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StevenMartens, van CEO tot duivel
in het wijwatervat van het voetbal

Eerst zette hij de profliga
uit de wind in de affaire
rond de Standard-tifo.
Maar een paar dagen later
kreeg opperste bondsbons
Steven Martens (50) een
dolk in de rug toen een
tot nader order onbekend
lid van diezelfde profliga
een vertrouwelijke
auditnota lekte. ‘Ik vraag
mij af hoe dit verder moet.’
HANS VANDEWEGHE
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mijn
easyexit’



I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

Steven
Martens (50)
⇥Werd tenniscoach in
1987 binnen de
Belgische tennis-
federatie.
⇥ Technisch coördina-
tor van het VTV-oplei-
dingscentrum van
1998 tot 2005, om er
tot 2006 technisch
directeur te blijven.
⇥ Kapitein van de
nationale ploegen in
de Fed Cup (1993-’98)
en de Davis Cup
(2001-2005).
⇥ In 2004 was hij
coach van de
nationale ploeg op de
Olympische Zomer-
spelen van Athene.
⇥ Vanaf 2007 was hij
aan de slag als player
director bij de tennis-
federatie van het
Verenigd Koninkrijk.
⇥ In 2011 werd hij
benoemd tot
secretaris-generaal
van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond
(KBVB). Hij volgde er
Jean-Marie Philips op.

22 zeno.

tevenMartens zat woensdag in het
Zwitserse Nyon namens de UEFA
voor een internationale audit toen
hij een sms kreeg: of hijHet Laatste
Nieuws al had gelezen. Even later
ging de telefoon: de radiojongens
vanDe ochtend. Of hij wilde reage-
ren op de beschuldigingen van
financieel wanbeheer? Dat wilde
de CEO van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond (KBVB) en
hij tweettemeteen het veelbespro-
ken en door de raad van bestuur
goedgekeurde Financieel
Jaarverslag 2013-14.
Hetwas het begin van eendolle

24 urenwaarin schadebeheersing
centraal stond.The day after the day
after zit hij in de CrownePlaza aan
de andere kant van eenhoog tafeltje:
beschadigd,maar combattief, zelfs
een beetje contemplatief.
StevenMartens: “Helemaal

onverwachtwas die aanval niet. De
jaarrekeningwas al door onze raad
vanbestuur goedgekeurd en toen
die naar het uitvoerend comité
moest, hebbende zes leden vande
ProLeague in dat comité eenmail
gestuurdmet de vraag omuitstel.
Toendacht ik al: hier zit iets achter.
Enwat bleek? Iets later lektemen
een intern auditdocument dat vra-
gen stelde bij die jaarrekening,maar
waarwij inmiddels in de raad van
bestuur hadden op geantwoord.
Alleen de vragen kwamennaar bui-
ten, de inmiddels goedgekeurde ant-
woordenniet.
“Toen ikwoensdagmijn live-inter-

viewdeedmetMichielAmeloot van
VTM, stonddie te zwaaienmethet
documentdat ikophetnethadgezet,
maarookmetde interneauditwaar
‘vertrouwelijk enconfidentieel’ op
stond.Daarkan ikniet om lachen, en
niet alleenomdatmijn reputatienu
doorhet slijk is gehaald.Dat is
beschadigingendat zijndepolitieke
spelletjes.”

Wieheeft gelekt?Alleswijst opde
profliga.
StevenMartens: “Datweet ik niet. Ik
hebwel een vermoeden.Het is dui-
delijk dat het een combine is van
verschillende belangen tegen de
KBVBenmijzelf.”

DeauditnotazegtdatdeKBVBver-
liesmaaktenuzegtdaterwinst is
gemaaktalsdebeidevleugelsmee
wordengenomen indeafrekening.
Isdateenboekhoudtrucje?
“Neen. Boekhoudkundigmaakt de
entiteit vzwKBVBverlies,maar
samenmet de vleugelsmakenwe

winst. Dat is geen trucje,maar basic
boekhouden.Ons totaalwerkings-
budget in eennormaal jaar is 45
miljoen euro, voor de drie bonden
samen.Met dat bedragwerk ik. In
eenWK-jaar is dat ongeveer 15mil-
joen extra, dus 60miljoen.
“Wij consolideren de cijfers van

deKBVBenVlaamse
Voetbalfederatie en deWaalse
tegenhanger omdatwij heel veel
taken gemeenschappelijk doen.Dat
is helemaal niet kunstmatig,want
wij zijn één btw-eenheid enweheb-
ben zelfs één gemeenschappelijke
ondernemingsraad. (Het voetbal
heeft destijds vanministerAnciaux
als enige sport in België die uitzonde-
ringsstatus verkregen. Alle andere
sporten zijn volledig gesplitst con-
formde staatshervorming.HVDW)
“Voor die regionale vleugels krij-

genwij subsidies vande regio’s: vier
miljoen in totaal. DeVlaamse vleu-
gel heeft uit ledenbijdragen en sub-
sidies achtmiljoen inkomsten, de
Walen vijfmiljoen. Dat volstaat niet
omdewerking vande vleugels te
financieren. Jaar na jaar stoppenwij
per vleugel ongeveer eenhalfmil-
joen toe. Onze revisor had ons gead-
viseerd omdie somvoortaan op
voorhand te betalen zodat de vleu-
gels niet telkens in het roodmoesten
afsluiten.
“Dat betekent dus datwe éénmil-

joen euro extra hebben in de uitga-
ven vande entiteit KBVB,maarwe
vindendie som terug bij de vleugels.
Dat verklaart ondermeer het ver-
schil tussen 200.000 euro verlies of
600.000 eurowinst. Neemt u van
mij aan datwewinst hebben
gemaakt, terwijlwe eigenlijk op een
verlies van ongeveer 500.000had-
den gerekend.”

Maar, zeggendecritici,metdie
omzetnadiemooiekwartfinale in
Brazilië hadumeerwinstmoeten
maken.
“Dat is niet juist. Van demeerop-
brengsten, die we uiteraard niet
konden voorzien, is het grootste
deel – 91 procent – naar het spor-
tieve functioneren gegaan. Van de
winstpremie van 10,8miljoen
vloeide 8,5miljoen naar de spelers
en staf terug.We hebben aan de
World Cup 1,2miljoen overgehou-
den. Duitsland heeft hetWK
gewonnen en heeft eenwinst van
driemiljoen. De Franse bond
rekent dit jaar op een surplus van
200.000 euro. Brazilië wás gewoon
duur.We hebben de verplaatsingen
tot hetminimumbeperkt, maar als

S
we volgendeweekmet het oog op
het EK de technische ruimtes gaan
bekijken in Bordeaux, kost ons dat
een fractie van eenWK-trip.
“Wij hebbenmisschien ook kos-

ten gemaaktwaarvan ik denkdatwe
die de volgende keer zullenmoeten
doorrekenen.Neemnuhet perscen-
trumdatwij bij het hotel hebben
opgetrokken ende supersnellewifi
diewedaar op onze kostenhebben
geïnstalleerd. Alleen al gezienmijn
recente ervaringenmet sommige
media,weet ik niet ofwe dat nogwel
moeten doen.”

Nietboos zijnopons.
Sportjournalistenen jaarrekenin-
gen is eengevaarlijke combinatie,
maarubentookniet transparant:
devorige jaarrekeningenzijnniet
te vindenopuwsite.
“Klopt. Dat is jammer, en daarmoe-
tenwe snel iets aan doen. (Haalt op
zijn laptop de cijfers van de raad van
bestuur vanmei 2014 op) U ziet dat
we voor volgend jaarweermikken
op eenwinst van eenhalfmiljoen
euro endat doenwe terwijlwe drie
miljoenminder bijdrages innen van
de clubs.Het verhaal datweniet
teruggeven aande clubs is dus
manifest onjuist, wantwehebben
de bondstaksen verlaagd van 7,5
naar ietsmeer dan4procent. En de
boetes zijn ookmet 300.000 vermin-
derd omdat er door de digitalisering
minder fouten zullenworden
gemaakt.”

BonkaCircuswasproducent voor
demediacampagne ronddeRode
Duivels.Uwcentrale verdediger
enkapitein is daarhoofdaandeel-
houder. Zouudatopnieuwdoen?
“Wanneer ik daar nu zo op terugkijk
enmet de heisa die erover is ont-
staan: neen,wellicht niet. Ik hebhier
onnodige risico’s genomen. Ik zeg
ookniet dat ik geen foutenheb
gemaakt of dat ik de dingenniet ver-
keerd heb ingeschat.Managenbete-
kent ook lerenuit fouten.Wat het
bedrag betreftwaarmen vragen
over had; dat is perfect verklaarbaar.
“De keuze voor Bonkaheeft ook

niks temakenmetVincent
Kompany.Hun conceptwas uniek
endoor henhebbenweonze fan-
base verbreed. Als ik ziewie er op de
fandagwas inOostende, danhad-
denwedaar de hele Belgische bevol-
king, van jong tot oud, Belgen en
nieuweBelgen.Wij hebbende
markt vanhet voetbal uitgebreid en
datwordtmij nuniet in dank afge-
nomen. Je kunt dit ook jaloezie noe-
men.”

600.000eurovoorhet reclamebu-
reauBoondoggle iswel eenflinke
som.
“Wat is 600.000 euro als je daarmee
al je stadions vult? Eénderdewas
voor deDuivelse uitdagingen, toch
eenbijzonder geslaagd concept
vindt iedereen. De rest ging naar de
rebranding, de look-and-feel van de
bond enhet bondsgebouw,maar in
hoofdzaaknaar de opstart van onze
webshop.Als dat 300.000 euroheeft
gekost, dan staat daar 3miljoen
inkomsten tegenover.
“We spreken over 2012, het

moment van opstarten.Wewaren

toenniet gekwalificeerd voor het EK
enhetmoest allemaal nog begin-
nen. Toenben ik in de raad van
bestuur beginnenpraten overmer-
chandising en licensing. ‘Leg eens
uit, wat je daarmee bedoelt’, kreeg ik
als vraag.Wekomen echt vanheel
ver enwe zijn heel hard gegaan.”

Is deverloningvanhetmanage-
mentnogeen item?
“Datweet ik niet. Ik denk dat dit ach-
ter de rug is.Wijworden eerlijk ver-
loond, beter dan in de tafeltennis-
bondwellicht,maar nuookweer
niet exorbitant en conformwat je in
de bedrijfswereld zou verdienen.”

Hetverhaal vandebig spenders
StevenMartens enco. gaat erwel
een stukmakkelijker indanuw
uitleg, het spijtmij zeer.
“Natuurlijk, ik sta hier redelijk
machteloos. Deze brochure (het
financieel jaarverslag dat nog niet op
het uitvoerend comité kwam,HVDW)
heet ‘Groeien&winnen’, precieswat
wehebben gedaan in 2013 en 2014.
Hier staat alles netjes in uitgelegd.
Het is technisch gezien geen jaarver-
slag, dat is ook juist,maar het stelt
hetwel bevattelijk voor enhet is in
elk gevalmeer onderbouwdmet cij-
fers dandemanierwaaropmenmij
woensdag vanuit de heupheeft afge-
schoten.
“Hetwordt nu voorgesteld alsof

het slecht gaat,maarwehebben 15
miljoen euro liquidemiddelen en
een eigen vermogen van 35miljoen.
Wepresteerdende voorbije vier jaar
ook steeds beter dan gebudgetteerd.
Volgend jaar nemenweooknog
eens 2,4miljoen euro sociaal passief
mee door de twintig ontslagen die
bij ons zijn gevallen,maar daar
tegenover staat een recurrente
besparing van 1,3miljoen euro aan
salarissen.”

Heel veel bestuurders zieneen
sportbondals een spaarkaswaar-
uit zij geldwillenhalenomhun
belangen tefinancieren.Maar jul-
liewildenzelfwerkenenwerken
kostgeld.
“Wehadden ook een inhaalbewe-
ging temaken,wantwe stonden tien
jaar achter. De digitalisering heeft
ons over drie jaar gespreid 3,7mil-
joen euro gekost. Is dat veel geld? Ja,
maar nuhebbenwewel hetmeest
performante informaticasysteem
van alle bonden. Tien dagen geleden
hebbenwede appBest of Belgian
Football gelanceerd enwehebben al
130.000 aanmeldingen.

‘Metdeheisadie
erover isontstaan,
zouikwellichtniet
meer inzeegaan
metKompany’s
BonkaCircus’
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FMartens: ‘Het
WK was duur,
maar we maakten
ook kosten die we
de volgende keer
misschien moeten
doorrekenen.
Neem nu het pers-
centrummet
supersnelle wifi.’
© NICO VEREECKEN/
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“Het up-to-date houden van ons
klantenbestand is de grootste uitda-
ging endat doenwedoor demensen
te verplichten oméén keer per jaar
hun identiteitskaart in een e-card-
reader te stoppen: alles gebeurt nu
digitaal. De 90.000 aansluitingen,
30.000 transfers, 220.000wedstrij-
denwaarvoor vroeger iemandhele
dagen kaartjes en bladen zat in te
vullen, gebeurennuonline.”

MetdiedatabasekuntuaanCRM
(customer relationmanagement)
doen,maardanbentueencon-
current voordeprofclubs.Geen
wonderdat zeuwegwillen.
“Wij doen inderdaad aanmerchan-
dising, licensing enCRMzoals acti-
vering en engagement van fans. Dit
is dé discussie: inwelkemate kanni-
baliseert onze commerciëlewerking
die vande profclubs?Wehebben
ookpartners, sponsors dus, net als
de clubs,maar ook daarvanben ik
overtuigd dat het niet omcommuni-
cerende vaten gaat.Wij trekken een
extra publiek aan, zowel bij de fans
als bij de sponsors. INGwil geen
clubsponsor zijn en door ons zitten
die toch in het voetbal. De families
diewij extra bereiken,makenwe
ookwarmvoor het voetbal.
“Wij nemengeenbusiness af van

de profclubs. Integendeel. De impuls
diewij hebben gegeven aande
nationale ploeg, en die de nationale
ploeg grotendeels zelf heeft
gecreëerd door hunprestaties, heeft
ervoor gezorgd dat dewaarde van
deBelgische voetballer vandaag
hoger is dan ooit. Dat komt de clubs
rechtstreeks ten goede.”

Deprofclubs zienuals de zeven-
tiendeeersteklasser, eencommer-
ciële concurrentdienoggroter is
danAnderlecht endie sámenmet
Anderlechtgaat voetballen in een
nieuwnationaal stadion. Iedereen
zal uwskyboxenwillen.
“Ikwil absoluut een stadion in
Brussel. In de eerste plaats omdat er
dannogmeer stadions in België
komen. Ikwil ook een stadion in
Brugge en eenbeter stadion in Luik.
Duitslandheeft geennationaal sta-
dion, dat klopt,maarwij hebbenwel
een stadionnodig in Brussel omdat
wedaar hetmeeste publiek trekken.
“Ik spreek bewust niet over een

nationaal stadion. Dit is een
Brussels dossier datwijmeehebben
losgetrokken, zodat het er kan
komen. Zoals onze stadionmanager
ook contact heeftmet Brugge,
Oostende enWaregemom te kijken

ofwedaar iets kunnenbetekenen.
Nieuwe stadions betekentmeer
publiek; Gent is daarvanhet beste
voorbeeld.”

Declubs vindendatu te veel geld
verteert, degrote clubs vindendat
ueenconcurrentbent énubent
ooknogeensgelinkt aanbonds-
voorzitter FrançoisDe
Keersmaeckerdie sommigenweg
willen.Genoeg redenenomuaf te
schieten.
“Ik ben in deze sport gekomenom
een aantal zaken te realiseren. Ik
wilde onze impact op de sport ver-
groten ende organisatie verande-
ren. Ikwilde een breder draagvlak
van supporters voor de nationale
ploeg. Dat is gelukt.Wehebbenhet
momentumgepakt. In 1986werden
we vierde en speeldenweonze eer-
ste kwalificatiewedstrijd na datWK
voor 14.000man.Nuhebbenwe
tegenAndorra 45.000 tickets ver-
kocht. Denk je dat dit zomaar gaat
door aan te kondigen dat je tickets
kunt kopen?Dat is een verhaal van
communicatie,marketing, active-
ring, promotie, et cetera.
“Wehebben ooknooitmeer

leden gehaddan vandaag.We zijn
als bondfinancieel sterker dan ooit.
We zijn één vande ‘waauw-nations’
in het Europees voetbal.Menkomt

bij ons kijkennaar onze jeugdoplei-
ding, naar onze digitalisering, enzo-
voort. Overalwordenwe als voor-
beeld genomen,maar in eigen land
zijnwe geen sant. (lacht)
“Wat de voorzitter betreft: ik kan

zeer goedwerkenmet FrançoisDe
Keersmaecker. Ik zal hemdanook
nooit afvallen. Komt er onder
impuls vande profclubs een andere
voorzitter, dan zal ik daar ookmee
werken. Tenzij hijmijwegwil
natuurlijk,maar dat zienwedan
wel. Ik zalmij nooit bemoeienmet
de voorzittersverkiezing van juni.”

Uwordtookverwetendatuniks
heeft gedaanomtweedeklasse
beter temaken.
“Dan zeg ik: ik benmetmijn handen
en voeten gebonden aanwat de eer-
steklasseclubs beslissen. Ik heb ini-
tiatief genomen, er is een studie
geweest vanErnst&Young,maar
het advies omde eerste klasse uit te
breiden, is afgeschoten. DeCEOvan
de voetbalbondwerkt operationeel.
Ik voer een beleid uit, ik heb zelf
geen politieke of reglementaire
macht. Daar zijn de liga’s en de vleu-
gels voor verantwoordelijk.
“Dat zagenwenogmet de tifo van

Standard. Ik benmeegegaanmet
Ludwig Sneyers vande ProLeague
die over dat soort problemen gaat.
Uit solidariteit,maarwie kreeg alle
vragen? Ik. Ik kanwel zeggendat ik
100.000 euro boetewil,maar dat is
mijn bevoegdheid niet. Toch stellen
demediamij de vraagwaarom ik
niks aande tweede klasse verander
enwaarom ik Standardniet straf.”

Is dit nogwelwerkbaar vooru?
“Niet kostewathet kost,maar ik zal
hierniet over éénnacht ijs gaan. Ik
gunniemandmijneasy exit,maar ik
vraagmijwel afhoedit verdermoet.
Ikhebeenprachtig teamvanmede-
werkers inalle afdelingen,mensen
diemij steunenener elkedagvol voor
gaan.Alleenvoorhenwil je al door-
gaan.Maardit is nietmeer eenver-
haal vanweerstand tegenverande-
ringdoormiddel vanopendiscussie
in een raadvanbestuur.Hierwordt
parallel een spel gespeeldwaarheel
veel tegengesteldebelangenelkaar
ineensvinden, ondermeer inhun
aversie tegenhetBrussels stadiondos-
sier.Datwerkt verstorenden is scha-
delijk voorhetBelgischvoetbal ende
voetbalbond.
“Ikziemijdatgevechtwelaan-

gaan,maarwilmijn raadvanbestuur
datook?Zijndie sterkgenoegom
door tegaan? Ikweetdatniet.”

‘Wijhebben
demarktvan
hetvoetbal
uitgebreiden
datwordtmij
nuniet indank
afgenomen.
Jekuntditook
jaloezie
noemen’
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MarilynMonroe zei dat ze kippenvel kreeg als ze hem
bezig hoorde. Ronnie Ronalde kon de zang van alle
vogels imiteren. Hij ontdekte zijn talent toen hijmet
een oomwedde dat hij een taxi kon roepen door alleen
maar te fluiten.

JEAN⌃PAUL MULDERS

Geborenwas hij in eenhardewereld. Als zoon van arme
ouders – eenwerkloze en eennaaister – in het Engeland vande
jaren twintig, beschikteRonnie overmaarweinig speelgoed.
Des temeer tijd hadhij omnaar de geluiden op straat te luis-

teren.Hij leerde de vogels feilloos na te bootsen, zoals ookhet
gejodel van demelkman ende leverancier van steenkool. Hij
floot in de groezelige straten van Islington,Noord-Londen, en
merkte datmensenniet te beroerdwaren omvoormuzikale
troost te betalen. “Jemoet niet huilen,mama”, zei hij als zijn
moederweer geen rooie duit had. “Ik zal hópen geld verdie-
nen!”
En geld verdienendeedhij. Zo banaal als zijn stemwas, zo

weergaloos konhij ‘schuifelen’.Mensen vondenhet ongeloof-
lijk dat dit onooglijkemannetje klanken voortbracht als de
merel en de lijster. Het zouhemdewereld rond voeren enmil-
joenenplaten doen verkopen, volmet liedjes als ‘If IWere a

Blackbird’. Frank Sinatrawas fan, en toenTheQueenhem
bezig had gezien,wou ze zelf leren fluiten.
Ronnie schopte het tot inNewYork.Hij vulde deRadio City

MusicHall, capaciteit 6.000man, elke avond tienweken lang.
Ophet podiumbezwoer hij de technici omalle spots op zijn

gezicht te richten, zodat het publiek kon zien dat hij niet een of
ander vernuftig hulpmiddel in zijnmond verborgenhield. Bij
de tandartsweigerde hij steevast verdoving,want over zijn
dierbaarste bezitwouhij altijd controle houden.
“Je fluit als je blij bent”, verklaarde hij zelf zijn succes een-

voudig. “Je fluit niet als je droevig bent.” Alleen de tijdgeest zat
nietmee: voor de kunst die hij bedreef, wasRonnie dertig jaar
te laat geboren. Toende rock-’n-roll opkwam,werdhij plots-
klaps eenfluitende dinosaurus, die nogwel een paar rocknum-
mers probeerde tot hilariteit van de toeschouwers. Ronniewas
uitgerangeerd op z’n dertigste.
Maar hij kende dewet vande straat enwat geldwaard is. Hij

kocht eenhotel ophet kanaaleilandGuernsey en baatte dat
vele jaren languitmet zijn vrouw, eenOostenrijksmodel.
Optredendeedhij in bijberoep.
In de vroege jaren 1990 verhuisde het stel naarNieuw-

Zeeland,waar hij altijd al een brede fanbase had.Hij liefheb-
berde nog in de landbouwen vloog af en toe terugnaar
Engeland, zoals voor de tourneewaarmeehij zijn 65ste ver-
jaardag in de showbusiness vierde. De fanswaren er nog,
inmiddels toegerustmet gehoorapparaten.
Het zou zijn zwanenzangworden. Vlak na zijn negentigste

verjaardag kreeg hij een beroerte,waarnahij nog korte tijd in
een rusthuis voor entertainerswoonde.
Hij laat zijn vrouwRosemarie na, drie kinderen vanpensi-

oengerechtigde leeftijd en eenmoeilijk te schatten aantalmet
verstomming geslagen vogels.

inmemoriam
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RonnieRonalde

Demandieuitend
doorhet levenging

A Ronnie
Ronalde
werd dertig
jaar te laat
geboren.
De rock-’n-
rollgeneratie
had het niet
zo begrepen
op gefloten
liedjes. © RV
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