
KBVB wint Nobelprijs wiskunde
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De Nobelprijs 2017 voor wiskunde – voor de gelegenheid herdoopt tot Nobelprijs voor hogere 
wiskunde – gaat naar de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), omwille van de slimme 
organisatie van het nationaal kampioenschap.

"In feite hadden ze de prijs vorig jaar al verdiend, enkele weken na de start van de nieuwe competitie," 
verklaart Fall Böitenspel, voorzitter van het Nobelcomitee, "maar de wiskundigen in onze jury hadden al 
de mogelijkheden en subtiliteiten van het nieuwe reglement nog niet gevat."
De idee om het tweede-klassevoetbal voortaan de 1B-divisie te noemen – "een idee dat de Zweedse 
spoorwegen voortaan ook voor hun treinen gaan gebruiken" – is op zich al geniaal.  Maar wat de jury nog 
het meest heeft verleid, is het feit dat de derde in de 1B-rangschikking (in casu Antwerp) tot kampioen 
wordt verklaard, en volgend seizoen in de hoogste afdeling mag opkomen (1A dus, beter bekend als de 
Jupiterligue), maar niet mag meedoen in de zogenaamde play-offs 2, om daar alvast tegen grote ploegen 
als Standard, Genk en Sint-Truiden te spelen – wat Union, Lierse en Roeselare wel mogen doen.

Tot de vernieuwingen die de KBVB wil doorvoeren behoort ook de bouw van een half voetbalstadion voor het 
Europees kampioenschap in 2020. (foto: BELGA)
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"Het Belgisch voetbalkampioenschap moet qua complexiteit niet onder doen voor de Belgische federale 
staatsstructuur," zegt Böitenspel nog, "het is minstens even geniaal – en raadselachtig".  Het feit dat zowel 
het kampioenschap als de politieke evolutie van het land dag na dag door de voltallige bevolking met 
spanning wordt gevolgd, en door de media haarfijn wordt ontleed, wijst op de superieure intelligentie van 
de gemiddelde Belg.  Voor een Zweed zou dat te moeilijk zijn.
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Een land dat ondanks zijn interne spanningen al bijna twee eeuwen in vrede 
leeft, heeft echter vooral een Nobelprijs uit Oslo verdiend.
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Hattrick

"Belangrijk is ook, dat het Belgisch kampioenschap meteen aangeeft hoe we de wereldwijde economische 
crisis kunnen aanpakken," verklaart zijn collega Orzjö.  "Geen hoge lonen meer betalen, maar wel doen 
alsof.  Niets is nog wat het lijkt."

Het wordt daarom in Stockholm niet onwaarschijnlijk geacht, dat de KBVB naast de Nobelprijs hogere 
wiskunde, ook de Nobelprijs economie verwerft. "En met de naam Jupiter-ligue zit er zelfs een prijs voor 
letterkunde in."   Dat zou pas een hattrick zijn.  
Een land dat ondanks zijn interne spanningen al bijna twee eeuwen in vrede leeft, heeft echter vooral een 
Nobelprijs uit Oslo verdiend.  Voor vrede.




