zouden mensen extra motive
ren, maar je weet van je collega’s niet wat
ze krijgen. Wie zijn bonus onthult, kan
zelfs ontslagen worden.
Er gebeurt iets met je hersens na een gro
te bonus, heeft Rodriguez zelf gemerkt.
‘Je gaat denken, wow, dit ben ik kennelijk
waard. Dat woord alleen al: waard. Tij
dens de boomjaren kreeg ik vaak van die
folders in mijn brievenbus van make

Joris Luyendijk is een Nederlandse
journalist. Elke donderdag verkent hij als
nietingewijde de financiële wereld van de
Londense City. Te volgen via
www.facebook.com/JLbankingblog of
op Twitter: @JLbankingblog.

Een voetbalclub is geen bankfiliaal
len van de favoriete voetbalploeg immers
‘de belangrijkste bijzaak’. Dat vertaalt zich
in een unieke clubidentificatie die in het ge
zin doorgegeven wordt. Historische inbed
ding, authenticiteit, nostalgie, passie en
maatschappelijke verankering verklaren
hoe verknocht de fan is aan zijn club. Ook
al is de infrastructuur soms erbarmelijk,
zijn de wachtrijen te lang en is het enter
tainment ondermaats, ze willen toch naar
het voetbalstadion om samen emoties te de
len.
Een relocatie van een voetbalclub maakt
uitzonderlijk kans op slagen indien er fi
nancieel geen andere uitweg meer is en de
redder in nood een aanpalende club is, zo
wel geografisch als sociaalcultureel. Wie
herinnert zich nog de redding van KSV Wa
regem door Zultse VV of van SK Beveren
door Red Star Waasland? KRC Genk is een

ander geslaagd voorbeeld dankzij de vele
Europese reconversiemiljoenen als smeer
middel van de fusie tussen KFC Winterslag
en Thor Waterschei. Het grotere hinterland
van KRC Genk en het ijzersterke manage
ment brachten aanhoudende groei, zowel
sportief als commercieel.
Bizar is ook het moment van de gesprekken
tussen Decuyper en de Antwerpse werkge
vers en bestuurders. Zulte Waregem zal de
volgende maanden financieel oogsten van
zijn sportief grandcrujaar: uitzonderlijke
miljoenensaldi op de transfermarkt (ver
koop van Thorgan Hazard, Junior Malanda
of andere revelaties), Europese inkomsten,
toename in Belgische televisierechten en
een boost in sponsorinkomsten en abonne
mentenverkoop. Eigenlijk had de ceo nu
even achteruit kunnen leunen en genieten

in plaats van onrustig de vlucht voorwaarts
te kiezen. Zijn vrees voor een Cerclescena
rio – na een slechte start en pech volgde een
harde degradatiestrijd – is begrijpelijk,
maar toch deels onterecht. Wel klopt zijn
analyse dat SV Zulte Waregem vanaf vol
gend seizoen, gegeven het beperkte markt
areaal, tegen de groeigrenzen botst. Op lan
ge termijn kan groei op eigen kracht enkel
nog via een nieuw stadion. Dan spreken we
al vlug over 2023. Dat daarvoor allianties,
niet noodzakelijk een fusie, gesmeed moe
ten worden met buur KV Kortrijk is de eco
nomische logica zelve.

Me, myself and I

Herinnert u zich nog de historische uit
spraak van Patrick Vanoppen: ‘Beerschot is
me, myself and I’? De ceo van Beerschot kon
cavalier seul spelen omdat hij nagenoeg alle
aandelen bezat: hij heerste, verdeelde, ver
loor en verdween. Moeten we dus vooral
niet meer oog hebben voor de structuur van
het aandeelhouderschap van Belgische
voetbalbedrijven? In tegenstelling tot de
Duitse Bundesliga, waar minstens 51 pro
cent van de aandelen eigendom is van de
fans, zijn diverse Pro Leagueclubs van één
persoon afhankelijk. Denken we aan KSC
Lokeren (Roger Lambrecht), Club Brugge
(Bart Verhaeghe), Standard Luik (Roland
Duchâtelet), Lierse (Maged Samy) of KV
Kortrijk (de familie Degryse). Is het niet zo
dat de meerderheidsaandeelhouder eerder
moet inzetten op de sportieve, maatschap
pelijke of commerciële ontplooiing van de
club dan op het belang van de eigen porte
feuille? Gelukkig zijn er ook meer tegen
voorbeelden. De heisa rond het Kiel was on
mogelijk geweest bij Cercle Brugge of bij
OudHeverlee Leuven, die uiteenlopende
soorten aandeelhouders tellen.
En ja, helaas onderbelicht, hoe moeten de
fans van Germinal Ekeren zich voelen, nu
ze eergisteren te horen kregen dat hun
stamnummer 3530 in het zog van het faillis
sement van AC Beerschot mee in rook is op
gegaan?

Diverse Belgische clubs
zijn in handen van één
persoon. Moeten we
daar niet wat meer oog
voor hebben?

CORRECTIES &
AANVULLINGEN

Eternit. In tegenstelling tot wat gemeld
werd (DS 22 mei), vervalt de rechtszaak
tegen de voormalige Eternittopman ba
ron Louis de Cartier de Marchienne wel
degelijk als gevolg van diens overlijden.


