
► Thibaut Courtois
schreeuwt het uit na 

de 0-1-zege in Sunder-
land, op speeldag 16. 
De keeper van Chelsea
hield andermaal de netten
schoon. © PHOTO NEWS
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Voetbalchinezen
n 2005 kocht het Chinese Lenovo de computer -
divisie van IBM. Lenovo betaalde ongeveer 1 mil-
jard (de kostprijs van een topclub in het Europese
voetbal) en nam een half miljard euro aan schul-
den van IBM over. Sindsdien valt het op dat
Chinezen alles in de wereld opkopen wat ook
maar een beetje loszit en waarmee ze denken

handel te kunnen drijven en winst te maken. Soms
ook voetbal.

In de Lenovo-deal zit veel verborgen van wat zich
nu voordoet bij Roeselare, OH Leuven en later mis-
schien Moeskroen. Een verlieslatend ondergefinan-
cierd bedrijf in een potentieel interessante markt die
bovendien ook nog eens allerlei voordelen van de
lokale overheden krijgt toegestopt, zonder dat die veel
regeltjes oplegt. Investeren in het Belgisch voetbal lijkt
dan verdacht veel op mijnbouw in Afrika en daar zijn
de Chinezen ook erg goed in.

Wel opletten en niet alle voetbalchinezen over
dezelfde kam scheren. Chinaman zero, dé enige echte
voetbalchinees, blijft nog altijd Zheyun Ye, die hier de
boel kwam omkopen en die we nog steeds niet hebben
gevonden (wat toch een redelijk mysterie is in deze
geconnecteerde wereld, vindt u ook niet?). Ye kwam
hier aanvankelijk ook als opkoper, zo stelde hij zich-
zelf althans voor bij de makelaars die met hem langs
verschillende zieltogende clubs gingen. Uiteindelijk

wilde hij ook wel investeren,
maar daarvoor moesten eerst
wat uitslagen worden gere-
geld, u kent het verhaal.

Zheyun Ye staat mijlenver af
van de Chinezen die zich maar
wat graag willen inkopen in 
de Europese topclubs, maar
behalve een minderheids -
aandeel van 13 procent in
Manchester City – eerder een
deal met de overheid van Abu
Dhabi – lijkt dat niet zo best te
lukken. De Arabieren waren
hen voor. Vervolgens zijn er de
B-Chinezen die in eigen land
een grote club willen. Met 
zeshonderd dollarmiljardairs
en het marsorder van voetbal -

liefhebber-president Xi Jinping – “maak het Chinees
voetbal groot” – was het logisch dat die hun eigen
clubs wat wilden pimpen met wat dure, bij voorkeur
gekleurde voetballers.

Ten slotte zijn er de Belgo-Chinezen. Zij hebben een
beetje van alles: een beetje veel geld, een beetje avon-
tuur, een beetje op zoek naar snel gewin, een beetje
gokgedrag. Waarbij dat laatste moet worden gezien
als het nemen van een financieel risico. Het is een stuk
makkelijker en veiliger, maar ook duurder, om te
investeren in Manchester City of AC Milan dan in OH
Leuven.

Maar als de Chinezen alles in de VS opkopen wat
loszit, waarom dan niet in de sport, waar ook af en toe
wat te koop is? In de vier Amerikaanse major sports
zijn nauwelijks buitenlandse investeerders: welgeteld
3 op 124 franchises, waaronder één Amerikaanse
Chinees die een ijshockeyclub bezit. Omdat het sys-
teem in de VS uitgaat van herverdeling van inkomsten
en van talent, gekke investeringen aan banden legt en
de andere team eigenaars al of niet een koper aanvaar-
den. Een beetje een communistisch systeem, als het
ware.

Dan nog liever België, want altijd een beetje Afrika,
redeneert de kapitalist in de gemiddelde business -
chinees. België, dat in geen vijf jaar tijd van alle kleine
landen de nummer één exportmarkt naar de grote
competities is geworden. België, waar zeer goedkoop
kan worden ingekocht en zeer duur verkocht. België,
waar het minimumsalaris voor een niet-EU-speler
amper 78.000 euro bedraagt maar na aftrek van kost
en inwoon de speler nog amper 2.000 euro per maand
cash moet worden toegestopt. België, waar lokale
overheden zich dubbel plooien om voor hun gepro-
moveerd team een nieuw stadion te bouwen. België,
het land met de hoogste loonwig van Europa voor
gewone werknemers, maar de laagste van Europa
voor voetballers. Al te gek toch, die uitverkoop van

Belgische voetbalploegen, en dat uitgerekend in een
land waar de sociale zekerheid en de directe belastin-
gen de grootste sponsors zijn van die sport.

Er zijn wel tien analyses te maken, maar uiteinde-
lijk kom je altijd bij hetzelfde probleem terecht: te veel
clubs onderaan de voedselketen van het profvoetbal
kunnen dat professioneel statuut financieel niet aan.
Ze doen de gekste dingen om toch maar aan geld te
geraken en zo te promoveren. Bij OH Leuven ging een
gerespecteerde voorzitter zelfs zover dat hij wilde
meespelen in een mensenhandel. Voor een kleine, 
fragiele markt als de Belgische is maar één oplossing:
het economisch afsluiten van de hoogste klasse, dus
geen promotie en degradatie meer op sportieve gron-
den, en een meer solidaire verdeling van de centrale
inkomsten onder de clubs die hebben bewezen dat ze
een economische én een fanbasis hebben.
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Charlton-fans
plannen mars
tegen Duchâtelet

Op 4 maart organiseren de
Charlton-fans een massa -
protest tegen eigenaar Roland
Duchâtelet in Sint-Truiden.
CARD (Coalition Against
Duchâtelet) zamelde daarvoor
60.000 euro in. “Het is duidelijk
dat de vorige protesten in zijn
thuisstad hem hebben geëner-
veerd”, zegt een woordvoerde
van CARD. “Met meer actie
hopen we hem te overtuigen
de club om te verkopen. Het
protest zal vreedzaam zijn,
maar we hopen hem toch te
blameren in eigen land.” (KTH)

Hamstringletsel
houdt Defour
van het veld

Een exacte termijn kleeft
er niet op zijn onbeschik-
baarheid, maar Steven
Defour kreeg wel de bevesti-
ging dat hij enkele weken aan
de kant staat met een ham-
stringblessure. Het nieuwe let-
sel komt ongelegen. Na een
moeilijke maand december,
waarin hij meer op de bank zat
dan hem lief was, had Defour
zijn plaats bij Burnley weer
heroverd. De middenvelder
speelde zes keer op rij, tot hij
dinsdag tegen Leicester vroeg-
tijdig naar de kant moest. (KTH)

Antwerp FC moet Wauters
meer dan 6 miljoen betalen
Royal Antwerp FC moet zijn ex-
voorzitter Eddy Wauters (83)
meer dan 6 miljoen euro beta-
len. Dat heeft de rechtbank in
Brussel deze week beslist. 

De twist tussen Wauters en
The Great Old sleept al enkele
jaren aan en is het gevolg 
van het ontslag van Wauters
begin 2012 door de clan rond 
Jos Verhaegen en Gunther 
Hof mans. Het geld dat Wauters
als voorzitter in de club had
gepompt, eiste hij terug op. In
maart vorig jaar beslechtte de
Arbitragecommissie bij de
Belgische bond het geschil:

Antwerp moet Wauters 4,9 mil-
joen euro plus interesten beta-
len – volgens de advocaat van
Wauters meer dan 6 miljoen.

Patrick Decuyper en RAFC
reageerden furieus. De nieuwe
sterke man meldde dat het geen
probleem was om te betalen,
maar dat ze de beslissing wel
zouden aanvechten. Antwerp
gaat nu in hoger beroep. “De
toekomst van de club is veilig,
maar het is jammer dat meneer
Wauters wederom zijn eigen
belang verkiest boven het club-
belang”, zegt Antwerp in een
mededeling. (KAV)

Minstens tot eind mei rept doelman
Thibaut Courtois (24) met geen woord over
zijn toekomst: bijtekenen bij Chelsea of
doordrukken voor een miljoenentransfer
naar Real Madrid. De race naar een nieuwe
landstitel primeert. En dan kan hij vandaag
best de nul houden tegen Arsenal.

Ook The Times ving gisteren bot. Toen een jour-
nalist van de Britse kwaliteitskrant Courtois gis-
teren langs de neus weg probeerde te polsen naar
diens toekomstplannen, kwam er een kort ant-
woord terug: “Daar praat ik niet over.”

Een antwoord dat je in alle richtingen kunt
interpreteren. In volle titelstrijd vermijdt de natio-
nale nummer één bewust polemieken. Eerst wil
de eergevoelige doelman met Chelsea een hoofd-
prijs afschieten, zijn vierde landstitel in zeven vol-
waardige seizoenen als profvoetballer. Daarna
ziet hij wel. In Spanje gaat er geen dag voorbij of
hij wordt wel ergens aan zijn droomtransfer naar
Real Madrid gelinkt. Met nieuwe details. 

Ook clublegende Iker Casillas deed zijn duit in
het zakje, in een interview met radiostation Onda
Cero: “Voor mij is Courtois op dit moment de beste
doelman ter wereld. Hij speelt een sterk seizoen.
Omdat Chelsea niet in Europa actief is, valt dat
misschien niet zo op, maar hij presteert op zijn
beste niveau. Voor Real Madrid zou hij een fan-
tastische keeper kunnen zijn.”

Transfer onbespreekbaar voor Chelsea
Een mooie aanbeveling op zijn cv, maar ook niet
meer. Zolang de Spanjaarden geen concrete stap-
pen hebben gezet, focust Courtois op het heden.
Om desillusies te vermijden ook. Hij kent de ver-
haaltjes en het wereldje. Real heeft hem al vier
jaar op de lijst staan, maar informeerde slechts
één keer officieel bij Chelsea. That’s it.

Bovendien is het allesbehalve zeker dat de
Londense club straks wil meewerken aan een
overgang. Momenteel, zo valt op Stamford Bridge

te horen, is alles onbespreek-
baar. Zelfs niet als Real

Courtois opeist als pasmunt voor Alvaro Morata,
de wensspits van coach Antonio Conte en target
nummer één van The Blues om straks Costa te
vervangen. 

Er wordt gepokerd. De club is zinnens Courtois
dit jaar een nieuw contract aan te bieden, maar
laat momenteel niet in de kaarten kijken. Er
werd nog geen voorstel overgemaakt.
Chelsea, zo klinkt het binnenskamers,
wacht gewoon het juiste moment af.
Vanuit zijn zetel ziet Courtois het aan. Ook
hij houdt troeven achter de hand.

Veertiende clean sheet?
Tegen Arsenal hoopt Courtois vanmiddag
zijn sterke jaargang te bevestigen. Liefst
opnieuw met een clean sheet, nummer
veertien van het seizoen. Er staat nog een
kleine rekening open. Arsenal is de enige
ploeg die er dit seizoen in slaagde hem
meer dan twee keer te kloppen. Eind sep-
tember was dat in de Emirates Stadium, de
match die achteraf een keerpunt zou blijken
voor Chelsea. 

Sindsdien verloren The Blues in zeventien
wedstrijden amper vijf punten. Courtois
moest zich, gesteund door een onwrik-
baar defensief blok voor zich,
amper zeven keer omdraaien.
Cijfertjes die zijn zelfvertrou-
wen nog boosten. 

“Ik heb me nog nooit
zo goed gevoeld bij
Chelsea als nu”, zegt
de doelman. “We
zitten in een
week die kan
b esl issen
over de
titel.

Het belangrijkste is dat we ervaring hebben met
deze situaties. Spelers die als eens kampioen zijn
geweest, panikeren niet in moeilijke momenten.”

Courtois, een ijskonijn tussen de palen, doet
dat sowieso nooit. Die blijft rust uitstralen. (KTH)

Eerst nieuwe titel,
daarna pas contract
Chelsea-doelman Thibaut Courtois kan gouden zaak doen tegen Arsenal

‘Deze periode kan beslissen
over de titel. Het belangrijkste

is dat we ervaring hebben.
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