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Waarom 100 miljoen euro voor RSC Anderlecht

HANS VANDEWEGHE

Rijk én gek zijn helpt om een sportclub 
te kopen. Wie niet aan de ijdelheid kan
weerstaan, gaat best voor de marktleider.
Anderlecht is dus een logische keus en 
100 miljoen euro lijkt een correcte prijs.
Ter vergelijking: Manchester United is
dertig keer meer waard.

Jan Mulder was net niet beledigd afgelopen maan-
dag in Extra Time: “Honderd miljoen voor een insti-
tuut als Anderlecht, dat is amper meer dan een
rechtsback.” Dat klopt niet helemaal, want Kyle
Walker kostte Man City ‘maar’ 56 miljoen euro en
hij is de duurste op zijn positie. Andere leden van
de altijd fel gesmaakte praatbarak van Frank Raes
probeerden nog wel met tegenargumenten als het
verleden dat geen financiële waarde heeft, maar
Mulder was niet vermurwen.

De prijs van een voetbalclub is niet afhankelijk
van emotie en van traditie, maar is evenmin te bere-
kenen met de klassieke economische parameters.
Winstverwachtingen zijn niet te schatten, niet spor-
tief en niet financieel. Investeringen renderen soms,
maar soms ook niet. Voetbal is een volatiele busi-
ness, waarin het nastreven van sportieve winst altijd
voorgaat op financiële logica. De prijs van een voet-
balclub is wat de zot ervoor wil betalen.

Honderd miljoen voor Anderlecht is niet weinig,
maar het is ook niet overdreven. Vergelijken is lastig,
want openbaarheid is niet des voetbals. We weten,
of we denken te weten, dat Bruno Venanzi aan

Roland Duchâtelet destijds 30 miljoen euro heeft
betaald voor Standard. We weten ook met zekerheid
dat Bart Verhaeghe vijf jaar geleden Club Brugge
heeft verworven voor 1 miljoen euro cash. Hij inves-
teerde wel meteen 14 miljoen in het werkingskapi-
taal voor de club.

Club Brugge is nochtans minimaal even groot
als Anderlecht en dat geldt ook voor Standard. De
drie clubs hebben gemeen dat ze een nationale ach-
terban hebben en ook dat ze in een verouderd sta-
dion spelen. Wat dat betreft, is KAA Gent op korte
termijn een betere belegging, maar het stadion is
al aan uitbreiding toe en die club is niet te koop.
Voorlopig toch, want alles heeft zijn prijs.

Gesloten markt
De waarde van Anderlecht wordt geschat op 100
miljoen en 75 procent van de aandelen zou worden
verkocht aan nieuwe eigenaars. Geld dat niet in de
club wordt geïnvesteerd, maar bij de huidige aan-
deelhouders in de zakken verdwijnt. Tegelijk ver-
wachten zij van de kopers een ambitieus plan voor
hun club, die de laatste twintig jaar sportief niet
slecht presteerde, maar commercieel en infrastruc-
tureel onderbenut bleef.

Dat merk je aan het aantal toeschouwers dat zich
nog de moeite neemt om de kruisgang naar het
moeilijk bereikbare en verouderde Astridpark af te
leggen. Jaar na jaar zit daar verlies op en de sfeer is
ook niet wat je zou verwachten bij een topclub,
stelde hun trainer deze week vast. Bovendien is het
financiële plaatje bij RSC Anderlecht erg klassiek
voor een Belgisch team: jaar na jaar operationeel
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‘Het gaat niet vanzelf ’
Meerkampster Nafi Thiam verkozen tot beste atlete van 2017

Wat gaat het snel voor Nafi Thiam. Een jaar
geleden nog verkozen als Rijzende Ster
door de Internationale Atletiekfederatie
(IAAF), gisteren in Monaco op het podium
geroepen als Beste Atlete van 2017. Geen
enkele Belg deed het haar ooit voor.

Om 21.24 uur maakte atletiekvoorzitter Sebastian
Coe komaf met de spanning in het Grimaldi
Forum, tijdens de IAAF Athletics Awards. Niet
Ekaterini Stefanidi, in oktober nog gehuldigd als
Europese Atlete van het Jaar, maar wel Nafi Thiam
mocht voor de tweede keer het podium op. In 2016
als olympisch kampioene, gisteren als wereld-
kampioene, Europees indoorkampioene en de
derde beste zevenkampster aller tijden. Bij de
mannen nam de Qatarese hoogspringer Muttaz
Barshim de trofee in ontvangst.

“Het is een hele eer”, zegt Thiam. “Maar ik ben
niet de enige olympische en wereldkampioene.
In Londen waren we met 32 die goud wonnen. Ik
waardeer de erkenning wel omdat ik weet dat er
atleten zijn die minstens even hard trainen en
daar nooit een trofee voor krijgen, maar ik heb er
nooit een obsessie van gemaakt. Nu, zonder die
IAAF Award was mijn seizoen ook geslaagd: goud
op het WK en EK indoor, 7.013 punten in Götzis,
ik heb niets laten liggen.”

Frustraties of tegenslagen lijkt ze niet te ken-
nen, maar dat is schijn, stelt Thiam. “De buiten-
wereld ziet me alleen als atlete in competitie bezig.
Ik win in Rio en in Londen: geweldig. Jullie zien
niet de maandenlange calvarietocht die tot die
successen leidde, wanneer ik aan het sukkelen
ben om de kogel goed te stoten en Roger

(Lespagnard, haar coach, VH) me zegt ‘Ça va!’ en
ik roep ‘Mais non, Roger, ça ne va pas.’ Het lijkt 
misschien alsof het vanzelf gaat voor mij, maar
het is vooral hard werken. Op kampioenschappen
kende ik nog niet veel tegenslagen, maar op trai-
ning is dat dagelijkse kost. De dag dat het me op
een competitie overkomt, valt iedereen misschien
van zijn stoel: ‘Nafi faalt!’ Terwijl ik weet dat het
kan. Ik besef goed dat ik niet onoverwinnelijk ben.”

Geen rolmodel
De IAAF is op zoek naar nieuwe rolmodellen, na
het stoppen van Usain Bolt. Iets voor Thiam? “Ik
besteed daar niet veel aandacht aan”, zegt ze kalm.
“Het is zo’n beetje als met prijzen: het is leuk om
erkenning te krijgen. Als klein meisje keek ik zelf
op naar atleten en ging ik hun om handtekeningen
vragen, nu moet ik ze zelf uitdelen (lacht). Ik vind
het positief als ik een voorbeeld kan zijn en men-
sen aanzet om te sporten, maar ik ga me niet zus
of zo gedragen omdat dat hoort. Ik ga niet de ver-
antwoordelijkheid van een ‘rolmodel’ dragen. Als
ik iets doe, dan is dat omdat ík het wil.”

En nu? In 2018 kan ze al gaatjes in haar palma-
res invullen: het WK indoor en het EK. Thiam:
“Elk jaar is het doel om een kampioenschap te
winnen, dat is waar ik elke dag voor train. Ik ben
aan mijn beste jaren bezig en ik wil er het beste
uithalen, alleen maak ik er geen obsessie van.” 

Voetjes op de grond. Dat is de sleutel van haar
succes. “Ja, want als ik mijn hoofd gek laat maken,
dan is dat is de beste manier om mijn carrière te
verknallen. De enigen die een juist oordeel kunnen
vormen, dat zijn Roger en ik, mijn naasten en
familie. Zij weten wat ik er elke dag voor doe.” (VH)
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een faire prijs is

verlies en dus afhankelijk van de verkoop van spe-
lers om de balans recht te trekken. Ook dat is geen
stevige basis om op voort te borduren. Er zal ver-
anderingsmanagement aan te pas moeten komen
en dat kan alleen met een andere eigenaar. Dat de
turnaround snel kan gaan, bewees Verhaeghe ove-
rigens met Club. In geen tijd werd daar weer mooi
winst gemaakt.

Investeren in een marktleider als Anderlecht is
altijd een goed idee, maar voetbal is een gesloten
markt. Anderlecht mag zo goed, zo kwalitatief en
zo veel produceren als het wil, het kan zijn paars-
witte product alleen maar kwijt aan de Belgische
markt omdat het tegen Belgische ploegen moet aan-
treden. Het is een lokale voetbal-kmo die tegen de
Europese voetbal-nv’s uit de grote markten kansloos
is. Zonder een nieuwe Europese supercompetitie,
waarvoor Anderlecht uit de Europese hoofdstad
ongetwijfeld wordt uitgenodigd áls het tegen dan
over een modern stadion beschikt, zal aan die
inkomstenzijde weinig veranderen. Van de Belgische
markt zal het niet komen, ook niet nadat de waarde
van tv-rechten de laatste tien jaar is verdubbeld.

Van de week raakte bekend dat de familie Vanden
Stock twijfelt of de verkoop van 75 procent van de
aandelen wel zo’n goed idee is. Misschien vreest de
voorzitter dat de club, die hij altijd heeft gerund als
een goede huisvader, ineens voorwerp wordt van
een zogeheten leveraged buyout. Dat is een financie-
ringstechniek waarbij de overname van een bedrijf
berust op geleend geld, dat later door het overgeno-
men bedrijf moet worden terugbetaald.

Het is de truc die Malcolm Glazer destijds toe-
paste bij de overname van Man United, waardoor
die club met een enorme schulden- en leninglast
werd opgezadeld. Uiteindelijk kwam het allemaal
goed en Manchester United heeft deze week de
resultaten bekendgemaakt voor het eerste trimester
van 2017-2018. Man United rapporteerde keurig dat
het eerste kwartaal 20 miljoen pond (22,4 miljoen
euro) meer inkomsten had opgeleverd vergeleken
bij vorig jaar en dat het tussentijds resultaat was
afgeklokt op 158 miljoen euro.

De duurste is niet de beste
Honderd miljoen voor Anderlecht lijkt een correcte
prijs. Volgens de schattingen van zakentijdschrift
Forbes zijn Napoli en Leicester City (de nummers
negentien en twintig in grafiek 2) ongeveer drie keer
meer waard. De marktleiders in de grote markten
in Europa draaien dan weer rond de 3 miljard euro.
Overigens opvallend dat in de wereldwijde top twin-
tig (grafiek 1) van sportclubs en hun waarde slechts
vier voetbalclubs staan. Drie van de vier staan wel
in de top vijf. Voetbal is in tegenstelling tot de
Amerikaanse profsport een darwinistische busi-
ness, waarbinnen de best aangepaste de beste over-
levingskansen heeft en uiteindelijk bovenaan de
voedselketen terechtkomt.

De Amerikaanse sportbusiness is op een andere
leest geschoeid dan de Europese en herverdeelt veel
van zijn middelen over de minder kapitaalkrachtige
clubs. In de Amerikaanse profsport is het rijkste en
duurste team haast nooit sportief het beste. In de
rijkste competitie ter wereld, de National Football
League die 11 miljard euro omzet (de Engelse
Premier League draait 5 miljard omzet), zijn de
Dallas Cowboys het sportteam met de hoogste
waarde.

Die waarde wordt volgens Forbesgeschat tussen
3,5 en 4 miljard euro, afhankelijk van de bron, en
daarmee toppen de Cowboys ook alle andere sport-
teams.

De Cowboys zijn niet te koop, net als de Europese
topclubs. De Amerikaan die de Cowboys in 1989
kocht voor 118 miljoen euro heet Jerry Jones. Van
een team dat 1 miljoen dollar per maand verloor
heeft hij een kaskoe gemaakt, met gemiddeld 90.000
bezoekers en 342 skyboxen die voor 300.000 dollar
(252.000 euro) per jaar per box van de hand gaan.

Vreemd genoeg, weer voor de European, moet
Jerry Jones het grootste deel van zijn inkomsten
afstaan aan de centrale pot van de competitie. Al
heeft hij daar wel wat op gevonden door zijn spon-
soringdeals met Nike, Pepsi en American Express
af te sluiten met zijn stadion en niet met zijn club.
Hij is ook de enige die niet met Reebok speelt, maar
met het eigen merk Blue Star.

De Cowboys zijn het typevoorbeeld van een ploeg
in een competitie waarin financieel resultaat los-
staat van sportieve winst. Het meest waardevolle
sportteam ter wereld, dat de meeste winst maakt,
heeft in deze eeuw slechts twee keer een play-off-
wedstrijd gewonnen en kwam in geen twintig jaar
ook maar in de buurt van de Super Bowl.

‘Jullie zien niet 
de maandenlange
calvarietocht die
tot succes leidde,

wanneer ik aan het
sukkelen ben om
de kogel te stoten’

NAFI THIAM

Zaterdag 25/11
Antwerp - KV Mechelen 18.00
KV Oostende - Eupen 20.00
STVV - Lokeren 20.00
Waasland-Beveren - Charleroi 20.30

Zondag 26/11
Racing Genk - Standard 14.30
Anderlecht - KV Kortrijk 18.00
Club Brugge - Zulte Waregem 20.00

Eerste klasse A – speeldag 16

De weg was hobbelig, maar
ze staan in de top zes, 
de Buffalo’s. Virtueel toch.
Moeskroen werd zonder
veel problemen opzijgezet.

Wat Yuya Kubo op de zompige
grasmat van de Ghelamco
Arena uit zijn voetjes toverde,
was weergaloos. Vertrokken
aan de middellijn met de bal aan
de voet, dribbelde de Japanner
zich voorbij drie zoutpilaren uit
Moeskroen voor de 2-1. Hij zit

zo aan vijf goals dit seizoen. 
De schoonheid van Kubo’s

doelpunt was welgekomen.
Gent probeerde wel, Moes -
kroen ook, maar de kwaliteit
was pover. Zo nu en dan een
flits, daar moest je het mee
doen. De eerste kwam van
Moses Simon. De Nigeriaan
stak tijdens zijn dribbel listig
zijn rechterbeen uit, Locigno
trapte domweg in de val: 1-0
vanaf de stip.

Met een mislukte crosspass
liet ook Samuel Kalu zijn coach
luidop vloeken. Rotariu contro-
leerde de verdoolde bal op zijn
borst, knalde zelfzeker naar
doel en merkte hoe Awoniyi
attent reageerde op de rebound.

Moeskroen verdiende op basis
van de kansen een nieuwe
gelijkmaker, maar Kalinic staat
er weer wanneer het moet. 

Dan achtte Dylan Bronn zijn
moment gekomen. In principe
een zuivere rechtsachter, maar

sporadisch mag
hij eens de mid-

dellijn over. Aan

de rand van de zestien legde de
Tunesiër – straks in principe
mee naar het WK – de bal klaar
om hem vervolgens enig mooi
met zijn linker via de onderkant
lat in de verste hoek te krullen
(3-1). 

Het feestje aan de hoekschop
sprak voor zich. Door de 9 op 9
(eigenlijk de 16 op 21) onder
Yves Vanderhaeghe duikt Gent

voor het eerst dit seizoen de top
zes in. Toch minstens voor

een dag. Moeskroen zakt
intussen steeds verder

weg. Kan ook moeilijk
anders, als je 3 op 24

pakt. Vorst dreigt, net
over de Waalse
grens. (NP)

Buffalo’s duiken (even) top zes in
AA Gent 3

Moeskroen 1


