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Opnieuw een nederlaag
voor KV Mechelen en
opnieuw deed het spel pijn
aan de ogen. Ondanks 
een resem transfers lijkt 
de twijfel op het veld alleen
maar groter te worden.

Niet verwonderlijk dat de auto-
matismen bij KV Mechelen
zoek zijn. Met Mera, Sylla (zes
dagen in Mechelen), Tainmont
en Verdier stond er in de 
volledige as en in elke linie een

nieuwe naam. Gevestigde waar-
den als El Messaoudi en kapi-
tein Cocalic moesten voort -
durend aanwijzingen geven,
want een aantal ploegmaats
wisten nauwelijks waar ze
moesten lopen. 

Na een kwartier strafte
Teixeira de twijfel bij Mechelen
af door een vrije trap van Bezus
hard voorbij een kansloze
Coosemans te koppen. Daarna
kreeg KV Mechelen de bal
cadeau, maar het creëerde 
nauwelijks iets. Eén keer kwam
Bandé alleen voor doelman
Steppe, maar zelfs bij het
Mechelse goudhaantje nam de
twijfel de overhand. 

Een symbolisch beeld net
voor de pauze: Tainmont en

Verdier wierpen tegelijk twee
ballen het veld in. Scheids -
rechter Alen kon niet anders
dan de KV-spelers snel naar de
kleedkamer te sturen, waar er
een zelden gehoorde donder-
preek van coach Jankovic op
hen wachtte.

Fans scanderen ‘Ferrera’
Malinwa begon vuriger aan de
tweede helft, maar dat leverde
weinig op. Sterker nog, het was
STVV dat via Dussaut na her-
haaldelijke pogingen de voor-
sprong kon uitdiepen. 

Eén keer leek Malinwa weer
in de match te kunnen komen,
maar Bandé miste opnieuw.
STVV had daarna makkelijk
verder kunnen uitlopen, maar

dat was tegen dit KV Mechelen
niet nodig. De meegereisde
Malinwa-fans lieten hun
mening over het clubbeleid 
duidelijk horen en zongen zelfs
hun aanwezige ex-coach
Yannick Ferrera toe.

Opvallende vaststelling nog:
KV Mechelen kon al 510 minu-
ten op rij niet meer scoren.
Nochtans deed de club meer
(winter)transfers dan ooit tevo-
ren, maar de twijfels nemen
alleen maar toe. Veel tijd heeft
coach Jankovic ook al niet, want
vrijdag wacht er alweer een
levensbelangrijk duel tegen
Moeskroen. 

En intussen maar hopen dat
Eupen vanavond geen punten
pakt. (DPB)
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Premier League
nooit dominanter

Tien Engelse voetbalclubs in top twintig van grootste omzetten

HANS VANDEWEGHE

De Deloitte Football Money League editie 21
is uit en wat algemeen werd gevreesd, 
is ook uitgekomen. De top consolideert
zichzelf en elk land levert wel wat in ten
voordele van Engeland.

Voetbal trekt zich van de wereldeconomie geen
bal aan. Terwijl de stijging in de meeste sectoren
groter is dan de jaren ervoor, is die in het voetbal
relatief bescheiden, met de nadruk op relatief. In
economische crisisjaren werden in het voetbal
soms Chinese groeicijfers opgetekend, maar in
2016-2017 stegen de gezamenlijke omzetten van
de top twintig ‘slechts’ met 6 procent.

Geen enkele economische sector presteert
beter of het zou die van de smartphone moeten
zijn: in twintig jaar tijd is de voetbalbusiness met
500 procent gestegen, dus verzesvoudigd. De
meest kapitaalkrachtige clubs zagen acht keer
meer euro’s op de rekening verschijnen.

De Football Money League van Deloitte is geen
rangschikking van rijkste clubs. De focus ligt op
de omzetten die worden gegenereerd inzake tele-

visierechten, Europees voetbal, ticketing en com-
merciële activiteiten. Dat geeft een prima beeld
van de waardeverhoudingen tussen de clubs.

Als clubbesturen vervolgens veel meer geld uit-
geven dan ze ophalen, kunnen ze in de problemen
komen met de financial fair play van de Europese
voetbalbond UEFA. Dat Paris Saint-Germain in
twee jaar tijd van de vierde plaats naar de zevende
is teruggezakt, met een omzet die met 10 procent
is gedaald, geeft aan dat de rek er inzake inkom-
sten uit is.

Grote kloof
Manchester United voert de rangschikking voor
de tiende keer aan en dat ondanks een gedaalde
omzet. Die daling is het gevolg van de waardever-
mindering van het pond tegenover de euro, naar
aanleiding van de brexit. Cruciaal voor Man
United om nog steeds eerste te staan, was de winst
in de Europa League in Stockholm, in mei 2017.

Er zijn drie nieuwe clubs in de top twintig ver-
geleken met vorig jaar, maar alleen Southampton
is een echte nieuwkomer die voor het eerst met
de grote jongens meespeelt. Het is een van de tien
Engelse clubs, die de helft van de top twintig uit-

maken. Daarna houdt het overigens niet op, want
ook de top veertig bestaat voor de helft uit (alle)
Premier League-clubs.

In 1996-1997, het eerste jaar van de Football
Money League, werd de tabel bevolkt door clubs
uit acht verschillende landen. Zelfs Ajax
Amsterdam stond er nog tussen, samen met een
Braziliaans team. Engeland had toen vijf clubs.
Vandaag wordt de dienst uitgemaakt door clubs
uit de vijf grote voetballanden: naast de 10 Premier
League-clubs zijn er 3 uit Duitsland, Spanje en
Italië en 1 uit Frankrijk. De kloof met andere voet-
baleconomieën was nooit groter.

Aan de top verloor Barcelona een plaatsje door
minder sportieve resultaten, maar het zal dat vol-
gend jaar wel goedmaken. Er zit overigens maar
1,7 miljoen euro verschil tussen de eerste twee
clubs. 

Italiaanse malaise
Voor het eerst zijn de tv-rechten de grootste
inkomstenbron. Vorig jaar haalden de topclubs
nog 43 procent uit commerciële bronnen en 39
uit tv-rechten. In 2016-2017 was die verhouding
38-45 procent in het voordeel van de tv-rechten.
Die evolutie is niet te stoppen. In Duitsland is dit
seizoen een lucratiever contract ingegaan en
Engeland onderhandelt alweer voor de jaargang
2019-2020 en verder. Tv-rechten zijn ook de oor-
zaak van de terugval van Paris Saint-Germain.
Zeventien ploegen doen op dat vlak beter dan de
miljardenclub uit het Parc des Princes.

Italië presteerde nooit slechter. AC Milan is voor
het eerst niet bij de eerste twintig in deze Money
League en ook AS Roma – samen staan ze op 22
en 24 – zette een stap terug. Alleen Napoli kwam
hen vervangen. Er wordt niet meteen beterschap
verwacht voor de Italiaanse voetbaleconomie.

► Lukaku
viert zijn goal
voor United
tegen Stoke
met Pogba
en Shaw. 
© AP

Ziekenboeg 
van Buffalo’s 
zit tjokvol
Yves Vanderhaeghe moet 
vanavond op Antwerp een hele
rist spelers missen. Esiti (heup),
Simon (enkel), Horemans
(kruisband), Dussenne (ham-
string), Mitrovic (enkel) en
Machado (quadriceps) stonden
al op non-actief, na de match
tegen Lokeren komen daar de
blessures van Christiansen (kuit)
en Dejaegere (kuit) bovenop.
Dejaegere ondergaat vandaag
nog een test. Net als Esiti
behoort hij tot de selectie, maar
de match halen zij wellicht niet.
“We hebben tegen Club Brugge
gezien hoe viriel Antwerp voet-
balt”, zegt Vanderhaeghe. “We
zullen daar klaar voor moeten
zijn, want als je alle duels ver-
liest, kun je nooit winnen.” (RN)

De Laet en
Antwerp na elf
jaar herenigd
Ritchie De Laet is terug thuis.
Antwerp huurt de verdediger
van Aston Villa en beschikt over
een aankoopoptie. Dolgelukkig
trainde De Laet gisteren al mee.
“Waarom wachten? Ik heb mijn
shoenen mee.” In 2007 verliet
hij Antwerp voor Stoke City en
al elf jaar lang hoopte hij dat hij
kon terugkeren, zei hij. “Elk jaar
stelde ik me de vraag of het het
goede moment was en of er
interesse was van Antwerp. Nu
was de optie er en heb ik geen
seconde getwijfeld.” De Laet
omschreef zichzelf als een
poly valente voetballer. "Ik kan
zowel op links, rechts als 
centraal uit de voeten. Waar de
trainer me wil inzetten, zal ik
mijn job doen.” (SJH)

Zulte Waregem
duwt Standard
uit top zes
De eerste thuiszege in drie
maanden van Zulte Waregem is
een feit. Tegen een matig
Standard had Doumbia zijn
ploeg op voorsprong gebracht,
weliswaar met een gelukje; zijn
bal week af op Laifis. Een kwar-
tier voor tijd wiste het spook
Emond – tot dan was de spits
onzichtbaar – de 1-0 uit met
een prima geplaatste kopbal.
Standard zette onder impuls
van de ingevallen Fai nog een
slotoffensief op, maar kreeg het
deksel op de neus. Saponjic
troefde Luyindama af in de
lucht: 2-1. Door de zege van
STVV vallen de Rouches weer
uit de top zes. Zulte Waregem
heeft zich met zes op zes na de
winterstop goed herpakt. (TIK)

Mascherano zegt
Barcelona adios
na 334 matchen
FC Barcelona neemt afscheid
van Javier Mascherano. De 
33-jarige Argentijn werd in de
zomer van 2010 overgenomen
van Liverpool en speelde 334
officiële wedstrijden voor de
Catalanen. Slechts drie buiten-
landse spelers deden beter:
Lionel Messi, Phillip Cocu en
Dani Alves. Volgens Spaanse
media zet hij eerstdaags zijn
handtekening onder een 
contract in China. Hebei China
Fortune toonde onlangs grote
interesse. De verdediger zou er
7 miljoen euro per jaar kunnen
opstrijken. Met Yerry Mina trok
Barça reeds een vervanger aan,
want met alleen Thomas
Vermaelen en Samuel Umtiti
werd de spoeling dun. (BELGA)
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STVV 2

KV Mechelen 0


