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ltijd in demaanden
augustus en januari
vraag ikmij af hoe
dat zou voelen: bie-
den op eenmensen-
lijf omdat datmen-
senlijf één of

meerdere trucjes kan.Hoe
zoudat voelen omnaonder-
handelingen effectief dat
geld te betalen endatmen-
senlijf thuis aan een africh-
ter te overhandigenmet de
melding: doe er je dingmee,
zorg dat het lijf rendeert,
wring het desnoods uit en
ook, als het even kan, zorg
dat het lijf kanwordendoor-
verkocht voor veelmeer
geld.
Ik zou geen voetbalmana-

ger of voetbalmakelaar kun-
nenworden.Het ismijwel-
eens aangeboden (dat
tweede, niet dat eerste),
maar ik zouhet niet kun-
nen. Te veelmens nuniet
bepaald, dat is ookweer te
veel eer,maar jemoet een
knop kunnenomdraaien die
ik nietweet zitten. Alleen al
ethisch:mensen verkoop je
niet; niet op eenLibisch
strand voor een boottocht
enniet in een vijfsterrenho-
tel voor een spelletje.
De voetballersmarkt is

ook eenbeetje een kamelen-
markt, al zijn er niet al te
veel kamelen die na een
afgescheurde achillespees
voor een recordbedragwor-
den verkocht, zoals
ChristianBenteke en zijn
waanzinnige 46miljoen
euro.Het transfersysteem in
voetbal is gebaseerd op –het
hogewoord is er uit –men-
senhandel,waarvande ver-
handelde koopwaar door-
gaans beterwordt,
waardoor het systeem in
standwordt gehouden.
Voorlopig althans.
De laatste keer dat de

koopwaar protesteerde, ligt
inmiddels al haast 25 jaar
achter ons, toen deBelg
Jean-Marc Bosman zijn
overgangnaar een andere
club zag geweigerdworden.
Sinds het Bosman-arrest
hoor je geen spelersmeer
klagen: hunomloopsnelheid
is verdrievoudigd, hun sala-
rissen vertienvoudigd. Je
hoort ook geenmakelaars
klagen: de transfersommen
zijnmaal zeven. Ende clubs
hoor je ook al niet. Als ieder-
een profiteert, is het systeem
fout.
Hebt u er al eens bij stil-

gestaan dat het betalen van
grof geld voormenselijk
talent alleen bestaat in het
voetbal? Het is de enige
sector waarin de voorma-
lige werkgever geld krijgt
om zijn personeelslid de
toestemming te geven op
een ander te gaan werken.
Oké, ook het Europese bas-
ketbal kent dat systeem,
maar terwijl de totale
waarde van de voetbal-
transfers in de Europese
topdivisies ongeveer 3mil-
jard euro per jaar bedraagt,
is dat voor de basketbal-
transfers honderd keer
minder. Nergens in de
wereld en in geen enkele
andere sport worden spor-
tendemensen verhandeld
voor sommen tussen de
100.000 en 100miljoen
euro, en 95 procent van die
geldstromen zijn Europees.

De transfersom is eigen-
lijk een overblijfsel van een
feodaal Engels systeem
waarbij de clubeigenaar al
van in 1886 de volledige
macht had over zijn werk-
nemer die buitenproportio-
neel goed op een bal kon
trappen. Gaandeweg is die
lijfeigenschap afgeschaft,
eerst met de George
Eastham-case in 1963 en de
Bosman-case in 1995.
In de grootste sport-

markt ter wereld, de
Verenigde Staten, is een
transfersom verboden
zoals in de NFL, of zoals in
de NBA gelimiteerd tot 3
miljoen euro per transac-
tie, wat hooguit als pas-
munt kan dienen. De spe-
lerscontracten zijn er ook
onderworpen aan bare-

ma’s, dat allemaal om de
sporteconomie gezond te
houden en oververhitting
tegen te gaan.
Wie denkt dat dit alleen

in een gesloten sportmodel
kan werken, is fout. De
Australische voetbalcom-
petitie heeft na een financi-
ële crisis de transfersom
afgeschaft of beperkt tot de
helft van het resterende
salaris in het lopende con-
tract, waarbij een contract
moet worden uitgediend.
Dat zou in het Europese
voetbal ook kunnen, men
moet het alleen willen. De
EU heeft al een omstandig
rapport over die problema-
tiek gepubliceerd. Het ligt
ergens in een lade te ver-
kommeren, maar een
afschaffing van de transfer-
somwas een optie.
Het kopen en verkopen

van sportend personeel is
een relict uit de 19de eeuw
en hoort niet meer in de
21ste eeuw thuis. Door de
afschaffing van de transfer-
som zoudenmakelaars
worden herleid tot spelers-
begeleiders en hun inkom-
sten naar normale propor-
ties. Idem voor de
clubmanagers en technisch
directeurs, die van de
makelaars geen geldmeer
kunnen aftroggelen of aan-
vaarden. De clubs zouden
minder geldmoeten
ophoesten. En de spelers?
Die zouden nog steeds gaan
waar het geld hen roept. In
een eerste fase zouden hun
salarissen nogmeer stijgen,
waarna de volgende stap
eenmaximumsalaris per
competitie zou zijn.

Kamelenmarkt
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De voetballers-
markt is als een
kamelenmarkt,
al zijn er niet al
te veel kamelen

die na een
afgescheurde
achillespees
worden

verkocht voor
46miljoen euro
zoals Benteke

Gent voorbij Genk
met een gelukje
Buffalo’s wenden ook zonder Raman crisis af

AAGent vaartweer in rustigerwateren,
na een toevallige zege tegenRacingGenk.
De bezoekers gooiden de eerste helft
onnodigweg en konden daarna de domme
penaltyfout vanKabasele nietmeer
rechttrekken.

Het was nieuwsgierig uitkijken naar hoe AAGent
zichzoupresenterenna tocheen turbulenteweek,
waarin Hein Vanhaezebrouck zijn spelersgroep
tegendemuurplakteenBenitoRamandekranten-
koppen haaldemet trekstoten op een onzalig uur
in ‘De Pomerans’, de voortaan roemruchte snoo-
kerloungedieLochristimeteenopdekaart zette.
Onder een beetje druk is het nooit aangenaam

spelentegeneenploegonderleidingvanPeterMaes.

RacingGenk isweliswaar nog in volle opbouw, en
Maes wacht op offensieve versterking, maar toch,
gisteravond voor de rust hadden we er niets aan,
aan demeest simplistische manier om voetbal te
benaderen: twee defensieve gordels van viermen-
sen, en daarvoor Okriashvili en De Camargo die
maarwat roefelden.
Het gevolg laat zich raden: AAGentmet de bal,

envooralmetdeopdrachtomFortBoyard teover-
meesteren.
ZeshoekschoppeneneenschotjevanNetowaren

de karige oogst na dik twintig minuten. De lands-
kampioenverslikte zich indekleine ruimtes inhet
bos van Limburgse benen en in hun eigen opeen-
stapelingaan technische tekortkomingen.
Dààr rekende Racing Genk op; op de fouten in

de opbouw van AA Gent. Bij één zo’n omschake-
lingsmoment bediende Cissé de meegelopen
Okriashvili,maardie stondnétbuitenspel.
De Ghelamco Arena slaakte een zucht van

opluchting.
Dewedstrijdkonenkelopenbreken,dieeneploeg

zouhaarstellingenenkelmoetenverlaten,meteen
doelpunt van de thuisploeg. Gelukkig voor de
Buffalo’swerkteKabaselemee.Eennietbijsterintel-
ligente overtreding van hem op Dejaegere leidde
Kumsnaardepenaltystip (1-0).
Dan sta je daar als je RacingGenk: tóch op ach-

terstandeneenhelftweggegooid.
ToenmoéstRacingGenkwel vooruit gaanden-

ken. Meteen speelden de bezoekers in het vierde
kwartier meer op de helft van AA Gent dan in de
hele eerste helft. Het spel was dreigend,maar nog
net niet zuiver genoeg omeen zelfzekere Sels écht

Stand eerste klasse

Vrijdag

AA Gent - Racing Genk 1-0

Zaterdag

Club Brugge - KV Mechelen 18.00 uur

Moeskroen-Péruwelz - STVV 20.00 uur

KV Oostende - Westerlo 20.00 uur

Waasland-Beveren - KV Kortrijk 20.00 uur

Zondag

Lokeren - Charleroi 14.30 uur

Standard - Zulte Waregem 18.00 uur

OH Leuven - Anderlecht 20.00 uur

1. AA Gent 2 1 0 1 2-1 4
2. KVOostende 1 1 0 0 3-1 3
3. Racing Genk 2 1 1 0 3-2 3
4. ZulteWaregem 1 1 0 0 3-1 3
5. Anderlecht 1 1 0 0 3-2 3
6. Charleroi 1 1 0 0 2-1 3
7. KV Kortrijk 1 1 0 0 2-1 3
8. STVV 1 1 0 0 2-1 3
9. Westerlo 1 0 0 1 1-1 1

10. Waasland-Beveren 1 0 1 0 2-3 0
11. Club Brugge 1 0 1 0 1-2 0
12. Moeskroen-Péruwelz 1 0 1 0 1-2 0
13. Standard 1 0 1 0 1-2 0
14. KVMechelen 1 0 1 0 1-3 0
15. Lokeren 1 0 1 0 1-3 0
16. OH Leuven 1 0 1 0 1-3 0

Programma speeldag 2

te verontrusten - het waren plukballetjes telkens
voordeneusvanDeCamargo.
AA Gent kreeg het stilaan lastig om voldragen

actiesoptezetten.Netalsvorigeweekblevenvooral
Milicevic en Moses Simon ver onder hun beste
niveau. Zo bleek dat die afwachtendehouding van
Genkvoor rusthelemaalnietnodigwas.
De kampioen zoekt momenteel naar zichzelf.

AlweergingVanhaezebrouckalnaeenuuraanhet
wisselen: Saief voorSimon.
De hoogtepunten waren karig, op die 51ste

minuutna:hetblijft telkenseenkippenvelmoment
als duizenden mensen ‘Mia’ aanheffen en hun
smartphone latenoplichten.
Nog een kwartier, enVanhaezebrouck vondhet

wijs ommet de nieuwe verdediger Johansson zijn
defensieextra lengte,krachtentalent tebezorgen-
bevreesd waarschijnlijk voor het luchtbombarde-
ment richtingDeCamargodatnogzoukomen.
Meer dan een vrijschop vanDeCamargo die de

lat likte, leverdehet slotoffensief nietmeerop.
AAGentkanmet4op6dantochrustigafzakken

naarAnderlecht, volgendeweek. 2SK3

Genk stelt
City-talent voor
Het gebeurt niet elke dag dat
Manchester City een talentje
stalt in ons land. De Turkse
spits Enes Ünal (18) wordt
voor twee seizoenen uitge-
leend. “Een cadeau voor de
Genkse fans”, zegt directeur
Patrick Janssens.
Ünal, die de vorige nummer
9 Jelle Vossen moet doen
vergeten, is een Turks top-
talent dat deze zomer voor
bijna 3 miljoen euro van
Bursaspor naar Manchester
City werd getransfereerd. In
Turkije wordt hij omschreven
als een hardwerkende spits
met een neus voor goals. Zo
is hij de jongste doelpunten-
maker ooit in de Turkse eer-
ste klasse. Hij maakt mogelijk
morgen al zijn debuut in de
oefenwedstrijd op het Kiel
tegen Beerschot-Wilrijk.
2KDZ3

K Kums krijgt
felicitaties.
Zijn doelpunt
bleek vol-
doende voor
de volle buit.
© PHOTO NEWS

De kampioen zoekt
momenteel naar zichzelf.

Alweer ging Vanhaezebrouck
al na een uur

aan het wisselen

AA Gent 1

KRCGenk 0


