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Romelu 
Lukaku is 

onzeker voor
de FA Cup-

 finale. 
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De FA Cup maakt
hem slechts een
beetje rijker. Het is
hoofdzakelijk met
zijn goals en assists
dat Romelu Lukaku
zijn weekloon fors 
de hoogte heeft
ingejaagd. Dat blijkt
uit zijn contract, 
dat is gelekt door
Football Leaks.

Romelu Lukaku (25) is hersteld
van zijn enkelblessure, maar
over een basisplaats bij Man -
chester United hakt zijn trainer
pas vandaag de knoop door. Voor
zijn bankrekening hoeft Lukaku
op Wembley het risico niet te
nemen. Het draait om zijn eerste
prijs in Engeland. De circa
60.000 euro die uit de premiepot
rolt bij winst van de FA Cup zal
het verschil niet maken.

Lukaku heeft zijn basisloon
van 172.000 euro per week (8,9
miljoen bruto per jaar) flink
opgedreven, zo blijkt uit docu-
menten van Football Leaks die
Le Soir kon inkijken.

Grootste verrassing: de op een
na duurste aanwinst uit de club-
geschiedenis (85 miljoen euro)
hoort niet bij de absolute groot-
verdieners op Old Trafford. Zelfs
met de bonus voor de Cham -
pions League-poules (2,3 mil-
joen) en portretrechten (2,3 mil-
joen) komt hij met zo’n 13,5
miljoen bruto per jaar (260.000
per week) niet in de buurt van de
23,3 miljoen van Alexis Sán chez
(450.000 per week) of de 22,6
miljoen van Zlatan Ibra  himovic
(430.000 per week) vorig sei-
zoen. 

Wel kan Lukaku
zijn basisloon
opschro even
met extra’s. Per
contractjaar
ontvangt hij 
een loyauteits -

premie van 2,75 miljoen
euro, maar meest lucra-
tief zijn de efficiëntie -
bonussen. Als hij in een
jaargang vijftien goals en
assists maakt in alle com-
petities, krijgt hij 340.000
euro. Dat loopt cumulatief
op tot 1,02 miljoen voor
vijftig goals en assists. Op
dit moment heeft Lukaku
27 goals en 10 assists, goed
voor 2,5 miljoen. 

Mocht hij ooit de Gouden Bal
winnen, wacht hem een loons-
verhoging van 340.000 euro en
een bonus van 340.000 euro.

Daarnaast heeft Man United
een collectieve pot. Zo wordt er
5,9 miljoen verdeeld onder 25
spelers bij glorie in de Cham -
pions League; 2,8 miljoen bij
titelwinst in de Premier League;
1,4 miljoen bij een tweede plaats

zoals dit seizoen. Alle bonussen
inbegrepen, klokt Lukaku dit sei-
zoen af op 18,5 miljoen euro
bruto of 355.000 per week. Met
dat bedrag is hij dit seizoen de
Belgische topverdiener in de
Premier League, maar op 1 juli
steekt Kevin De Bruyne hem
voorbij. Diens gegarandeerde
weekloon ligt in zijn nieuwe con-
tract boven 320.000 euro. 

Op wereldschaal is Lionel
Messi de grootverdiener. Hij
heeft een vast salaris van 1,37

miljoen euro per
week. (KTH)
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Viva Roberto

column

oberto Martínez (44)
blijft tot 2020, het EK.
Bijna stond hier “het
EK, onder meer in
eigen land”, maar zoals
bekend gaat dat niet
door. Desalniettemin:

Viva Roberto!
Ik ken Roberto Martínez

een beetje. Met de nadruk op
een beetje. Ik vind Martínez
een hele aardige man en dat
komt hierdoor. Iets langer dan
jaar geleden vroeg ik een
interview met hem aan en dat
werd prompt gehonoreerd.
We gingen lunchen in het
hotel van het trainings -
centrum in Tubeke, waar ze in
de mooie brasserie een excel-
lente wokschotel serveerden.

Hij had een uurtje, maar
bleef anderhalf uur lang zitten
en we hadden het over voetbal,
het leven in België, zijn taak als
bondscoach, enfin, de voor-
spelbare dingen waarover je
met een voetbaltrainer praat.
Jammer genoeg was dat gedoe
met de Catalanen nog niet aan
de gang, want hij is een
Catalaan en het was best inte-
ressant geweest om hem daar-
over aan het woord te laten.

Ik heb het stille vermoeden,
ook al omwille van zijn erg
Spaans klinkende naam, dat
hij geen separatist is, maar dat
heb ik toen niet gevraagd. En
later ook niet, want ik ben
hem nog een paar keer tegen
het lijf gelopen. Meer zelfs, we
hebben een vijftal competitie-

wedstrijden naast elkaar
gevolgd. In een stadion waar ik
als privépersoon twee zitjes
heb, zit hij soms een zeteltje
verder.

Duim omhoog
Zo kwam het dat hij ander-
halve maand na dat interview
rechts van hem keek in mijn
richting en ik zag hem den-
ken: “Die man heb ik al eens
gezien, maar waar?” In die
sectie zitten weleens meer
bondslui, dus dacht hij vast
dat ik een bobo was. Hij knikte
beleefd, ik glimlachte terug.

Hij lachte en stak zijn duim
op. Ik zag hem denken: “Oké,
ik ken hem. Maar van waar en
wie is dat?” Hij keek nog eens.
En nog eens. Toen ben ik bij
hem gegaan en heb hem
gezegd dat ik die journalist
was van De Morgen, de
Belgische versie van The
Guardian, zoals ik onze krant
altijd voorstel met enige zin
voor overdrijving misschien,
maar als iemand een andere
suggestie heeft, hoor ik die
graag.

“Of course.” Nu wist hij het
weer. “That was a nice talk and
a nice lunch we had.” Zou kun-
nen. Het eten was erg goed en
ik vond hem aardig, herin-
nerde ik mij, maar toen ik het
gesprek had uitgeschreven,
stelde ik mij de vraag: “Wat
heeft hij nu gezegd?” Niet veel,
zo bleek. Ik las ergens dat
Roberto Martínez achter-

dochtig zou zijn tegenover de
Belgische pers. Daar heb ik
niks van gemerkt. Wel dat hij
veel praat en niks zegt.

Trainer geworden in
Spanje en later in de Premier
League gewerkt, zal hij wel
een gezonde argwaan koeste-
ren tegen de pers, maar ach-
terdocht, neen niet echt. Hij
stelde zelfs voor om mijn kre-
ten, mijn gevloek en zijn reac-

ties gewoon in dat stadion te
houden. “What happens here,
is private.” Zit ik toch maar
mooi in een complotje met dé
bondscoach.

De vox populi zou voor 57
procent tegen een verlenging
van Martínez zijn. Onzin. De
relevantie van internetpolls is
nul komma nul omdat reac-
ties op dat soort vragen eerder
uit de extreem negatieve hoek
komen.

Oké, de meningen zijn ver-
deeld, over of het goed is dat
hij al heeft bijgetekend tot
2020. Sommigen denken dat
de bond na een slecht WK
afscheid zal moeten nemen
van hem en dat zou een aar-
dige cent kosten. Anderen
denken dat hij de beste keus is.
Er kwam een vreemd argu-
ment om de hoek loeren: met
een bondscoach die heeft bij-
getekend, zullen spelers zich
minder kunnen permitteren
om de kantjes eraf te lopen.

Daar geloof ik nu eens hele-
maal niks van. Of Martínez
nog tien jaar dan wel tien
weken blijft, zal geen enkele
invloed hebben op het functi-
oneren van de groep. Volgens
Marc Degryse wel, want dan
zouden kleine probleempjes
kunnen worden opgeblazen.
Ik snap Degryse, maar in zijn
tijd waren de internationals
eenmanszaakjes met hun
eigen kleine probleempjes,
zoals ruzie maken over kleu-
renwiezen om geld.

Tegenwoordig zijn het
kleine nv’tjes, soms multi-
nationals, die een tijdelijke
joint venture aangaan om
samen een buitenlandse
opdracht tot een goed einde te
brengen. Het enige wat een
bondscoach moet doen, is
functioneren als een coördi-
natiecentrum en ervoor zor-
gen dat het licht voor iedereen
schijnt, en voor de ene al wat
meer dan voor de andere.

R

Met een knal, zo wil
Anderlecht-trainer 
Hein Vanhaezebrouck 
de vakantie in. Nu nog
hopen dat zijn spelers, 
die lonken naar het WK of
het buitenland, meewillen.

Nog één keer wil Van haeze -
brouck de fans plezieren, zoals
hij bij zijn aanstelling had
gezworen. Ondanks de teleur-
stellende derde plaats vindt de
coach niet dat hij zijn belofte
heeft gebroken. “De mensen
hebben dingen gezien die ze
voordien in máánden niet meer
hadden gezien. Neem nu
Standard, vorige week. We had-
den bij de rust 66 procent bal-
bezit. Sommigen willen het niet

toegeven, maar wij hebben dit
jaar het spektakel verzorgd.”

Het voetbal van Anderlecht
was best genietbaar in deze
play-offs, met een prima
Dendoncker achterin, de onver-
sneden klasse van Najar en
Markovic, de grinta van Trebel,
af en toe de oude Kums en het
leuke voetbal-uit-stilstand van
Morioka. Wat evenwel ontbrak,
was efficiëntie. En de constante.

Eergevoel
In de Ghelamco Arena zondag
was het een dip. “Onze slechtste
wedstrijd”, zucht Vanhaeze -
brouck. Tegen Genk verwacht
hij een reactie. Maar kan deze
groep, zonder leiders en vol jon-
gens wiens prioriteit eerder bij

het WK in Rusland of een lucra-
tieve transfer ligt, dat wel? 

Vanhaeze brouck, droogweg:
“Dit is Ander lecht. Het zou 
moeten, hé. Ik reken op hun eer-
gevoel. Voor de kleur van hun
trui. En ook voor de supporters.
We moeten het seizoen op een
waardige manier afsluiten. En
we kunnen nog tweede worden
(als Standard verliest van Char -
leroi en Anderlecht wint, PJC).” 

Over een overgangsjaar wil
Vanhaezebrouck niet spreken.
Volgend seizoen dreigt het
nochtans opnieuw, met wellicht
een volledig nieuwe selectie. “De
hoofdreden van succes is de
samenstelling van de groep. Het
zou maar erg zijn, mocht ik daar
nu nog niet mee bezig zijn.” (PJC)

Vanhaezebrouck wil supporters 
plezieren in laatste thuismatch

Genk wil het contract 
van Leandro Trossard
open breken tot 2023. Maar
financieel is het water nog
te diep.

Racing Genk zat de voorbije
dagen rond de tafel met
Leandro Trossard (23). Het
bestuur heeft de smaakmaker
een verbeterd contract tot 2023
voorgesteld. Trossards huidige
verbintenis loopt tot 2021. 

Een akkoord is er nog niet.
Vooral over de financiële kant
van de zaak wordt er nog stevig
gedebatteerd. Het spreekt voor
zich dat een nieuw contract-
voorstel voor vijf seizoenen
gepaard gaat met een serieuze
loonopslag. Als Trossard ingaat

op het nieuwe voorstel, wordt
hij in elk geval de best betaalde
speler in de Genkse selectie.

Trossard moet de volgende
seizoenen hét uithangbord van
Genk worden. Begrijpelijk.
Trossard is een kind van de
streek, een jeugdproduct en hij
heeft een attractieve speelstijl.
Hij is nu al de chouchou van de
Luminus Arena.

Vier goals en assist
Trossard nu een langdurige ver-
bintenis laten ondertekenen,
zou Genk ook wat ademruimte
geven in wat ongetwijfeld een
drukke transferzomer wordt.
Afgelopen zomer bood Celta de
Vigo al 6 miljoen euro, maar dat
bod werd van tafel geveegd.

Eerder kreeg ook Red Bull
Salzburg een njet van Genk. 

Met vier goals en een assist
heeft hij een voet in bijna de
helft van de Genkse goals,
Trossard is de man van de play-
offs voor Genk. Resulteert dat
op het einde van de rit ook in
Europees voetbal, dan heeft
Genk een extra troef in handen
om Trossard te overhalen. (KDZ)

Genk ziet in Trossard
ideaal uithangbord

Of Martínez nog
tien jaar dan wel
tien weken blijft,

dat zal geen
enkele invloed

hebben op 
het functioneren 

van de groep

►Martínez,
hier voor een 
poster van
zijn Duivels,
glundert bij
zijn contract-
verlenging
tot 2020. 
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Lukaku is Belgische
grootverdiener: 
€ 355.000 per week

Chelsea -
Man Utd 
Vandaag 

om 18.15 uur 

op Eleven

Sports

aan prestatiepremies trapte
Romelu Lukaku dit seizoen bij
elkaar (27 goals en 10 assists)

2,5 MILJOEN 
EURO

Play-offs – speeldag 10
Gisteren (play-off 2, groep A)
Zulte Waregem - Lierse (forfait) 5-0
Moeskroen - OH Leuven 5-0
Waasland-Beveren - KV Kortrijk 1-3

Zondag
Charleroi - Standard 18 uur
Club Brugge - AA Gent 18 uur
Anderlecht- Racing Genk 18 uur

1 Club Brugge 9 46
2 Standard 9 42
3 Anderlecht 9 40
4 AA Gent 9 36
5 Racing Genk 9 35
6 Charleroi 9 33


