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Import-export
an de week werden van twee clubs de 
jaarrekeningen in de kranten besproken.
Afgezien van de onmogelijkheid om een
compleet beeld te krijgen van hoeveel geld
er echt in zo’n club omgaat – daarvoor zou
je alle vennootschapjes moeten consolide-
ren en dat wil men vaak niet – hebben de

media gelijk als ze besluiten dat de Belgische clubs
alleen maar goeie zaken doen als ze veel spelers
kunnen verkopen. Bij voorkeur naar een groot voet-
balland en het liefste nog naar Engeland.

Boekhoudkundige cijfers worden altijd weer 
op verschillende manieren geïnterpreteerd: de ene
krant sprak van 300.000 euro winst voor
Anderlecht, de andere van 1,6 miljoen euro. Is dat
het verschil tussen netto- en brutowinst? Zou 
kunnen, maar dat lijkt mij sterk. Waar de kranten
het wel eens over waren, was het verlies van de FC
Coucke. Vorig jaar 4,5 miljoen euro, nu 7 miljoen en
volgend jaar komen daar nog eens de verbouwings-
kosten voor het stadion bij. Als KV Oostende ooit
Europees wil spelen, zullen ze toch eens moeten uit-
leggen of die verliezen aanvaardbaar zijn. Ze 
zitten nog niet aan 30 miljoen euro over de laatste
drie seizoenen, de grens voor de Financial Fair Play,
maar dat hoeft ook niet om op de vingers te worden
getikt: verlies moet enerzijds aanvaardbaar zijn, wat
dat ook mag betekenen, en moet anderzijds worden
gedekt door eigen vermogen. Met andere woorden:
iemand moet dat putje vullen. Daar hebben ze
Coucke voor aan het strand van Oostende en die zal
dat nog wel even blijven doen.

Bij andere clubs is de finan-
ciering veel onduidelijker,
maar de levensvatbaarheid
van KV Oostende als topclub
blijft precair. Zonder de
Couveuse Coucke is dit baby-
topteam veroordeeld tot kans -
armoede. Zolang hij er de 
stekker niet uittrekt of Perrigo
niet langskomt om de boel te
kopen, zijn ze daar nog een tijd
gerust.

Het meest belangwekkende
cijfer van de week over ons
Belgisch voetbal kreeg het
minste aandacht. De Zwitserse
onderzoekseenheid CIES, die
al jaren de demografie van het
voetbal in kaart brengt, had
becijferd dat van alle onder-
zochte landen België met
afstand de grootste exporteur
was van minderjarig talent. Er zijn momenteel 38
voetballers met een Belgische identiteitskaart van
jonger dan 18 jaar lid van een buitenlandse club: 
18 in Nederland, 10 in Frankrijk, 6 in Engeland en 4
in andere landen. Zweden was nummer twee, maar
al op respectabele afstand met 23 spelertjes, net als
Frankrijk. Nederland heeft er bijvoorbeeld maar 13.

Met de toenemende export van talent van eigen
bodem stijgt ook de import van goedkope buiten-
landse werkkrachten. Een week eerder had CIES
een ander rapport en daaruit bleek dat België van
alle 31 onderzochte landen op drie landen na het
meest buitenlanders had in de kernen: 60 procent.
Nederland zat aan 35 procent.

De omloopsnelheid van de voetballer in de
Belgische competitie is dan nog eens schrikwek-
kend hoog. Door die voortdurende talent drain en
personeelswissels lijken onze voetbalclubs eerder
op hun plaats bij de duivenbond. De finaliteit van
ons profvoetbal is fout: enerzijds heel veel volk uit
het buitenland halen en anderzijds ze samen met de
talenten van eigen bodem zo snel mogelijk weer aan
het buitenland verkopen.

Dat buitenland vindt België met zijn lage instap-
voorwaarden voor niet-Europeanen een fantastisch
transitland voor de import en export van half afge-
werkte voetbalproducten. Samen met onze eigen
generatie talentrijke jongeren willen ook alle bui-
tenlanders hier zo snel mogelijk weg omdat ze geen
vertrouwen hebben in de Belgische post formatie.
Onterecht, maar we zitten er wel mee.

Nederland doet beter als het erop aankomt jong
binnen- en buitenlands talent aan zich te binden en
de weg te wijzen naar de absolute top. Na Engeland
en Italië is Nederland voor min 18-jarigen het derde
voorkeurland om hun voetbalkunsten verder te ont-
wikkelen. Vervolgens blijven ze ook gemiddeld twee
tot drie jaar langer dan bij ons zodat de club er ook
nog wat aan heeft. Ajax heeft Kasper Dolberg vorig
jaar gehaald voor 270.000 euro. Zoals die zich ont-
wikkelt, wordt dat maal honderd. Belgische teams
zouden zich beter concentreren op een paar grote
buitenlandse talenten en die afwerken in plaats van
elke zomer en winter weer enkele scheepsladingen
goedkope voetbalcarrosserieën te laten overkomen
in de hoop dat er een grote motor met goede voeten
bij zit.
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Hazard fit voor
duel tegen
Crystal Palace

Eén match hebben ze hem
gespaard, maar Eden Hazard
raakt fit voor de confrontatie
met Crystal Palace vanmiddag.
De Rode Duivel trainde gisteren
probleemloos mee. Eerder
deze week sloeg hij de match
tegen Sunderland over met
lichte knieklachten. Daarop
besliste Chelsea geen risico te
nemen. “Eden is fit”, bevestigde
coach Antonio Conte. “Hij traint
weer, maar ik moet nog bekij-
ken of hij start.” Wellicht staat
Hazard meteen in de basis.
Tegen Palace staat hij oog in
oog met Christian Benteke,
zijn voetbalvriend. Benteke op
Sky Sports: “Wie de beste speler
is met wie ik ooit heb samen -
gespeeld? Ik ga Eden zeggen
omdat hij mijn vriend is.”
Benteke kan tegen Chelsea zijn
zestigste goal ooit in de
Premier League maken, Hazard
zijn vijftigste. (KTH)

Club Brugge
mist Limbombe
tegen Kortrijk

Club Brugge moet Anthony
Limbombe tot na de winterstop
missen. De vleugelspits kampt
met een hardnekkige blessure
in de zone van de buikspieren
en adductoren. Limbombe
krijgt zes weken relatieve rust
voorgeschreven en zal voor
februari niet in actie komen.
Ook Mechele en Wesley missen
de derby tegen KV Kortrijk.
Beiden hielden lichte blessures
over aan het belofteduel tegen
Standard. Izquierdo heeft nog
steeds hinder aan de heup.
Gisteren bleef hij weg van de
training, maar allicht raakt hij
speelklaar. Denswil zit een
schorsing uit en wordt achterin
vervangen door Simons. Door
zijn lange afwezigheid is het
aannemelijk dat Engels, die met
de beloften speelde, niet twee
wedstrijden in één week zal
spelen. Voorin wordt Refaelov
in de basis verwacht. (TTV)

Meunier ziet
rekening fors
groeien in Parijs

De Franse sportkrant L’Equipe
heeft de lonen van de Ligue 1
bekendgemaakt. Thomas
Meunier zal zich zijn overstap
van Club Brugge naar Parijs nog
niet beklaagd hebben. Een
PSG-speler strijkt gemiddeld
470.000 euro bruto per maand
op. Meunier vangt 270.000
euro per maand. Nabil Dirar
profiteert dan weer fiscaal bij 
AS Monaco. Daar betaalt hij
immers geen belastingen en is
zijn bruto maandsalaris van
180.000 euro meteen ook zijn
netto maandsalaris. (PJC)

Gündogan
langdurig out 
bij Man City

Manchester City-middenvelder
Ilkay Gündogan heeft in het
competitieduel tegen Watford
een kruisband gescheurd. De
Duitser moet geopereerd 
worden en ligt maanden in de
lappenmand. “Het is zo jammer
voor hem, we zullen hem erg
missen”, zei City-coach Pep
Guardiola. Op Twitter klonk
Gündogan alvast strijdvaardig.
“Het gaat er niet om hoe hard je
slaat, maar hoe hard je gesla-
gen wordt en toch vooruit kunt
blijven gaan.” Zondag tegen
Arsenal ontbreken ook
Fernandinho en topschutter
Agüero. De Bruyne is fit. (BELGA)

Fans van Radja Nainggolan moeten vanavond
afstemmen op Eleven Sports, waar Juventus-Roma
te zien is. De Romein vertelt in een gesprek met de
zender hoezeer zijn hart bloedt na zijn niet-selectie
voor de Rode Duivels. ‘Ik heb het nog niet verwerkt.’

en heel slecht gevoel. Dát overheerst
bij Nainggolan. En dus niet stress
voor de topper tegen Juventus of
tevredenheid over zijn goede presta-
ties de voorbije weken. Opmerkelijk,
omdat het interview werd afgeno-
men nadat Nainggolan een ‘verzoe-
nend’ gesprek had met bondscoach
Roberto Mártinez. Een gesprek dat
hoognodig was. Over het feit dat hij
rookt, iets wat Mártinez niet begrijpt.
Over zijn uitgaansreputatie, waar
Mártinez van gruwt. En last but not
least, over het spelen van een ‘vrien -

den match’ met Roma, terwijl hij geblesseerd
afhaakte voor de Rode Duivels. 

Blijkbaar was de babbel met Mártinez niet
echt verhelderend, want nu blijkt dat

Nainggolan nog met heel wat frustraties zit. Op
de vraag of hij dezelfde impact heeft bij de
Duivels als bij Roma, waar hij een van de leiders
is, reageert hij grijnzend. “Die hád ik. Eerst moet
ik er weer bij zijn, hé. Op het EK was ik basis -
speler, daarna vloog ik er meteen uit. Heel raar.” 

Raar, maar waar. Omdat Mártinez het
Nainggolan kwalijk nam dat hij in Rome
speelde, terwijl hij ‘geblesseerd’ was. “Een trai-
ningsmatch, zelf niet eens een officiële vriend-
schappelijke match”, verbetert Nainggolan.
“Gewoon om mijn fysieke conditie op te krik-
ken. Als ik niet in orde ben voor een officiële
interland, heeft het toch geen zin om in België te
komen testen.” Het betekende einde verhaal.
Mártinez liet hem in november uit de selectie.
Uitleg: ‘Radja is niet fit genoeg’. Terwijl hij op
dat moment wel scoorde in de Europa League.

Interview. Radja Nainggolan reageert op niet-selectie Rode Duivels

De Ninja slaat terug
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‘Het is niet omdat ik feest
dat ik niet professioneel ben.

Ik zal nooit een training
overslaan’

RADJA NAINGGOLAN

per maand (bruto) verdient
Thomas Meunier bij de Franse
topclub Paris Saint-Germain.

€270.000

“Ik voelde me goed. Dus was het teleurstellend
om te horen dat ‘niet fit zijn’ de reden was. Ik
heb dat heel moeilijk kunnen aanvaarden.” 

En dan was er de sigarettensaga. “Het is geen
goed voorbeeld voor de jeugd, maar voor mij is
roken een middel tegen stress. Het is niet dat ik
verslaafd ben.” Het heeft ook geen effect op zijn
prestaties. “Een speler moet zich goed voelen.
En ik voel mij er goed bij, dus... 

“In Italië word ik gerespecteerd voor wat ik
doe en wie de voetballer Radja is. In België gaat
het over wat ik verkeerd zou hebben gedaan. Ik
heb nooit nee gezegd tegen de Rode Duivels. Ik
heb net gewerkt om erbij te zijn. Dat is altijd
mijn doel geweest.” Daar hoeft zijn imago als
fuifbeest volgens hem geen stoorzender in te
zijn. “Het is niet omdat ik feest dat ik niet profes-
sioneel ben. Ik zal nooit een training overslaan.” 

Besluiten doet Nainggolan zo: “Ik zeg niet dat
ik het vertrouwen van deze trainer niet heb. De
eerste keer dat ik in de selectie zat, heeft hij veel
gepraat met mij. Maar nu denkt iedereen dat ik
voortdurend problemen heb met trainers. 

Mártinez liet overigens uitschijnen dat
Nainggolan er volgende keer zo goed als zeker
bij zal zijn. Als dit interview natuurlijk niet voor
nieuwe strubbelingen zorgt. (WDK)

Juventus-Roma, om 20.45 uur op Eleven Sports
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