
AnthonyMartial

u Martial kostte 50 miljoen,
maar als hij 25 doelpunten
of 25 interlands of een
nominatie voor de Gouden
Bal behaalt, krijgt Monaco
telkens 10 miljoen extra.

VanMonaco naarManchester United

nlangspubliceerden tweeVlaamse
kranteneenverhaal overde salaris-
senbij degrote voetbalclubs. Lovens-
waardigwerk,maarhelaaskloptede
conclusieniethelemaal.Het gemid-
delde salaris voorkernspelers ligt bij
de topclubs soms50.000, soms
100.000enbij éénclubzelfs 250.000
eurohogerdanberekend.Dat lagniet
aande journalisten,wantdiehadden
zich terecht gebaseerdopdeenige
beschikbare cijfers, de jaarrekeningen
diebij deNationaleBankzijnneer-
gelegd.

Indepraktijkhanterendeclubs
anderebedragenenhebbenzeook
vaakondoorzichtige structurenwaar-
binnen techniekenvanfiscaleoptima-
lisatie legio zijn.Dat ishoeEuropa
wheelt endealt in sportzaken.Het is
hiernogevenwachtenopdeAmeri-
kaanseopenheidwaarbij eenweek
voorhetbeginvanhet seizoen inUSA
Todayde salarissen tot opdedollar
wordenafgedrukt ende spelers-cao’s
vrijelijk ophet internet raadpleegbaar
zijn.

Maar sindskort is erhoop: Football
Leaksdoetdevrijhandelszone
Profvoetbal bevenophaargrondves-
tendooromdehaverklapgevoelige
financiële info tepubliceren. “We
wetendat er iets ernstigs aandehand
is,” zei eenanoniemeclubleider aan
TheNewYorkTimes, “maarwatwe
vooralweten, is datniemanddevol-
gende inde rijwil zijnomzijndeals in
extensoophetnet te vinden.”

‘John’ eet Servisch
Doede test en surfnaar footballleaks-
2015.wordpress.com.Zoekeendocu-
ment, contract, overeenkomst,maakt
niet uit, ietswat je interesseert, en
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Hij komt uit Portugal en niemand weet hoe hij
eraan raakt, maar op gezette tijden publiceert hij,
compleet mét kopie, geheime financiële voetbal-
deals zoals transfers en contracten. Dat anders zo
gesloten voetbalwereldje is not amused. ‘Football

Leaks is een criminele organisatie van hackers en
moet worden uitgeroeid.’

HANS VANDEWEGHE
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achtergrond.
Gelekte deals van Football Leaks bezorgen

► Football Leaks maakte
onder meer de transfer-
deal Van Anthony
Martial naar Manchester
United openbaar.



zaterdag02/04/2016 55HH

probeerhet tedownloaden.Het eer-
stewat gebeurt, is dehel die losbreekt
als je datprobeert.Dezeweekgingen
ermuziekjes af enwees eenFranse
stem ineensopmalwaredieoponze
laptopwasgeïnstalleerd.Vorigeweek
waser eenanderewaarschuwingen
sloegdevirussoftwareookalarmom
uiteindelijkbij eenpornositeuit te
komen.Nogeenanderekeerwashet
eengoksite.Deeerste keerdownloa-
den lukt vaakniet, bij een tweede
poging lukthetwel. Inmiddelswasde
laptopweldegelijkmetmalwaregeïn-
fecteerd,maarNortonkondezaak
eenvoudigklaren.

Demalware zouvolgensFootball
Leaksgeïnstalleerdzijn inopdracht
vaneengrote spelersmakelaar. Een
grotemakelaar?Neen, dégrootste
makelaar: zijnnaamis JorgeMendes
enhij ismede-eigenaar vanDoyen
Sports, dat debetere spelers enclubs
bedient eneigendomsbelangenheeft
op spelers in voetbalploegenviahet
zogehetenThirdPartyOwnership
(TPO).Dat is volgensde sportwetten
strikt verboden,maarwordtnog
steedsgedoogdvia allerhande rare
constructies.

Football Leaksbestaatnogmaar
sinds september2015 ende initiatief-
nemer is ene ‘John’.Hij zou in
Portugal zijn geborenenvijf talen
spreken–momenteel leerthij nog
tweeandere talenwaaronder
Russisch–enhij is onlangsdoorDer
Spiegel enTheNewYorkTimes
geïnterviewd.Opeengeheime locatie
of permail.Niet dathij zo ergvreest
voor zijn levenalsdeAmerikaanse
klokkenluiderEdwardSnowdenen

Hood
demannenachterWikiLeaks,maar
erggerust ishij er tochniet op.
“Sommigeeigenaars van schimmige
investeringsmaatschappijenzijn
maffialeidersuit hetOostblok.”

Hetmeest recente interviewwas
metDerSpiegel envondergens in
Oost-Europaplaats,maardie expli-
ciete vermeldingendeverwijzing
naardeServischegerechtendie
degeïnterviewdeen ‘John’ aten,
zoubest eendwaalspoorkunnen
zijn. Spannend ishet in elk geval
wel, dat Football Leaks, enhet
staat vast dathet voetbal-
wereldjemaaral te graagzou
wetenwieachterde simpele
maarozoeffectieve
Wordpress-site zit.

Op9maartpostte
Football Leaks eennogal
cryptische rechtzetting:
“Deman indepersheeft
nietsmetons temaken.
Wij dreigenniemandaf.”
Ergenswasverschenendat
Football Leaks in ruil voorgeld
bepaaldedocumentenniet zoupubli-
ceren: chantagedus, en strafbaar.De
Portugese instantieshebbenalvast
niet gewacht en steldeneenonder-
zoek in, naeenklacht vanDoyen
Sports, dePortugese eigenaarMendes
enverschillendePortugese clubs.Dat
John thuis is inhetPortugese voetbal,
is inmiddelsduidelijk, dusdie link is
geendwaalspoor en is zelfs deoor-
zaakvaneenbeetje ruzie enveel ver-
wijtenheenenweer.

Clubsuit Lissabonwijzennaar een
bronbinnenBenfica. “Het is geen toe-
val”, zei de voorzitter vanSporting
Lissabon, “datdedocumentenmet
betrekking totBenficageenenkele
nieuwswaardehebbenendeonthul-
lingenalleenandere clubsbetreffen.”

Matchfixing
Eerderdanonthullenhoeveel deze en
gene speler verdient ofheeft gekost bij
aankoop, ishet ‘John’ tedoenomhet
aandekaak stellenvanschimmige
deals. Zijn echte agenda ishetTPO,
geeft hij toe, endanmeer inhetbij-
zonderde specialist indatwerk, Jorge
Mendes.Datdoet vermoedendat
Johnzelf eenoud-medewerker is van
Mendesof een jurist die inzagekreeg
indedocumenten, ofhulpkrijgt van
eenmolbinnendieorganisaties.

Gareth Bale

u Real telde ruim 100 miljoen
euro neer voor Bale, maar con-
tractueel werd bepaald slechts
over 91,6 miljoen euro te spreken,
om het ego van Cristiano
Ronaldo (94 miljoen) te sparen.

miljoen
Van Tottenhamnaar Real Madrid

‘Onze enige bedoeling
is aan de kaak stellen
hoe schimmige figuren

via schimmige
constructies zich

verrijken op de rug van
onze passie, voetbal’

‘JOHN’
INITIATIEFNEMER FOOTBALL LEAKS
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het voetbal kramp in de kuiten

► ‘John’, de man achter Football
Leaks, kreeg ook documenten
over wereldtopper Gareth Bale
doorgespeeld.
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ThirdPartyOwnership is een tech-
niekwaarbijmakelaars spelers stal-
len,maarblijvend rechtenuitoefenen
opdie spelers endaarbij de facto
bepalenwaardiehunkunstenzullen
vertonen. “Die investeringsmaat-
schappijen spelen ineendonkere
wereld enmakenhet voetbal kapot.
Ze zijndedirectewegnaar conflicte-
rendebelangen,witwasserij enzelfs
matchfixing.Webeschuldigennie-
mand,maardeaandeelhouders-
structuurvanDoyenSports is ideaal
omgeldwit tewassen.”Aldus ‘John’
in eenander interviewmetdeDuitse
site 11Freunde.
Hetdichtst bij ons landdat

Football Leakskwam,behalvedan
het onthullenvande transfer van
BenficanaarZenit vanAxelWitsel,
was indecembermetdegepubli-
ceerdedeal tussenFCTwente en
DoyenSports.Denoodlijdendeex-
clubvanMichelPreud’hommekreeg
vanDoyen5miljoeneuro in ruil voor
deelrechtenopenkele spelers.
Bepaaldgênant indeovereen-

komst, die integraal tedownloaden is
samenmetallerlei andermail-
verkeer, is de extrabepalingdat in
geval vanniet-verkoopvandie
spelers, de clubeenvergoeding
verschuldigd is aanDoyen
Sports.Met anderewoorden:
hetmakelaarsbureau
bepaalt het doenen laten
engaanenstaanvaneen
speler. Inmiddels is die
praktijkdoordeFIFA– toch
íétswat SeppBlatter goed
heeft gedaan–aanbanden
gelegd.

Opmerkelijke transfers
OokFootball Leakswerdaanvan-
kelijk aanbandengelegd. Slimme
jongenshaddenuitgevlooiddatde
documentenopeenRussische server
stondenenhaddendeeigenaar van
de serveronderdrukgezet omhet
zaakje af te sluiten. Inmiddels staan
de500gigabyte aandocumenten
(eigenmededelingvanFootball
Leaks) opverschillendeRussische
servers enzal zelfshetneutraliseren
van ‘John’niethet eindebetekenen
vandepublicatiedrift.DerSpiegelwas
er tijdenshun lunchgetuige vanhoe
vanheindeenverreuit het voetbal-
wereldjedocumentennaarhemwer-
dengemaild.
DeTwente-affaire rimpeldeal bij al

niet te ver, enzekerniet tot inBelgië.
OokhetBelgischevoetbal is een
wereldjedat lieverdefinanciëlepotjes
gedekthoudt.Welwereldnieuwswas
de transferdeal tussenTottenham

sponsoringdeals. Van een Saudische
mobiele netwerkoperator kreeg CR7
1,1miljoen euro per jaar omzijn
gezicht ennaamuit te lenen, inclu-
sief foto- en videoshoot. Een andere
onlangs geposte dealwas er eentje
uit 2013 tussenCristianoRonaldo en
Jacob andCo, eenhigh-endZwitsers
horlogemaker. Omvijf gratis horlo-
ges te dragen, kreegRonaldo zo’n
400.000 euro per jaar.Hetwas niet
duidelijk of de vijf horloges uit de
goedkopere Jacobs andCo-collecties
van 5.000 euro kwamen, danwel of
het omdeduurdere Crystal
Tourbillon van 650.000 euro ging.

Criminele organisatie
Inmiddels heeft Football Leaks in
zijn zevenmaanden in cyberspace de
voetbalwereld een fermekramp in
de kuiten bezorgd. Er zijn veelmeer
tegenstanders danmedestanders van
de site,wat doet vrezen dat het straks
over ismet het feest. De zaakwaarne-
mers, de clubbestuurders, demake-
laars al of nietmet offshorebedrijven,
de handelaars in portretrechten en
inmensen: geen van allen heeft
belang bij de openheid die ‘John’ pre-
dikt. De Portugese politie spreekt
inmiddels zelfs van een internatio-
nale criminele organisatie,maar tast
in het duister.
“Hoezo, crimineel?” zegt ‘John’.

“Ze beschuldigden er ons van op6
oktober te hebben ingebroken in hun
computer.Wij brekenniet in,wij
hackenniks.Het bewijs: wehebben
ookdocumenten in deTwente-zaak
vanna 6 oktober gepubliceerd. Onze
enige bedoeling is aan de kaak stellen
hoe schimmige figuren via schim-
mige constructies zich verrijken op
de rug van onze passie, voetbal.”
De vakbondendaarentegen vin-

denhet een interessante evolutie.
Theo van Seggelen vande FIFPro
kon vorigemaand inhet
NederlandsemagazineVoetbal
International zijn goedkeuring niet
verbergen. “Ik ben een groot voor-
stander van transparantie. Over de
manierwaarop dit uitkomt, heb ik
geen slapeloze nachten.”
‘John’ heeft diewel, zomeldde hij

in zijn laatste interview. “Ik slaap
slecht ennooit langer dan tweenach-
ten opdezelfde plek. Ikweet dat ze
privédetectives hebben ingehuurd en
naarmij op jacht zijn.”
De initiatiefnemer vanFootball

Leaksmagdan een onmiskenbare
zin voor dramahebben enmisschien
zelfs een beetje aandacht zoeken,wat
hij publiceert op zijnWordpress-site,
is echt en explosief.

enRealMadridoverGarethBale.Die
bedroeg 100,8miljoeneuro,maar
contractueelwerdovereengekomen
dat slechts over91,6miljoeneurozou
wordengesproken.Duidelijk om
CristianoRonaldoniet overde rooie
te krijgen,wanthij enzijn ego ston-
deneropdeduurste te zijnmet zijn94
miljoeneuro.Niet dus.

Ook interessantwas de deal
tussenManchesterUnited en
ASMonaco voor de aankoop
vanAnthonyMartial. Die
kostte 50miljoen,maar als hij
25 doelpunten scoort of
25 interlands haalt of geno-
mineerdwordt voor de
GoudenBal,wordt per ver-
wezenlijking telkens 10
miljoen achterna gestort.

Ex-Standard-speler
EliaquimMangalawas
een beetje Bale,maar
het blijft radennaar
hetwaarom.Hij
kostte in het echt
55miljoen toenhij
in 2014 vanFC
Porto naar
Manchester City
ging, en geen 42,

zoals gemeld.Hij speelde
dit seizoen alwelgeteld
éénwedstrijd. Bij zijn ver-
koopbleek dat hij voor
45 procent eigendom
was vanDoyen Sports en
nog een ander

marketingbureau.
MesutÖzil kreeg ook een

aparte bepaling in zijn transfer-
overeenkomst toenhij vanReal
naarArsenal ging. Real heeft het
recht van eersteweigering als hij
ooitweer in Spanjewil komen
voetballen.
VanCristianoRonaldo is nog

geen arbeidsovereenkomst te
vinden opFootball Leaks, jam-
mer.Wemoetenhet doenmet

EliaquimMangala

u Ex-Standard-speler Mangala
kostte 55 miljoen, en geen
42 zoals Porto en City meldden.

Van Porto naarManchester City

miljoen

‘Ik slaap slecht en
nooit langer dan twee
nachten op dezelfde
plek. Ik weet dat ze
met privédetectives
naarmij op jacht zijn’

‘JOHN’
INITIATIEFNEMER FOOTBALL LEAKS
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