Open brief aan de directie van Standard Luik
Geachte leden van de directie,
Dit jaar hebben wij herhaaldelijk de gelegenheid gehad om jullie de bezorgdheid van de fans
mee te delen over de toekomst van hun favoriete club. Helaas heeft de huidige situatie de
fans niet in staat gesteld hun rol als 12e man op de tribunes te vervullen en zodoende hun
ploeg te steunen en aan te moedigen.
Maar nu is het tijd om de nodige conclusies te trekken na dit, opnieuw, teleurstellende
seizoen.
We moeten constateren dat de mislukkingen overduidelijk zijn: Royal Club Standard de Liège
staat momenteel laatste in de PO2, geen Europees Voetbal en bovenal draagt de club niet de
waarden uit waaraan wij als supporters gehecht zijn. De woorden "PASSIE, FIERHEID, VUUR"
lijken ver weg te zijn...
De wereldwijde pandemie COVID-19 mag het gebrek aan resultaten van ons team niet
rechtvaardigen of als excuus worden gebruikt. Vanuit sportief oogpunt zijn wij verheugd over
de komst en de integratie van jongeren uit de Academie en zijn ons ervan bewust dat deze
elementen bevat voor een veelbelovende toekomst. Wij maken ons echter zorgen over het
sportieve beleid van onze club, want we moeten toegeven dat de spelers niet aan de
verwachtingen voldoen. De bezorgdheid van de fans is legitiem als men de prestaties van ons
team zien. Al enkele jaren overheerst het gebrek aan stabiliteit, het gebrek aan ambities.
Coaches komen en gaan, net als technisch directeurs, wat geenszins geruststellend is.
Daarnaast zijn er nog andere punten die ons zorgen baren: het gebrek aan duidelijkheid in
het organigram van het management in de aan elk van hen toegewezen taken, de financiële
situatie, de weigering van de licentie vorig jaar, de verkoop van het stadion aan een
vastgoedonderneming. Zal de financiële situatie onze club toelaten om bij de topclubs in
België te blijven? Wij begrijpen dat de COVID-crisis niet bevorderlijk is vanuit het financiële
oogpunt wat inkomsten betreft, maar wat zijn de toekomstperspectieven en de nagestreefde
doelstellingen?
Tenslotte betreuren wij ten zeerste het gebrek aan communicatie, dat soms zelf gelijkstaat
met niet-bestaande communicatie. Hoe is het mogelijk om niet reageren als het team in
gebreke blijft? Hoe is het mogelijk om u geen zorgen te maken over de duizenden supporters
in deze wanorde?
Al deze vragen, ook al geven ze blijk van een grote teleurstelling, zijn constructief bedoeld.
Zij geven ook blijk van onze niet aflatende belangstelling voor onze club, die wij zo spoedig
mogelijk hopen terug te zien op een plaats die zij verdient.
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