PREMIUM
FC Utrecht zag de bekerfinale door de neus geboord, maar sleepte er nog wel zes ton uit. ©
ANP Sport

Na revolte zijn opstandige clubs weer
terug in het hok
OPINIE
De clubs in het betaald voetbal stemden gisteren in met een solidariteitsfonds
in de coronacrisis. Maar hun vergadering in Zeist leerde ook: van die revolte
van twee maanden geleden tegen de KNVB is niets meer over.
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Door Maarten Wijffels
Een bedrag van zo’n 4 tot maximaal 8,1 miljoen euro. Dat gaan de Nederlandse
profclubs de komende maanden onder elkaar verdelen aan steungeld. Het moet
helpen het hoofd boven water te houden in crisistijd. Dat nieuws was het
belangrijkste wapenfeit van de algemene vergadering gistermiddag in Zeist.
Maar in de beeldvorming blijft vooral iets anders hangen. Nog maar kortgeleden

moest de KNVB een bijeenkomst als deze vrezen. Alle clubs bij elkaar, en een
stemming over een groot onderwerp. Op 24 april ging dat faliekant mis en weten we
het nog? In de weken erna riepen clubs op tot een revolte tegen de KNVB en tegen
directeur betaald voetbal Eric Gudde in het bijzonder.

Was er helemaal geen rebellie over? Ja, AZ ontbrak
met een opmerkelijke reden.
Maarten Wijffels

Natuurlijk, een stemming over een solidariteitsfonds is iets anders dan een
raadpleging over promotie/degradatie en tickets voor Europees voetbal. Elke cent is
nu welkom. Maar toch is er meer waarom de bestuurlijke rijen weer gesloten zijn en
iedereen weer terug in zijn hok is.
Het hele betaald voetbal heeft de afgelopen periode (weer) ervaren: je moet nooit je
vingers branden aan verenigingsrecht. Want daarin zijn afspraken gemaakt over wie
waarover beslist. En wil je verhaal halen bij een rechter, zoals Cambuur en De
Graafschap deden toen de KNVB (lees Gudde) ze niet liet promoveren, dan ben je
dus binnen één minuut klaar. Want die rechter maakt meteen duidelijk: jullie hebben
als clubs toch echt zélf de bond mandaat gegeven. Dus waarom kom je eigenlijk bij
mij?

In Utrecht was de rechter klip en klaar over het kort geding dat Cambuur en De
Graafschap hadden aangespannen tegen de KNVB: geen promotie. Eric Gudde en
advocaat Harro Knijff lopen na de rechtszaak naar buiten. © BSR Agency

Duidelijke boodschap
Die boodschap kreeg FC Utrecht ook van de UEFA. Die maakte deze week nog eens
duidelijk: het maakt ons geen bal uit of straks Willem II of Utrecht tegen pak ’m beet
FC Petrolul speelt in de Europa League. Het zou hooguit discussie geven als de
KNVB de nummer 13 van de niet- afgemaakte eredivisie Europa in wil sturen. Op
basis van bijvoorbeeld een koppositie in een Fair Play-klassement.
Was er gisteren in Zeist dan helemaal geen rebellie over? Ja, AZ ontbrak als enige
met een opmerkelijke reden. Want: ze hadden een eigen interne vergadering,
toevallig op hetzelfde tijdstip. Ook AZ was op 24 april woedend en het kan best dat
de Alkmaarders nog ergens mee komen, maar zij zullen toch ook wel inzien:
procederen tegen de KNVB? Dat is alleen iets voor de bühne. Al sleepte Utrecht er
zo nog wel zes ton aan compensatie uit.

Peter Fossen van PSV en Jan de Jong (L) van de ECV arriveerden bij de KNVBcampus, waar een ledenvergadering gepland stond. De clubs praatten onder meer
over het Deltaplan, waarin de toekomst van het profvoetbal besproken wordt. © ANP

