
Anderlecht bond de kat gisteren
de bel aan. Als eerste communi-
ceerde de recordkampioen over
het wegvallen van de winter -
stage. Een beslissing die door de
Pro League werd toegejuicht. De
vereniging van profclubs ver-
stuurde eerder een aanbeveling
naar de clubs om tijdens de win-
terstop niet naar het buitenland
te trekken.
«De winterstages hebben hun nut
voor rust, blessurepreventie en
conditieopbouw, maar nu is het
vooral verstandig om geen risi-
co’s te nemen», liet CEO Karel
Van Eetvelt weten. «We hadden
voor januari een dubbele plan-
ning, maar hebben het opzet van
een stage in het buitenland vrij
snel verlaten.»
De tijd tussen de laatste competi-
tiespeeldag in 2020, op 26 en 27
december, en de hervatting met
een bekerduel in het weekend
van 9 en 10 januari 2021 is dit jaar
wel bijzonder kort. Tussen 13 en
15 dagen «pauze» hebben onze
eersteklassers. En dan mag daar
al geen inhaalwedstrijd op 29 of
30 december meer bovenop ko-
men, zoals door sommigen wordt
gevreesd. 

Goeie oefencentra hier
Bij de meeste clubs wordt nu uit-
gegaan van een ultrakorte vakan-
tie voor de voetballers, van hoog-
uit 5 tot 7 dagen, en een voorbe-
reiding in eigen land op de beker-
matchen en de terugronde van
het seizoen. De vrees voor Covid-

besmettingen maakt dat zelfs
mini stages in het binnenland
 amper worden overwogen. 
«Het is een bijzonder wijze maat-
regel om nu geen winterstages in
te lassen», oordeelt dr. Michel
D’Hooghe, voorzitter van de
 medische commissie van FIFA en
ex-voorzitter van de KBVB en
Club Brugge. «Het is niet het mo-
ment om onnodige reizen te doen
en in totaal andere bubbels te
 komen. Als het weer wat meezit,
kan een goeie voorbereiding ook
in België. Club Brugge heeft bij-
voorbeeld één van de beste infra-
structuren in Europa.»

Slechts paar dagen rust
Ook AA Gent investeerde de voor-
bije jaren fors in een eigen oefen-
centrum in Oostakker, waar alle
faciliteiten voorhanden zijn om in
de beste omstandigheden zo’n
ministage te organiseren.

«Maar de periode om de tweede
ronde voor te bereiden is nu veel
meer gecomprimeerd», zegt Jan
Bourgeois, professor aan de
UGent en inspanningsfysioloog
bij de Buffalo’s. «Normaal start die
tweede ronde rond 17 januari, nu
is dat door het bekervoetbal een

week vervroegd. Na het kerst-
voetbal krijgen de spelers rust, die
is mentaal en fysiek nodig om te
recupereren. Maar je kunt vanaf
begin januari eigenlijk maar twee
à drie dagen echt conditioneel
werken. Want vier dagen later
moeten de spelers er alweer staan
voor de bekerwedstrijd. Voor-
heen had je op een stage meer en
voldoende tijd voor een tweede
conditionele boost in het seizoen.
Het zal voor iedere club en physi-
cal trainer nu wikken en wegen
zijn. Want eigenlijk was de condi-
tionele opbouw voor de start van
het seizoen al veranderd door de
lockdown. Er is van maart tot mei
anders getraind, er werden geen
wedstrijden gespeeld en er be-
staat veel onzekerheid over welke
impact dat heeft gehad op voet-
ballers. Zonder een goede con -
ditionele opbouw is het risico op
blessures ook groter.»
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KORTERE STOP EN VREES VOOR COVID DOEN CLUBS THUISBLIJVEN

Er waren al geen
zomer stages dit jaar,
nu gaan ook de zui-
derse winterkampen
van onze eersteklas-
sers op de schop. De
door het verplaatsen
van het bekerweek-
end ingekorte win-
terstop en de vrees
voor Covid-besmet-
tingen doet de club-
leiders massaal be-
slissen om de terug-
ronde straks op
alter natieve wijze
voor te bereiden.
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«Het is een bijzonder
wijze maatregel. Het is
niet het moment om
onnodige reizen te
doen. Als het weer wat
meezit, kan een goeie
voorbereiding ook in
België»

DR. MICHEL D’HOOGHE

Wat zijn hun plannen
dan wel?
CLUB BRUGGE
• Laatste match 2020: Club Brugge - Eupen (26/12, 14:00)
• Eerste match 2020: Club Brugge - Olsa Brakel (10/01, 20:30)
• Alternatief: stage in het Basecamp in Westkapelle

ANDERLECHT
• Laatste match 2020: Anderlecht - Beerschot (27/12, 18:15)
• Eerste match 2021: FC Luik - Anderlecht (10/01, 17:00)
• Alternatief: stage in binnenland (eerder in Neerpede dan zoals
vorige zomer in Tubeke)

ANTWERP
• Laatste match 2020: Antwerp - Charleroi (27/12, 13:30)
• Eerste match 2021: Antwerp - La Louvière (10/01, 18:00)
• Alternatief: afwachten hoe alles evolueert, last minute
 beslissen of en wat er kan georganiseerd worden

BEERSCHOT
• Laatste match 2020: Anderlecht - Beerschot (27/12, 18:15)
• Eerste match 2021: Dessel Sport - Beerschot (09/01, 19:30)
• Alternatief: nog niets beslist

CERCLE BRUGGE
• Laatste match 2020: Zulte Waregem - Cercle Brugge (26/12,
16:15)
• Eerste match 2021: OHL - Cercle Brugge (10/01, 18:00)
• Alternatief: nog niets beslist

CHARLEROI
• Laatste match 2020: Antwerp - Charleroi (27/12, 13:30)
• Eerste match 2021: Charleroi - Westerlo (10/01, 18:00)
• Alternatief: mogelijkheid van ministage in België wordt
 onderzocht

EUPEN
• Laatste match 2020: Club Brugge - Eupen (26/12, 14:00)
• Eerste match 2021: Rupel Boom - Eupen (10/01, 15:00)
• Alternatief: een paar dagen rust en bekervoorbereiding
Am Kehrweg

RC GENK
• Laatste match 2020: RC Genk - W.-Beveren (27/12, 16:00)
• Eerste match 2021: Thes Sport - RC Genk (09/01, 19:30)
• Alternatief: afwachten wat kan, maar de tijd is kort

AA GENT
• Laatste match 2020: Kortrijk - AA Gent (26/12,18:30)
• Eerste match 2021: AA Gent - Heur/Tongeren (10/01, 18:00)
• Alternatief: eigen oefencentrum in Oostakker heeft alle
 accommodaties

KV KORTRIJK
• Laatste match 2020: Kortrijk - AA Gent (26/12, 18:30)
• Eerste match 2021: Lommel - Kortrijk (09/01, 20:00)
• Alternatief: KVK gaat al jaren niet meer op winterstage

OH LEUVEN
• Laatste match 2020: OHL - KV Oostende (26/12, 18:30)
• Eerste match 2021: OHL - Cercle Brugge (10/01, 18:00)
• Alternatief: geen concrete plannen voor een stage

KV MECHELEN
• Laatste match 2020: KV Mechelen - Moeskroen
(27/12,20:45)
• Eerste match 2021: KV Mechelen - RWDM (10/01, 15:00)
• Alternatief: vrijaf tot 2 januari, daarna nog bekijken (mogelijk
teambuilding)

MOESKROEN
• Laatste match 2020: KV Mechelen - Moeskroen (27/12,
20:45)
• Eerste match 2021: Union SG - Moeskroen (10/01, 16:00)
• Alternatief: winterstage was nooit een optie

KV OOSTENDE
• Laatste match 2020: OHL - KV Oostende (26/12, 18:30)
• Eerste match 2021: W.-Beveren - KV Oostende (09/01, 20:00)
• Alternatief: geen plannen voor ministage

STANDARD
• Laatste match 2020: Standard - STVV (26/12, 20:45)
• Eerste match 2021: Seraing - Standard (09/01, 20:30)
• Alternatief: 8 dagen vakantie, 6 dagen voorbereiding beker in
eigen trainingscentrum

SINT-TRUIDEN
• Laatste match 2020: Standard - STVV (26/12, 20:45)
• Eerste match 2021: Lokeren/Temse - STVV (09/01, 20:00)
• Alternatief: nog niets gepland, er worden geen risico’s
 genomen

WAASLAND-BEVEREN
• Laatste match 2020: Genk - W.-Beveren (27/12, 16:00)
• Eerste match 2021: W.-Beveren - KV Oostende (09/01,20:00)
• Alternatief: nog niets beslist

ZULTE WAREGEM
• Laatste match 2020: Zulte Waregem - Cercle Brugge (26/12,
16:15)
• Eerste match 2021: Olympic - Zulte Waregem (09/01, 20:00)
• Alternatief: nog geen concreet plan

Trainen onder zuiderse zon?
Niet deze winter

Het ene jaar is het andere niet. Ook Gent, vorige winter nog met Jess Thorup in Oliva, blijft thuis. Belga

FIFA werkt aan ‘VAR light’ om
op grotere schaal te gebruiken

Franse stadions blijven minstens
tot eind dit jaar leeg
In Frankrijk zullen nog minstens tot 1 januari geen toe-
schouwers welkom zijn in de sportstadions. President Em-
manuel Macron heeft gisteren de maatregel om publiek te
weren bij sportwedstrijden met een maand verlengd.
«Een terugkeer van toeschouwers is niet mogelijk in
 december gezien de recente schommelingen in het aantal
Covid-19-patiënten in Frankrijk», stelde Macron tijdens
een digitale conferentie.
Eind oktober voerde de Franse regering een tweede lock-
down in om het oprukkende coronavirus een halt toe te
roepen. De maatregelen richtten zich op sluiting van cafés
en restaurants en beperkten binnenlandse reizen. De Fran-
se topsport mocht zonder publiek blijven doorgaan.
Het duel van zaterdagavond tussen Olympique Marseille
en Nice is dan weer uitgesteld omdat meer dan tien spelers
van Nice onbeschikbaar zijn nadat ze positief getest heb-
ben op het coronavirus. Voor l’OM is het al de derde wed-
strijd dit seizoen die uitgesteld moet worden vanwege
corona besmettingen bij de tegenstander.

Een werkgroep binnen de Wereld-
voetbalbond (FIFA) werkt aan een
vereenvoudigd en goedkoper VAR-
systeem, dat op alle niveaus kan wor-
den gebruikt.
Verschillende experten uit de voet-
balwereld hebben een bijdrage ge -
leverd aan ‘VAR light’. Momenteel ge-
bruiken enkel de grote internationale
en nationale competities de bestaan-
de dure technologie. In de groepsfase
van de Nations League is er bijvoor-
beeld geen videoarbitrage. Terwijl er
in de Champions League in elke
match wordt gebruik gemaakt van de
technologie, ontbreekt de VAR dan
weer in de groepsfase van de Europa
League. De voorbije Champions
League voor vrouwen moest het ook

zonder VAR stellen, met uitzondering
van de finale.
De FIFA erkent dat er zich nog proble-
men voordoen bij het huidige ge-
avanceerde systeem. Zo leidt het
langdurig dubbelchecken van bui-
tenspel tot frustratie bij de suppor-
ters. Soms geeft de VAR ook buiten-
spel aan vanwege bijvoorbeeld een
uitgestoken arm, wat recent onder
meer in de Premier League op heel
wat onbegrip kon rekenen. De FIFA
overweegt dan ook «de verbetering
van de visualisatie van nipte buiten-
spelsituaties».
Ook een semi-automatische buiten-
speltechnologie zit mogelijk in de
pijplijn om zo buitenspel heel snel en
nauwkeurig vast te stellen.


