Jaarverslag KVK Westhoek, voetbalseizoen 2020-2021
Kroniek van een uiterst ongewoon en bewogen jaar in het amateurvoetbal.
Corona orkestreert de voetbalcompetitie. Covid-19 doorprikt de bal.
Feitenverslag met aanloop tot en gevolgen van de competitiestop op 25 januari
2021.
Overlevingskansen en aanpassingsvermogen in het coronatijdperk.
Op zondag 8 maart 2020 speelden de ploegen in Amateur 2A hun laatste wedstrijd
voor het seizoen 2019-2020. Op zes wedstrijden van het einde stelde COVID-19 paal
en perk aan de lopende competities in het Belgisch amateurvoetbal. De KBVB trof de
beslissing op vrijdag 27 maart 2020, na 24 speeldagen. Uitzonderlijk? Tijdelijk? Neen,
gedaan ermee en ook op zaterdagavond of zondagnamiddag “in uw kot” blijven, tegen
heug en meug. Voor veel clubs bracht deze gedwongen sportieve stopzetting zware
financiële gevolgen met zich mee. Donkere onweerswolken dreven benauwelijk boven
de voetbalvelden en bestuurlijke middens. Er was niet meteen paniek, maar wel grote
onwetendheid, onduidelijkheid en bezorgdheid. De coronacrisis duwde opeens tal van
clubs gedwongen in het offensief tegen de onrustwekkende trend van minder
inkomsten (sponsoring), hogere lonen en stijgende exploitatiekosten, terwijl tegen de
dalende lokale publieke belangstelling niets te ondernemen viel. Dit laatste
verschijnsel echter was niet volledig nieuw.
Deze kwalijke trends waren enkele jaren na de millenniumwissel al ingezet en leken
met geen middelen te stuiten. De echte voetballiefhebber moest het niet van analisten
of de pers ingelepeld krijgen dat de hele voetballerij al sedert enige tijd behoorlijk boven
haar stand leefde. De coronacrisis deed er gewoon nog een schepje bovenop, maar
kreeg wel alle schuld toegeworpen voor o.a. het financieel debacle in sommige clubs.
Heel zeker was COVID-19 de aanleiding, maar niet de oorzaak van het hele probleem.
Geen enkele club had in die zogezegde gouden voetbaljaren spontaan een minimum
aan financiële reserves opgebouwd, integendeel. “Op is op” en de voetbalmolen
draaide gewoon verder, van het ene jaar naar het andere seizoen. Het verhaal van de
krekel en de mier dook plots overal op en zou een lesje worden voor het toekomstig
beleid. Of niet? Eerder vroeg dan laat komt ongecontroleerde groei onvoorzien en
noodlottig aan haar einde.
Geen voetbal en dus lege tribunes. De voetbalsupporter, teruggefloten, schrok hevig
en hield het niet voor mogelijk dat zijn heilige gewoonte, zijn nauw aan het hart
liggende liefhebberij, zomaar onbestraft onderuit werd getrapt. Aan het weekendritueel
om op zaterdagavond of zondagnamiddag naar het stadion te trekken, kwam bruusk
een einde. Daarenboven verdween ook een jarenlange sociale verworvenheid, want
na de match werd met ernst en “kennis van zaken” over voetbal gesproken, tussen pot
en pint gediscussieerd over de prestaties van de eigen ploeg, de sterkte van de
tegenstrever, de man van de match, de blunders, de knapste goal, de evolutie in het
klassement en kwam ook de volgende match in overweging. Want voetbal is sfeer en
beleving samen, vóór, tijdens en na de match. Wie de derde speelhelft niet heeft
beleefd, staat nog altijd bekend als iemand die als het ware de helft van de match heeft
gemist, wat het belang onderstreept van de sociale dimensie in de voetballerij.
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De KBVB pakte aan het begin van het seizoen 2020-2021 uit met een nieuwigheid
voor zij die een wedstrijd in de Amateurliga in levende lijve wilden bijwonen. De clubs
dienden de toegang van de supporters tot de match te beperken tot een vooropgesteld
absoluut aantal of tot een bepaald percentage van de stadioncapaciteit. Supporters
die de wedstrijd wilden bijwonen werden verplicht zich te registreren, ofwel digitaal
ofwel met vermelding van naam in het boek dat ter plaatse ter beschikking lag. Zo
waren de enkele KVK - supporters verplicht op verplaatsing hun identiteit op te geven
in Rochefort, voor de bekerwedstrijd in de Croky Cup, en voor de competitiewedstrijden
in Harelbeke en Merelbeke.
Gemakshalve postte KVK Westhoek voor haar thuiswedstrijden gebruiksvriendelijke
digitale reservatieformulieren op haar website. Met de vooraf ingevulde en
opgestuurde formulieren boekte de toeschouwer voor een plaats in het stadion. Het
nieuwe systeem werkte vlot en veilig. Maar de publieke opkomst voor de 2 eerste
thuiswedstrijden van het nieuwe seizoen viel bijzonder tegen: de coronaschrik zat er
blijkbaar diep in. Het was even wennen aan het “nieuwe normaal” van de
mondmaskerplicht, het afstand houden van elkaar, het ontsmetten van de handen, de
voorbehouden tribuneplaatsen, de begroeting met het vuistje en de strikte
zelfbediening in de kantine.
Toch konden de echte voetbalfanaten nog genieten. Bier moet bitter zijn en dat is weer
goed voor een smaak- en coronatest. Meteen herkende iedereen onder ons de diepe
smaak van het goudgele pilsje uit het SAS - assortiment. Dit leverde de genieter het
duidelijk bewijs dat hij geheel coronavrij, bij valavond naar huis kon stappen, waar hij
uiteraard heel welkom was.
Een nieuwe aanpak in het voetbalbeleid?
Aan de vooravond van een nieuw seizoen, 2021-2022, kwamen in de voetballerij,
clubbesturen en spelers slechts met mondjesmaat tot meer gelijklopende inzichten.
Uitzichtloos was de toestand niet, op voorwaarde dat de voetbalclubs hun sportieve
doelstelling, gekoppeld aan het vereiste budget, herbekeken. Ongeremde groei en
weinig bedachte beslissingen moesten de plaats ruimen voor een weloverwogen
sportief beleid, waarbij financiële risico’s steeds meer en meer in rekening werden
gebracht. En dat zou tot een kentering moeten leiden in het te voeren voetbalbeleid.
Een onzichtbare vijand had in de voetbalsport de clubs een andere werkwijze met
andere klemtonen aangemeten. Er rezen vragen op uit alle hoeken op dit terrein. Zo
waren in het nabije verleden de A - kernen nooit groot genoeg om een seizoen goed
door te komen. Leek het tijdstip nu echt niet aangebroken om die ruime A - kernen wat
af te slanken? Werd in het verleden niet al te gemakkelijk toegegeven aan de steeds
hoger oplopende looneisen en bijkomende vergoedingen voor spelers en trainers?
Was de tijd niet rijp om het talent uit de eigen kweek een ernstige kans te geven en de
vrijgekomen plaatsen door de eigen jeugd te laten innemen? Niet zozeer gold de
sportieve ambitie, nl. de plaats in het eindklassement die primordiaal was, maar wel
de vraag “hoe financieel te overleven in een onzekere toekomst, in een onvoorspelbare
competitie en vooral in eventuele ongeziene en onvoorziene omstandigheden”?
Zouden clubs met iets minder gedreven sportieve ambities, niet meer kans maken om
financieel gemakkelijker te overleven? En wat te denken over de terechte houding van
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voetbalclubs die plots sterk begonnen te twijfelen of ze bij eventuele promotie wel hun
sportieve belangen in die hogere klasse zouden kunnen verdedigen? Is een
compromis tussen financieel evenwicht en sportieve ambitie wel denkbaar en
doenbaar in de voetballerij? Zijn beide uiteenlopende objectieven op een succesvolle
manier te verzoenen? En ten slotte waarom gunnen de voetbalclubs de eenvoudige
supporters – zij die jarenlang met respect de belangen van hun club bijna
onvoorwaardelijk hebben gediend – niet meer zekerheid op een rechtmatig en stabiel
voortbestaan van hun club?
Vroeg en voorzichtig transfertbeleid in het amateurvoetbal
De belangrijkste voetbalautoriteiten in het land, de KBVB voor het te voeren beleid en
het BAS (Sportrecht) voor de geschillen, zaten met de handen in het haar. Klachten
allerhande werden ingediend, procedures opgestart. Benadeelde clubs klaagden
vooral hun gedwongen degradatie bij het BAS aan, na een onvolledige competitie. Het
BAS, de Licentiecommissie van de KBVB en de mededingingsraad zaten in elkaars
vaarwater. Ze trokken het zeil naar zich toe en deden dikwijls tegenstrijdige uitspraken.
Waar de ene instantie een dossier goedkeurde, daar maakte de andere brandhout
van. Aangekondigde buitenlandse of particuliere investeerders eisten bijkomende
waarborgen of vroegen naar een herziening van de voorgelegde financiële plannen.
Maar de clubbesturen moesten starten en met de vroeg opgedane ervaring en
voorzichtigheid, het volgende seizoen voorbereiden. Hadden ze een andere keuze?
Nauwelijks een maand na de verplichte stopzetting van de competitie 2019-2020 die
inging op 15 maart 2020, draaide de transfertmarkt op volle toeren, evenwel met
beduidend meer omzichtigheid dan voorheen. KVK was er als de kippen bij, de eerste
week van april 2020, om in de spelersgroep orde op zaken te stellen. Nog voor Pasen
(12 april 2020) weken volgende KVK - spelers uit naar andere clubs: M. Al Hajji (Racing
Waregem), N. Amini (FC SE Winkel Sp.), A. Decock (FC SE Winkel Sp.), D. Olievier
(FC Eendracht Wervik), M. Demets (SC Dikkelvenne), J. Beirlaen (SV Anzegem), J.
Vandermarliere (Sassport Boezinge), M. Sahuke (RFCB Sprimont), J. Sucaet (SCT
Menen), A. Jansen Da Silva (RAEC Mons 44), K. Serpieters (KFC Sparta Petegem),
S. Chemin (United Zurich). Een serieuze aderlating, want deze groep bestond voor
drie kwart uit A - kernspelers die nauw betrokken waren geweest in de “operatie
redding”, een verlossing uit de dreigende degradatie, kort na Nieuwjaar 2020. KVK’ s
sportief management greep drastisch in, maar liet niet na de vertrekkers te bedanken
voor de geweldige inspanning die ze tijdens het voorbije seizoen hadden geleverd om
KVK in 2A te houden.
Toch stond het sportief management van elke voetbalclub voor hete vuren. Sportief
manager, L. Vanthomme liet de storm over zich heen waaien, verkende de labiele
spelersmarkt en wist rond de periode van 1 mei 2020 al de volgende nieuwe spelers
contractueel aan KVK Westhoek te binden: G. Verhelst (°5 maart 2000),
linkerflankverdediger, beloftes KV Kortrijk, V. Nyoni (°21 april 1984),
linkerflankverdediger, SC Dikkelvenne, S. De Deygere (°19 november 1985),
verdedigende middenvelder, VK Dadizele, B. Paepe (°14 mei 1986), doelman, VK
Dadizele, Y. Hornois (°27 januari 1998), linkermiddenvelder, SCT Menen, G. Tanghe
(°10 oktober 2000), aanvaller, Beloftes KV Oostende en J. Cremers (°8 augustus
1991), flankaanvaller, RC Harelbeke. Maar van een voorstelling, naar jaarlijkse
gewoonte, van het nieuwe KVK-team en een kennismaking met de pas aangeworven
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spelers was rond half juli geen sprake. Toen al was de toegang tot het Crackstadion
meestal op slot.
Nationale Bekercompetitie, de Croky cup 2020-2021. Uitschakeling in de derde
ronde door U. Rochefortois.
Ook de nationale bekercompetitie werd met enkele weken verdaagd. Op 2 dagen na
was het precies een half jaar geleden dat er nog een officiële voetbalwedstrijd in het
Crackstadion had plaats gevonden. Op zondag 6 september 2020 versloeg KVK
Westhoek thuis in de tweede ronde van de Croky Cup, SK Denderhoutem met 2 – 0.
KVK lootte in de derde ronde van de Beker van België op zaterdag 12 september 2020,
Union Rochefortois, een ambitieuze club die in de Waalse competitie (ACFF) in een
klasse lager (3D) zou aantreden dan de eigen ploeg. In het Stade Parc des Roches in
de Rue de la Passerelle te Rochefort, op 240 km van Ieper, botste KVK op een fysiek
sterk team, stond aan de rust met 2 – 0 in het krijt en aan de 65e minuut was de
wedstrijd bij een 4 – 0 stand zo goed als voltrokken. J. Cremers scoorde voor KVK kort
voor affluiten het eer reddend doelpunt in de match die eindigde op 4 – 1. Een gezellige
receptie na de match met het plaatselijke heerlijke Trappistenbier in ons midden
verraste aangenaam, verzachtte de pijn en verdreef de ontgoocheling. De gezelligheid
kon niet verbergen dat er bij de eigen ploeg nog een pak werk te verzetten viel om de
komende competitie met een gerust gemoed aan te vatten.
1e periode: covid-19 bepaalt het sportief verloop van de competitie
Coronajaar of voetbaljaar? Het antwoord is vrij duidelijk. Corona bleef maar twijfel en
onzekerheid zaaien en duwde de wankele voetbalcompetitie resoluut naar de
achtergrond. Na heel wat aarzeling bij alle hogere voetbalinstanties, liet de KBVB de
competitie in 2e nationale starten op zondag 20 september 2020, d.w.z. met 3 weken
vertraging op het voorziene tijdschema. KVK voetbalde weinig hoopgevend, verloor 3
van de 4 wedstrijden en behaalde 1 puntje thuis tegen nieuwkomer KVV Zelzate (1 –
1), na een magere vertoning. Vanaf nu waren de kleuren geel en rood nu niet meer
weg te denken uit het coronalandschap.
De tweede coronagolf met een massa nieuwe besmettingen, vooral regionaal, klom
onrustwekkend naar een nieuw hoogtepunt. De regering ging over van code geel naar
code rood en het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van dinsdag 13
oktober 2020 na lang beraad, de competitie voor onbepaalde tijd stil te leggen. Een
paar dagen eerder, op zondag 11 oktober 2020, na de nederlaag tegen RFC
Merelbeke (3 – 0) moest de eigen ploeg vrede nemen met 1 punt op 12 en met de
laatste plaats in het klassement, samen met FC Gullegem.
Gedwongen competitiestop gaat in tijdens het weekend van zaterdag 17 en
zondag 18 oktober 2020.
Het hardnekkige Covid-19 ondervond weinig weerstand van de door de overheid
genomen diverse veiligheidsmaatregelen en zette haar aftakelend werk ongehinderd
verder tijdens de maand oktober en de eerste 2 weken van november. De cijfers van
de besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen tijdens de tweede golf,
overstegen bedenkelijk die van de eerste coronagolf tijdens de lente van 2020. Een
tweede perspectief drong zich op. Voetbal Vlaanderen zag zich genoodzaakt om nog
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strenger op te treden en schortte de competities bij de amateurs en bij de jeugd op
naar een latere datum. Zo werd in een nieuwe vergadering van de KBVB op 2
november 2020 beslist, dat de voetbalcompetitie in 2e nationale pas kon worden hervat
tijdens het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. Ook collectieve
voetbaltrainingen werden geannuleerd en zouden pas rond half december kunnen
heropstarten. De schorsing van de competitie en trainingen schoof verder op.
Midden november gaf code rood de toon aan, want de pandemie verspreidde zich
gelijkmatig over het gehele land en tastte nu ook een jeugdig publiek aan. Dit
betekende dat de competitie voor een periode van minstens 3 maanden werd
stilgelegd, een fenomeen dat nooit eerder was voorgevallen in de Westerse
voetbalwereld. Het leek een denkbaar scenario in een periode van oorlog. Ook tijdens
de heel strenge winter 1962-1963 is de nationale competitie gedurende 10 weken
onderbroken, van 23 december 1962 tot 10 maart 1963, maar nadien heropgestart.
Verder in het verleden reiken de bronnen of ons geheugen niet, tenzij de oorlogen de
voetbalcompetities lieten stilleggen. En de weken tijdens de herfst 2020, ze schreden
langzaam en troosteloos voorbij tot aan de winterstop. Winterstop? Die kwam er voor
de eerste keer sinds jaren niet of die was al gestart na de derde week van de herfst.
Toen, op zondag 11 oktober 2020, zoals gezegd, verloor KVK het laatste
competitieduel van KFC Merelbeke met 3 – 0 en stopte de competitie. Schoenen
voorlopig aan de haak met verplichte en vervelende rust.
In eerste instantie noopte Corona Voetbal Vlaanderen de wedstrijdkalenders in alle
afdelingen van het amateurvoetbal grondig te herschikken. Vanaf zaterdag 17 oktober
2020 tot en met zondag 3 januari 2021 waren inmiddels 11 van de 30 wedstrijden of
37 % weggevallen. Slechts 4 van de 30 speeldagen waren afgewerkt. Maar het
perspectief om in het amateurvoetbal de trainingen vanaf maandag 14 december 2020
te hervatten met de bedoeling de competitie tijdens het weekend van zaterdag 9 en
zondag 10 januari te hernemen, bleef in een dikke mist hangen. Op vrijdag 27
november 2020 kwam er weinig opheldering in het Overlegcomité van de KBVB.
Sommige clubs, evenals trainers en voetbalmanagers, zagen het toen al niet meer
zitten om de competitie verder te zetten, zonder publiek en met gesloten kantines. Ze
wilden de competitie volledig annuleren, terwijl weer anderen opteerden voor
inhaalwedstrijden met de organisatie van midweekvoetbal, dus ook van avondvoetbal.
En dat creëerde weer nieuwe problemen. Spelers met een voltijdse job dienden dan
steeds de toestemming van de werkgever te krijgen om hun werkplaats vervroegd te
verlaten zodoende aan de match te kunnen deelnemen.
In de loop van de maand november 2020, leek de redding opeens versneld naderbij
te komen, toen een drietal farmaceutische bedrijven aankondigden, elk een eigen
vaccin op de markt te brengen om covid-19 in de kiem te smoren. Over heel de wereld
ontstond er meteen een enorme vraag naar het sinds lang verwachte preventief
vaccin. Maar op welke manier zouden deze farmaceutische bedrijven hun productie
organiseren om dit immense volume te kunnen afzetten? En hoe zou de Overheid de
begeleide distributie verzorgen om aan die massale vraag tegemoet te komen? Zelfs
de EU kwam tussenbeide om de Europese landen van berekende contingenten
flacons te voorzien. Voorop stond immers dat bepaalde groepen mensen met
verhoogd risico en in de zorg- en verpleegsector tewerkgesteld personeel,
logischerwijze een voorkeursbehandeling verdienden.
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Op donderdag 3 december 2020 publiceerde Voetbal Vlaanderen nieuwe richtlijnen
inzake de herstart van de collectieve trainingen en de amateurcompetitie.
Zegezekerheid over het virus was er helemaal niet bij de virologen en de politieke
overheid. De curves van besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen
vertoonden wel een sterk dalende trend, maar de medische en politieke
gezagsdragers hielden de adem in. Waarschuwingen richting bevolking om de
veiligheidsrichtlijnen beter op te volgen klonken alsmaar heftiger. Voetbal Vlaanderen
herbekeek de eerder genomen beslissingen en schortte de collectieve trainingen met
een maand op, tot 15 januari 2021 terwijl de competitie kon hernemen in de loop van
de maand februari 2021.
Herstart competitie op 13/14 februari 2021 met afwerking van uitsluitend de
heenronde.
Het Crisiscomité van de KBVB concretiseerde de eerder genomen beslissing in de
zitting van maandag 7 december 2020. De eerste elftallen van het provinciaal voetbal
en de hogere 2e en 3e afdeling van het nationaal voetbal konden opnieuw aan de slag
gaan in het weekend van 14-02-2021. De resterende competitie zou enkel in de
afwerking van de heenronde bestaan, d.w.z. met nog 11 te spelen wedstrijden voor de
ploegen in reeks 2A. Het einde van deze verkorte competitie was voorzien in het
weekend van 02-05-2021. De destijds individueel uitgestelde wedstrijden dienden te
worden ingehaald in de maand februari (3, 7, 10, 17 en 24 februari 2021), voor zover
dit toegelaten en mogelijk was.
Vanaf nu, midden december 2020, was het ongeduldig wachten op een sterk
afgeslankte voetbalkalender, hoewel sommige experten vreesden – u houdt het niet
voor mogelijk – voor een derde coronagolf. Alsof het nog niet erg genoeg was geweest,
circuleerden geruchten dat er zich een zeer besmettelijke mutatie had voorgedaan bij
covid-19, wat achteraf ook nog waar bleek te zijn. Kerstdag en Nieuwjaar stonden voor
de deur met spijs en drank, gezellige bijeenkomsten of uitbundige feestjes. De
autoriteiten dreigden ermee heel streng te zullen optreden, voor wie zich niet aan de
veiligheidsvoorschriften zou houden. Ze duwden de overtreders zware geldboetes
voor de neus, zouden hoog technische middelen inzetten en dreigden met goed
opgeleide honden de omgeving te controleren. Hoe een knuffelcontact opstarten, een
bubbel vormen? Wat met onze vlammende vuurkorf in de achtertuin? Circuleert een
stille drone boven ons dak? Loopt een snuffelende speurhond in ons spoor? Zo ver
kwam het gelukkig allemaal niet. Dus uiterst voorzichtige feestjes en vooral in heel
beperkte kring of bubbel, gaande van 1 genodigde in mijn gezellige woonkamer tot 4
gasten in mijn kille tuin. Maar in elk geval geen voetbal meer voor de Amateurs en de
jeugd in 2020 en wachten tot 2021.
Op maandag 21 december 2020 viel de aangepaste wedstrijdkalender in de bus. Op
Sint - Valentijn, zondag 14 februari 2021, zou KVK Westhoek opnieuw aanknopen met
de competitie door in eigen huis OLSA Brakel te ontvangen, dit is 4 maanden na datum
volgens de reguliere voetbalkalender. Op zondag 2 mei 2021, de 15e en laatste
competitiedag, zou KVK naar Ninove reizen om er met de leider in het klassement te
kampen. KVK Ninove stond immers na de 4e competitiedag helemaal alleen bovenaan
met 12 op 12. De resterende competitie was een behoorlijk stuk ingekort, maar daarom
niet minder moeilijk, gezien KVK hekkensluiter was.
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Het oordeel van KVK - trainer Bruno Debo
KVK’ s hoofdtrainer, Bruno Debo sprak rond Kerstdag 2020 zijn bezorgdheid uit over
de gedwongen rust van zijn spelers, het verlies aan competitieritme en de fysieke
paraatheid van zijn team. Hoe wilde hij zijn team naar best vermogen voorbereiden op
de resterende competitie? KVK, met 1 op 12 en rode lantaarndrager, beschikte slechts
over 11 wedstrijden om uit die benarde positie in 2A weg te geraken. In de week na
Kerstdag 2020 legde hij zijn spelers een individueel loopprogramma op die zij
gedurende 3 weken dienden aan te houden in de hoop op vrijdag 15 januari 2021 de
groepstrainingen te hervatten. Dit kon dan gebeuren in groepjes van maximaal 4
spelers en met behoud van de opgelegde onderlinge afstand van 1,5 meter. Het was
toen de derde keer dat hij zijn programma diende bij te sturen, ingevolge de opgelegde
wijzigingen in het trainings- en voetbalprogramma van de KBVB. “De nieuwe
instructies creëren ongewild valse hoop en het opnieuw uitstellen van de
voetbalactiviteiten heeft geen enkele zin”. Hij gaf wel toe dat de spelers die jong zijn,
enorm graag sporten (lopen, fietsen, padelsport) zodoende hun conditie op peil te
houden. “In coronatijden beschikken zij over weinig andere mogelijkheden om zich te
ontspannen of zich conditioneel fit te houden”.
En heel nauw aansluitend wordt alweer het sociale aspect aangekaart. Doordat er
weinig perspectieven aan bod kwamen, noch gelegenheden om elkaar te ontmoeten,
was er weinig onderling contact tussen bestuur, trainersstaff en spelers. Iedereen
verlangde om terug in groep te kunnen trainen en deze af te sluiten met een pintje of
een babbel in de kantine. Een voorstander om de (rest)competitie terug aan te vangen,
was B. Debo niet, omdat de herschikte kalender een totaal vertekend of kunstmatig
beeld zal geven van de resultaten. In elk geval moest op het einde van het seizoen
een evaluatie worden gemaakt van het klassement. Hij vervolgde: “Wat als de
competitie vanaf 14 februari 2021, wordt verdergezet zonder publiek en noch kantine,
zonder sfeer, noch inkomsten”? “Terwijl in voorbije seizoenen, na Nieuwjaar, de
transfertbesprekingen volop aan de gang waren, heerst nu één en al onwetendheid en
onzekerheid”. Zo klonken de woorden van een weinig hoopvolle, maar realistische
trainer.
Het uitvoeren van meer tests en de komst van vaccins
Begin 2021 kwam het toedienen van vaccins traag op gang. Twijfel over hoe uitrollen
en wanneer schakelen? Na de Kerstvakantie, januari 2021, vertoonden de
coronacijfers en -curves eerst sterke afnames, daarna weer bruuske plaatselijke
opflakkeringen, mede ook door een toenemend aantal tests. Deze negatieve trend
schreven de experten vooral toe aan falende grenscontroles en het niet opvolgen van
de richtlijnen (PLF, een in te vullen formulier) bij de terugkeer van toeristen uit hun
“vakantieland”. De bevoegde ministers riepen de bevolking met aandrang op hun
burgerplicht na te leven: “Wie zichzelf beschermt, beschermt ook de andere”. De ons
omringende landen vertoonden immers een felrode coronakleur. In het Nieuwsblad
van vrijdag 8 januari 2021 verschenen twee weinig hoopvolle artikelen, “Meningen over
de herstart van amateurvoetbal blijven verdeeld” en “Amateurvoetbal denkt aan
stoppen”. Meer nog, toen de vaccinatiecampagne in eigen land goed op dreef kwam,
waren varianten van het covid-19 op volle snelheid de grens overgestoken. De testen
lieten eerst een Britse, daarna een Zuid-Afrikaanse en nog wat later een Braziliaanse
variant van het covid-19 noteren. Deze internationale varianten bleken besmettelijker
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te zijn dan het oorspronkelijke (Chinese) virus. Virologen beweerden toen dat het reeds
druk toegepaste vaccin niet in staat zou zijn te anticiperen op de agressievere mutaties
van het virus.
Aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen werden geen versoepelingen
verwacht van het Overlegcomité (KBVB), dat zich meer en meer als een echt
“crisiscomité” gedroeg. Er rezen nieuwe twijfels over de herstart van de competitie op
14 februari 2021. Hoewel de mogelijkheid erin bestond om de competitie voor een
vierde en een laatste keer op te schuiven, ditmaal met nog eens 14 dagen naar begin
maart 2021, bekeken de clubbesturen en hun technisch personeel die eventuele
planning met lede ogen en gefronste wenkbrauwen. In voetballend Vlaanderen alleen,
ging het in totaal om iets meer dan 6.700 voetbalclubs (Heren-, dames-, zaal- en
veldvoetbal) met ongeveer 297.000 aangesloten amateurspelers (Cijfers HLN van 27
april 2018). Hoe dienden al die competities opnieuw te worden geprogrammeerd? Was
de toestand van twijfel en voortdurend uitstel van de competitie voor die omvangrijke
sportieve doelgroep nog langer houdbaar? Of was het toch wachten op enige
versoepeling die enkel door de regering van het land kon worden toegestaan? De tijd
drong, maar de bevoegde minister, F. Vandenbroucke, had enige tijd voordien al,
duidelijke cijfertaal gesproken. “De geschorste sportcompetities kunnen herbeginnen
op voorwaarde dat er dagelijks minder dan gemiddeld 800 nieuwe besmettingen of
positieve gevallen zijn vastgesteld en er per dag gemiddeld hoogstens 75
ziekenhuisopnames worden geteld. En die cijfervoorwaarden moeten gedurende
minstens 3 weken worden aangehouden”. Zelfs na Driekoningen 2021 leken dit
moeilijk haalbare voorwaarden en cijfers voor ons land.
Ondertussen kwam de transfertperiode toch op gang, maar uiterst langzaam. Het was
weer schouderophalend uitkijken hoe de pandemie zou evolueren. Op zondag 24
januari 2021, in het programma De Zevende Dag op Eén, hield de voorzitter van
Voetbal Vlaanderen, Marc Van Craen, zijn antwoord op de vraag wanneer de
amateurcompetitie zou kunnen herstarten, wijselijk in beraad. Vast stond enkel dat er
geen voetbal te verwachten viel vóór 1 maart 2021. En vooral, veel hing af of er ook
voor de horecasector beslissingen rond heropening zouden vallen. ’s Anderendaags,
maandag 25 januari 2021, moest het overlegcomité van de KBVB immers de knoop
definitief doorhakken, over het verder verloop van de competitie.
In het journaal van dezelfde dag klonken alarmerende geruchten dat de besmettingen,
nu in de scholen, na tests, ontzettend hoog waren opgelopen. Meer scholen sloten
tijdelijk de deuren. De aantastingen door de covid-19-varianten stegen onrustwekkend
en er werd nauwelijks gehoor gegeven aan de oproep om niet-essentiële buitenlandse
reizen te vermijden. Uiteindelijk werden de landsgrenzen gesloten voor zij die
uitsluitend naar vermakelijke of toeristische bestemmingen wilden vertrekken. In
bepaalde steden of regio’s boden opgeroepenen weerstand tegen de coronatests of
daagden helemaal niet op in de testcentra. En op nog andere plaatsen werd door
hardleerse mensen de avondklok gewoon genegeerd, met boetes tot gevolg.
Ondertussen deelden de farmaceutische bedrijven (Pfizer en AstraZeneca) mee de
beloofde contingenten flacons, met vaccins tegen het virus, niet tijdig te kunnen
leveren. Wie wist toen hoe die hectische toestand nog in toom kon worden gehouden?
De meeste voetballiefhebbers en -instanties zagen de bui al hangen en vreesden het
ergste. De competitie zal niet kunnen herstart worden, omdat aan de voorwaarden van
veiligheid niet is voldoen.
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KBVB zet amateurcompetitie 2020-2021 definitief stop.
Op maandag 25 januari 2021 viel het verdict van de KBVB, die een einde maakte na
meer dan 3 maanden van speculaties rond een zenuwslopend coronaverhaal, waarin
zoveel machteloze partijen waren betrokken. De competitie 2020-2021 van het
amateurvoetbal voor heren, dames en jeugd werd definitief stopgezet. De evaluatie
van alle klassementen was eenvoudig en uniform: geen kampioenen, noch
promovendi, noch degradanten. De eindbeslissing van de KBVB haalde alle
protagonisten uit hun langdurig lijden: voetbalclubs, trainers, spelers, vrijwillige
medewerkers, supporters en toeleveringsbedrijven. Ook de jeugd, alle leeftijden, stond
voor voldongen feiten: geen competitie meer, noch vriendschappelijke wedstrijden. De
uitlaatklep werd opgeborgen. De uitvoerige omzendbrief van de KBVB met tekst, uitleg
en gevolgen van de stopzetting verscheen op de KVK-website. Hoe een kroonvirusje
koning voetbal op de knieën kreeg.
De voetbalcompetitie werd dus noodgedwongen stopgezet, maar de problemen waren
niet van de baan, integendeel ze staken meteen weer de kop op. En dat brengt ons
terug naar het begin van het verhaal: “Naar een nieuwe aanpak in het voetbalbeleid?”
In een interessante enquête “Amateurvoetbal” onder de rubriek “Sportwereld” van het
Nieuwsblad van dinsdag 26 januari 2021 gingen voetbaljournalisten na of de diepe
wonden in de voetballerij, door covid-19 veroorzaakt, nog te helen waren. In
Vlaanderen werden 675 voetbalclubs gesolliciteerd en 504 ervan verleenden hun
medewerking, wat (zeer algemeen) de volgende resultaten opleverde. Voor 8 % van
de clubs kwam hun voortbestaan in het gedrang. In 16 % van de gevallen haakten
vrijwilligers definitief af. Bij slechts 35 % van de clubs moesten spelers en trainers
inleveren. 78 % van de clubs gaven toe dat de inkomsten uit sponsoring tijdens het
seizoen 2020-2021 behoorlijk lager lagen dan het seizoen voordien. 13 % van de
gecontacteerde clubs overwogen een fusie. 19 % van de clubs zou de lidgelden van
spelers voor het volgende seizoen niet aanpassen, 44 % wel en 37 % had nog geen
beslissing genomen.
In hetzelfde dossier “Amateurvoetbal” lagen de standpunten van clubvoorzitters en
sporteconomen soms mijlenver uit elkaar, wat tot uiting kwam in de volgende titels:
“Betaal mensen toch niet (zoveel) voor hun hobby”, “Wie vier keer per week moet
trainen en spelen, verdient beter dan € 7000,00 netto per jaar (10 maanden)”.
“Loonmassa bij de clubs doen dalen en het vrijgekomen budget investeren in de
jeugd”. Verder stelde men een gebrek aan onderling vertrouwen vast tussen de clubs
inzake de uitbetaling aan spelers. Voetbal Vlaanderen gaf de voorkeur aan het
afschaffen van vaste spelerscontracten en het invoeren van een loonplafond per
amateurniveau, met behoud van winstpremies. Hoe dan ook stond het vast dat de
loonmassa de zwaarste last was voor de clubs. Maar bij de behandeling van dit
probleem rezen evenveel voorstellen als er gecontacteerde partijen waren. Wordt over
enkele maanden, bij de opening van de nieuwe competitie 2021-2022, weer oude wijn
uit nieuwe vaten getapt?
Sociale acties en belangenbehartiging tegenover publiek en pers
Het is een voetbalkroniek geworden over een voetbalseizoen, getormenteerd door
covid-19. Duizenden voetbalspelers werden tijdens de amateurcompetitie van de
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voetbalvelden weerhouden, een veelvoud aan toeschouwers de tribunes ontzegd.
Hulpeloos en slachtoffers van de pandemie waren heel zeker ook de clubbesturen, de
technische begeleiders, spelers en toeleveringsbedrijven van voeding en drank, voor
wie de laatste decennia een belangrijke rol was weggelegd in de voetballerij. Bedrijfsen footlunches, spaghetti- en paella-avonden, maar ook karbonaden en mosselen
verdwenen van het menu of uit de feestkalender van de clubs. KVK schoof haar
businesslunches en de traditionele immer succesvolle “Plateau de fruits de mer” opzij,
voor een volgende keer. Deze aanbiedingen brachten niet enkel wat geld in de lade,
maar zorgden ook voor de sociale verbondenheid tussen de club en haar entourage.
Van het voetbalfront, geen nieuws. Ook de sportpers stond in de hoek waar de klappen
vielen. Leegte heerste in de sportaccommodaties, stilte op de voetbaltribunes en in de
persruimtes. Terwijl vroeger op zaterdagavonden en zondagnamiddagen
wedstrijdverslagen en -uitslagen met spoed werden doorgeseind, interviews met
trainers en spelers werden afgenomen, bleven nu de communicatielijnen werkloos,
onaangeroerd liggen. Geen woord, noch resultaat of klassement in de maandagkrant,
geen stem, noch beeld van het amateurvoetbal op de regionale TV - kanalen.
2020 is met de vroegtijdige stopzetting van 2 opeenvolgende competities een
voetbaljaar met gebroken competities geweest. De clubbesturen zullen voldoende tijd
moeten vrijmaken om de gevolgen van de voortijdige beëindiging van de competitie
2020-2021 te evalueren en er gepast op te reageren. Hun doorzettingsvermogen en
vastberadenheid zijn behoorlijk aangetast, maar zullen niet verloren gaan tijdens de
komende lange strijd. Met herschikte middelen en al of niet in een gewijzigde vorm,
zullen zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen om met elkaar opnieuw de strijd aan
te binden in de volgende competitie. We wensen hen veel succes toe op de weg van
het “nieuwe normaal”.
KVK - jeugd in coronatijd.
Terwijl de aandacht en bezorgdheid dikwijls uitsluitend bij de eerste ploeg en beloftes
of reserves terecht kwamen, diende de voetballende jeugd nog een zwaardere klap
van corona te incasseren. Het hoeft niet meer gezegd dat heden bij een voetbalclub,
de jeugdafdeling, een “club-in-de-club” vertegenwoordigt. Bij KVK Westhoek, met
ongeveer 370 aangesloten jeugdspelers, is de planning, organisatie en coördinatie zo
omvangrijk dat er aan het begin van het seizoen, speelkalenders voor maar liefst 32
ploegen moeten worden opgesteld. Er is een interne raad van bestuur, met een eigen
bevoegdheid en verantwoordelijkheid, die instaat voor de aanwerving van evenveel
trainers en verantwoordelijken als er ploegen zijn. Corona trok een regelrechte streep
door de genomen initiatieven, de gemaakte afspraken en uitgewerkte activiteiten, op
alle niveaus. Op zaterdagen zorgden de vele thuiswedstrijden voor bijzonder druk
verkeer op het pad van kleedkamer naar terrein tot kantine. Het Crackstadion dat
tijdens de normale competitieweekends een bolwerk was van één en al bedrijvigheid,
sportiviteit en kennismaking, bleef nu potdicht. Tijdens de pandemie heerste de twijfel
en ontbrak het toekomstperspectief, maar niemand kon er iets aan doen.
Competitie. Sedert begin oktober 2020 schafte Voetbal Vlaanderen alle trainingen en
competitieve wedstrijden af, voor de jeugd ongeacht de leeftijd. De voetbalinstantie liet
wel vriendschappelijke oefenpartijen toe voor de leeftijdsgroepen U-13, in
accommodaties waar kantines en kleedkamers gesloten bleven. Even stoppen met het
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wekelijks oefenvermaak op de velden en ook gedaan met de ultieme voetbaltest
tijdens de weekends, onder de vorm van een match, om uit te maken wie de beste is.
Het was niet enkel het hoogtepunt van de week, maar ook een unieke gelegenheid om
de voorbije week af te sluiten en een volgende op te starten. Aan die gewoonte met
dat ritme kwam een einde. Voorlopig werd ook een halt toegeroepen aan de sociale
ontwikkeling via de sport, aan het fysiek fit en mentaal alert blijven door de beoefening
van zijn of haar favoriete sporttak. Hoe worden de lange eentonige en vervelende
periodes in de vrije tijd van de jeugdige sportbeoefenaar nu, tijdens de pandemie
ingevuld?
Tornooien. Het KVK - jeugdbestuur staat al langer bekend om jaarlijks een reeks
jeugdtornooien te organiseren, gekoppeld aan sociaal-educatieve motieven. Het is een
rijke traditie en het jeugdbestuur intendeert die verworvenheden verder te ontwikkelen.
Door de pandemie gingen de geplande initiatieven volledig de mist in. De meeste van
die tornooien deelden de jeugd, meestal U-13 spelers, een sociaal - educatieve
boodschap mee of herinnerde haar aan de menselijke ellende uit Wereldoorlog I.
Het zo bekende en unieke Christmas Truce Tournament, editie 2020 van 12 en 13
december, viel weg. Het European Festival (U-8), met Chelsea FC en andere
toonaangevende Europese ploegen als deelnemers, werd afgelast. Het tornooi
“Wallsend Boys”, georganiseerd voor jongens en meisjes U-13, ging niet door. Een
ploeg, bestaande uit militairen van het Engels leger (5e fuseliers), leverde haar
bijdrage en speelde vroeger een match in het Crackstadion, die ook in 2020 niet kon
doorgaan. De “FC Len Valley - activity”, kwam niet uit de startblokken. FC Lenvalley is
een ambitieuze club uit het Kent-district en nam deel aan het tornooi met jongeren en
volwassenen. Hier stond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog centraal. Ook het
“Manchester United FC - tornooi” werd geannuleerd. Deze vooraanstaande Engelse
club streeft een intensieve “community-werking” na en levert een belangrijke sociaal educatieve bijdrage via de voetbalsport. Een project uit deze community-werking is het
“Walter Tull Mermorial Festival” (U-13), dat eveneens werd afgelast. Walter Tull,
geboren in 1888, kwam na het overlijden van zijn ouders, als allereerste zwarte
voetballer terecht bij gerenommeerde Engelse PL - teams, zoals Tottenham Hotspur,
Manchester United en Northampton Town. Er kwam een bruusk einde aan de carrière
van deze uitstekende voetbalspeler. Hij werd opgeroepen door het Engelse leger om
mee te strijden in de Slag aan de Somme, waar hij als officier sneuvelde in 1918. Hij
wordt herdacht in het Arras Memorial. Meer dan ooit ging deze jaarlijkse herdenking
door als een voortgezette strijd tegen het racisme in de voetbalsport.
Sociale activiteiten. Een corona-richtlijn verbood alle feestmaaltijden, wat het KVK jeugdbestuur noodzaakte haar tweedaagse “kippenfestijn” te annuleren. Jaarlijks, in
de herfst, namen honderden gasten deel aan deze grootschalige feestmaaltijd, voor
spelers, ouders en sympathisanten, in de kantine van het Crackstadion georganiseerd.
De trouwe initiatiefnemers bleven niet bij de pakken zitten en organiseerden een
afhaalpakket met daarin de bestelde producten, terwijl de deelnemers zelf thuis het
festijn konden finaliseren. Het opzet werd een succes, maar kon dat van de vorige
edities niet evenaren. De jaarlijkse succesvolle koeken- en wijnverkoop moest wijken
ingevolge de uitvoerige veiligheidsmaatregelen. Deze sociale activiteiten genereren
een flinke stuiver en zijn onontbeerlijk om op het einde van het sportief jaar de
financiële balans in evenwicht te houden. Ciao.
1 februari 2021.
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