
AA Gent hunkert naar de
winterstop. Trainer Hein
Vanhaezebrouck telde gisteren
op training nog net achttien
fitte spelers. Naast de langdurig
geblesseerden Pedersen en
Puljic (kruisband), Gavazaj
(barst voorvoet), Soumahoro
(hamstrings), Kums (knie) en
Oussalah (gebroken vinger) zijn
mogelijk ook Asare, Milicevic

en Depoitre out voor de topper
tegen Standard. “Asare voelt
zich nog flauw na een bronchi-
tis, terwijl Depoitre last heeft
van de dij. Het is afwachten of
ze fit geraken tegen zondag.
Ook Milicevic is twijfelachtig
met hinder aan de dijspier”,
zegt Vanhaezebrouck.
Daarnaast moet de coach het
al twee maanden stellen zon-

der Sven Kums. “Kums zal dit
jaar sowieso niet meer in actie
komen. We hopen dat hij in
januari op stage weer zal kun-
nen meetrainen.”
Verder is Vanhaezebrouck op
zijn hoede voor Standard.
“Geen enkele ploeg pakte meer
punten op verplaatsing. Had
Standard het thuis niet laten
afweten, stond het nu op kop.”

“Kijk, het is een wisselvallige
ploeg”, stelt de coach van de
Bu0alo’s vast. “In Charleroi
wonnen ze verdiend en een
week later botsten ze op een
sterk Club. Of wij thuis eindelijk
eens een team uit de G5 kun-
nen kloppen? Ik lig daar niet
wakker van. Tegen Genk en
Anderlecht hadden we moeten
winnen.” 6NP7

De Belgische voetballer laat zijn geld vooral beheren
door de familie en komt daardoor in de problemen.
De helft van de spelers is niet eens verzekerd tegen
inkomensverlies. En nog erger: een kwart gokt of verbrast
te veel geld. Luc Nilis of Mike Tyson, het zijn lang geen
uitzonderingen, blijkt uit een studie van de Universiteit
Antwerpen en financieel planner Optima.
HANS VANDEWEGHE
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Studie. Voetballers en hun financiën: 9.000 euro per

ls ex-topsporter in
België,maarook in
Italië, Spanje,Rusland
enOekraïne is ‘de
slimstemens’ (editie
2012) eenervaringsdes-
kundige in sportfinan-
ciën, diedeperverse
mechanismenherkent.

Zelf bleefhij vanongelukken
gevrijwaard,maarhij hoorde
weleenswat. “Als je eencasino
binnengaatmetdeploegeneen
ploegmaat vraagt of jij voor

hemwatgeldkanafhalen
omdat zijn creditcard is geblok-
keerd, danweet jehoe laathet
is.”
“Zelf ben ikgeengokker. Eén

keerben ikbegonnenmet50
euroen ik stonddie avondop
eenonwaarschijnlijkhoog
bedrag, dat ikniet eensdurf te
noemen,waarna ik even later
allesbenkwijtgespeeld. Ikwas
daar eenweekziekvanen ik
heb toengezworendat ik er
nooitmeeraanbegin.”

Zijn ervaringmetfinancieel
adviesbegon in2007. Nadathij
in vier verschillende landenhad
gespeeld enher endergroeps-
verzekeringenenbeleggingen
had lopen, zaghij doorde
bomenhetbosnietmeer.
Hij ging in zeemetOptimaen
verdiepte zichgaandewegzelf
indematerie. “Ikweetwaar-
voor een sporter tijd enenergie
heeft alshij opde toppenvan
zijn tenen loopt. Beleggingen in
degatenhouden,hoort daar
echtniet bij. Toen ikdeeerste

klappenkreeg inhetbeginvan
debankencrisis, bleekdat ik te
veelwasblootgesteld aanbank-
aandelen.Datwasnieuw.”
Optimabeheert sinds2007zijn
portefeuilles en stroomlijnde
dieover alle landsgrenzenheen.
Zekwamengeregeldbij hemop
bezoek inhetbuitenlandenzo
groeidede ideeomnazijn
actieve carrièrehetzelfde te
doenvoor topsporters. Zijn
klantenrelaties tellenongeveer
twintig sporters.
“Veel kandaarnietmeerbij.

Het isheel arbeidsintensief,
maarookbijzonder interessant.
Ik krijg somsdegekste vragen
enals zemij bellenen ikkan
niet onmiddellijk opnemen,bel
ik indekortste keren terug. Ik
weethoe sportersdenken:het
moet allemaal asap.”

Stel: ikbeneen jongetopvoet-
baller,dieneteenverbeterd
contractheeftgetekenden ik
weetnietgoedwat ikmetdat

Tomas Van Den Spiegel:

‘Als je hun
schoonmoeder
wil spelen, is het
snel voorbij’

TOMAS VAN DEN SPIEGEL
OPTIMA

geldmoet.Hoepaktudat
aan?
“Eerst even iets verduidelijken:
wij doenniet aan ‘wealth
management’, dusniet puur
aanbeleggenvangeld,maar
aanfinanciëleplanningvoor
het leven, ooknade sport.Dus
beginnenwemet lange
gesprekken.Wat zijn je ver-
wachtingen?Watheb je?Wat
wil je?Hoeveel zekerheidwil je
inbouwen?Datbehoort tot de
verplichte vragendie iedereen
moet invullen.”
“Maarwij gravendieper. Ik

peil ooknaarde stabiliteit van
de relatie.Alsdeatleet aangeeft
dathij een lief heeft,maarook
meerdanéén, dan isdat een
ander verhaal dan iemanddie
eenvaste relatieheeft enaan
kinderendenkt.Verzekering,
successierechten, dat komtalle-
maal aanbod, als de sporterdat
wil. Voordepuur technische
uitwerking roep ik erde specia-
listenbij.”

Alshij
maar
geen
Nilis
wordt…

Te veel geld uitgeven, verkeerd
trouwen, overdreven verwachtingen
van de carrière en een gebrek aan
inzicht in geldzaken: dé ingrediënten
voor een financieel debacle. Behalve
de juiste vrouw, wil Tomas Van Den
Spiegel voor alle andere problemen
oplossingen aanreiken.

A

Vanhaezebrouck krijgt wedstrijdblad amper ingevuld
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Antwerpen enwerduitgewerktmet ex-basket-
balspelerTomasVanDenSpiegel, die voor
Optimade sportdeskbeheert en topsporters
financieel coacht.Geenonbevooroordeelde
bron,maardebevraging is volgensde regels van
dekunst gebeurd enwerpt eenondubbelzinnig
licht ophoe voetballers hun inkomstenbeheren.
“De vragenhebbenwebewust eenvoudig

gehouden”, zegt TomasVanDen Spiegel,
“omdatweweten dat sporters niet te veel tijd
aan een enquêtewillen besteden en omdatwe
inBelgië niet veel financiële openheid gewend
zijn.” Ruimhonderd spelers uit de eerste klasse
zijn bevraagd, zowel bij topclubs,middenmo-
ters als degradatiekandidaten. Dat is een kwart
van de eersteklassekernen endus eenmeer dan
representatief staal.

Overspending
Gemiddeld gaven ze eennettomaandsalaris op
van 8.670 euro,waarbij het gemiddelde fel
afweek vandemediaan, een gevolg vande veel
hogere topsalarissen.Het hoogst gerappor-
teerde inkomenwas 36.000 euronetto per
maand.Dat is geenuitzonderlijk bedrag en lijkt
zelfs eerder laag,maar variabele of eenmalige
inkomsten als premies, tekengelden en groeps-
verzekeringen zijn daar niet bijgeteld.
Opvallende vaststelling is ookhet gokgedrag

bij voetballers. Een kwart van de spelers geeft
aan geregeld een gok(je) tewagen en ook één op
de vier geeft toe dat er geregeld te veel geld
wordt uitgegeven. ‘Overspending’ in het jargon.
Shopping, kledij, schoenen en eten zijn verant-
woordelijk voor 90procent vandeuitgaven.
VanDen Spiegel: “Een kwart geeft gokken en
overspending toe. Ik vermoeddat het reële cijfer
een stukje hoger ligt, want ik herinnermij hoe
ik zelfwas als speler alsmennaar privézaken
peilde.”
De resultaten toonden ook aandat de kans

opproblemen vermindert naarmatemenmeer
spaart en investeert in vastgoed. Volatiele beleg-
gingen zoalsmode, kunst en een thema-café
zijnminder aan te raden.Net zoalsmet gokken,
slechte beleggingen en overspendingneemt de
kans opfinanciële problemen toe naarmate
men zijn geld aan anderenuitgeeft.
Dat veel voetballers teweinig aanhunfinan-

ciële toekomst denken en teweinig beseffen dat
hunportemonnee slechts tijdelijk dik is, bewijst
de statistische vaststelling dat de helft geen ver-
zekering heeft tegen tijdelijke of definitieve
arbeidsongeschiktheid. “Dat is verontrustend
weinig”, zegt VanDen Spiegel. “Teweinig
sporters zijn zich ervanbewust dat de kans
op eenblessure erg reëel is. Dat heeft grote
financiële gevolgen.”

ij BenCrabbé inKarakterswasLucNilis niet
bepaald een openboek toen zijn problemen aan
bod kwamen. Iedereen in hetwereldjeweet dat
hij een groot deel van zijn voetbalfortuin heeft
kwijtgespeeld,maar ook de oplettende leek
begreep al snel dat gokkenhemnaar de rand
vande financiële afgrondheeft geduwd.
LucNilis is geenuitzondering. Niet in België,

en vooral niet in de sport. Drie vande vijf
Premier Leaguespelers –met een gemiddeld
weekinkomen van40.000 euro – gaanpersoon-
lijk bankroet tijdens hun voetbalpensioen. In de
NFL (American football) komt 78 procent van
de spelers in de financiële problemenbinnende
twee jaar nahunpensionering en 60procent

vande basketbalspelers – het gemid-
delde inkomen in de

NBA is 3,6
vaker het gevaar omhet vele geld dat ze verdie-
nen sneller kwijt te spelen danhet binnenkomt.
In tien jaar tijd zijn ookhier de salarissen ver-
dubbeld en zijn de verlokkingen exponentieel
toegenomen. Komt daar nog eens bij dat beleg-
gen in het huidige economische klimaat – zelfs
voor kapitaalbehoud – diepere inzichten vereist.
Die hebben voetballers niet en die gaan ze

ookniet halen. Integendeel, uit een recente
enquête vandeUniversiteit Antwerpen in
samenwerkingmet financieel plannerOptima
blijkt dat voetballers nog al te vaak op familiele-
den vertrouwenomhungeld te beheren. En
hoewel die hetmeestal goedmenen, zijn de
ongelukkendanniet veraf. Eén opdenegen
voetballers doet alle geld- en beleggingsza-
ken zelf, zonder hulp. Vier op de tien
voetballers gebruikenhun royale
inkomenook omanderen te steu-
nen, hoofdzakelijk familieleden.

De enquête diemoest die-
nen voor een studie ‘De
financiële situatie van
profvoetballers’ is van
dehandvande eco-
noomMatteo
Balliauwvan
deUniversi-
teit

productenbiedenwij ookaan.
Voor een sporterblijft de
belangrijkstepijler eengoede
beschermingvanzijn car-
rière enzijn inkomen.”

RaadtOptimaook
Luxemburg-ontwijkingenof
anderefiscaleparadijzenaan?
“Neen.Buitenlandsepistes zit-
tenerniet tussen.”

Maar inmiddelsweetmenu
inSpanjeooktevinden.
Dekrantennoemenude
beschermengelvansporters.
“Wezijndie activiteitenaanhet
uitbouwen inSpanje, dat klopt,
maardemarkt is daar veel con-
currentiëlerdanhier.”
“Beschermengel is overdre-

ven.Alsdevoetballer 35wordt
enhij telt zijn geld –wathij
heeft verdiendenhoewij dat
hebbenbeheerd–danzou ik
graagééndinghoren: ‘Tomas,
dathebbenwesamengoed
gedaan.’”

miljoen euro per seizoen – zijn binnende vijf
jaar nahun laatstewedstrijd failliet.
Het beste voorbeeld is natuurlijk de bokser

MikeTyson, die in totaalmeer dan 300miljoen
euro aanwedstrijdpremies opstreek en tijdens
zijn hoogdagen op eendomeinwoondemet een
volledige zoo,waaronder een setje van drie
Bengaalse tijgers, in dewitte uitvoering nogwel.
Wat de verarmdeTyson vandaag verdient als
standup comedian gaat haast integraal naar de
Amerikaanse belastingen omzijn boetes af te
betalen.

Familie beheert
In België loopt het zo’n vaart niet. Niet alleen
omdat België hooguit de twaalfde voetbal-
economie vandewereld heeft. Alleen al één
weeksalaris vanEdenHazard bij Chelsea FC –
250.000 euro – is hoger danhet gemiddeld jaar-

salaris in de Jupilerliga.
Slecht financieel beheer
correleert nietmet het

niveau vanhet inkomen
endus lopen ook

Belgische voet-
ballers

steeds
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Slecht �nancieel beheer
heeft niets te makenmet
het inkomen en dus lopen
ook Belgische voetballers
het gevaar om hun geld
sneller kwijt te spelen
dan het binnenkomt

“Ik laat ookéénof tweemaan-
dendeuitgavenbijhoudenen
datwordtdanbesproken.We
berekenendandrie simulaties,
eigenlijkdrie scenario’s: of het
contract blijft ongeveer zoals
hetnu is, of het is binnende
kortste kerenafgelopendoor
blessure, of the sky is the limit en
je eindigt indePremier
League.”
“Dat is een stukje koffiedik

kijken,maarhet toontde spor-
terweldevalkuilenvanbijvoor-
beeld een tedure levensstan-
daard, dieniet is vol tehouden
bij tegenslag. Ingeval van jouw
nieuwecontractmetwellicht
eenpak tekengeld zal ik je aan-
radenniet onmiddellijk iets te
kopen,maarheel goedalle
opties tebekijkenen rustig een
beslissing tenemen in functie
vande toekomst.”

Bentueenconcurrentvoor
demakelaarofdeagentvan
desporter?

“Neen, ik heb zelfs een goed
contactmet een aantalmake-
laars. Zij staan er niet om te
springen omdat ook nog eens
te doen voor hun sporters.
Vandaar dat ze graag in zee
gaanmet specialisten zoals
wij.”
“Ookvoorons ishet een

evenwichtsoefening. Somsbel-
len sportersmetdevraagof ze
eennieuweautomogenkopen.
Datbekijkenwij enalshet kan,
gevenweookeenadviesover
wat ze tebestedenhebbenen
overdemaandwaarindathet
beste gebeurt.
“Ikweetdat sportershigh

maintenance zijn,maarals je
hunschoonmoederwil spelen,
is het snel voorbij.Anderzijds
heeft de sporterdiebegeleiding
nodig.Als ze je jaar in, jaaruit,
weeknaweekeen schema
gevenmetwat jemoetdoen,
danben jeniet gewendzelf ach-
terdedingenaan tegaan,want
datdoenanderenvoor jou.”

“Wij proberen sportersfinanci-
eel op te voeden.Het is bijna
alsof ze terugnaar school
komenvoor een snelcursus
geldzaken.”

Watvindtuzelfopvallend
indeenquête?
“Vanhet gokkenben ikalvast
niet achterover gevallen. Ikheb
indekleedkamergezetennaast
jongensdieopenlijk toegaven
dat ze zelfs oponzeeigenwed-
strijd gokten–maar steedswin-
nend, zegdenze.

Het gokkenkan tegenwoordig
digitaal endus redelijk ano-
niem.Gokken is vande sport
omdathet juist aandezelfde
behoeftes appelleert: de sporter
wilwinnen, liefst hier ennu.
Dat is testosterongedreven.”
“Het is alsof je eenwedstrijd

speeltwaarvan jeover ander-
half uurookdeuitslagkent.De
hangnaar snel gewin is ookde
redendat ik sportershebzien
instappen inpiramidespelen.
Alleenmet snellewinstwordt
rekeninggehouden,nietmet
snel verlies.
“Hetmeest opvallendevind

ikdat éénopde tweevoetballers
geenverzekering tegen inko-
mensverliesheeft.Het gaat om
sport,watbetekentdatdekans
opblessure erg reëel is en
zomaar eenmaandinkomen
van30.000eurokandoen
terugvallennaar ietsmeerdan
1.000euro.”
“Elke sporter zouzichdaar-

tegenmoetenverzekerenendie

maand en toch in vieze papieren

‘Gokken is eigen
aan de sport:
de atleet wil

winnen, hier en nu’
TOMAS VAN DEN SPIEGEL

OPTIMA
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FIFA geeft alsnog volledige corruptierapport vrij,
De wereldvoetbalbond FIFA
heeft toegezegd om het
rapport over mogelijke cor-
ruptie bij de toewijzing van
de WK’s van 2018 en 2022
alsnog in zijn geheel vrij te
geven. Daarmee staat echter
nog niet vast dat de waar-
heid aan het licht komt.
Bovendien volgen hoe dan
ook aanpassingen om het

rapport geschikt te maken
voor publicatie, zei FIFA-
voorzitter Sepp Blatter. De
informatie die getuigen in
vertrouwen hebben verstrekt
aan onderzoeker Michael
Garcia, wordt vermoedelijk
gecensureerd of zelfs ver-
wijderd. “Hun rechten moe-
ten worden gerespecteerd”,
aldus Blatter.

Volgens de Zwitser heeft de
FIFA altijd al gevonden dat
“de waarheid bekend moest
worden”. Toch hield de bond
volledige openheid tot nu
toe tegen. Dat zou nodig zijn
geweest om de privacy te
beschermen van de perso-
nen met wie Michael Garcia
voor zijn onderzoek sprak.
De Amerikaanse jurist legde

Blatter acht crisis voorbij
woensdag zijn functie neer
als voorzitter van de
onderzoekskamer. Hij kon
het niet eens worden met
de Duitse rechter Hans-
Joachim Eckert van de
Ethische Commissie, die
op eigen wijze Garcia’s
rapport samenvatte. Garcia
wordt opgevolgd door de
Zwitser Cornel Borbély.

“De crisis is voorbij”, juichte
de 78-jarige Blatter op het
FIFA-congres in Marrakech.
De stemronde voor het
toewijzen van de WK’s van
2018 en 2022 wordt niet
opnieuw gedaan. Daarmee
zou de FIFA zich “aanzien-
lijke juridische risico’s” op
de hals halen. In maart
beslist de FIFA wel over

2022. Vanwege de hitte in
Qatar wordt het WK mis-
schien verplaatst naar een
ander seizoen.
Blatter wil alvast vooruitkij-
ken. “Het rapport gaat over
het verleden. Ik focus op
de toekomst.” Hij hoopt op
29 mei voor de vijfde keer
als FIFA-voorzitter te wor-
den gekozen. ;VK<
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�nancieel opvoeder van sporters


