
► Bondscoach Roberto Martínez:
‘Dit mag ons WK niet verstoren. 
Die gesprekken lopen al twee jaar.’
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De portretrechten van de Rode Duivels
blijven beroeren. Volgens de Belgische
bond tekende iedereen behalve Mertens.
Maar wat blijkt: onder meer Kompany en
Courtois zijn ook nog steeds niet akkoord.

Het initiële plan is mislukt. Hoewel alle partijen
in maart nog de bedoeling hadden om voor het
WK een akkoord te vinden omtrent de portret-
rechten blijven de discussies aanhouden.
Meerdere Rode Duivels kunnen zich nog altijd
niet vinden in het voorstel van de KBVB – vooral
de geëiste sperperiode leidt tot ergernissen. 

Concreet: in een WK- of EK-jaar wil de
Belgische voetbalbond niet dat onze internatio-
nals hun gezicht verlenen aan andere sponsors
dan die van Rode Duivels.

De verbazing was dan ook groot toen onder-
voorzitter Bart Verhaeghe gisteren liet weten dat
alle internationals akkoord gingen met hun por-
tretrechten. Niet waar, bleek al snel. Binnen de
bond viel te horen dat Dries Mertens de uitzon-
dering was – zijn portretrechten zijn eigendom
van Napoli, wat de situatie complex maakt.

Verdere navraag bracht nog meer verwarring.
In de omgeving van de Duivels klinkt het dat zeker
vijf spelers nog altijd niet getekend hebben. Hun
namen: Vincent Kompany, Toby Alderweireld,
Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Mertens.
Vier van hen weigerden twee weken terug nog
hun gezicht te verlenen aan een campagne van
ING. Daarbij ook Kevin De Bruyne, maar die
ging intussen wel al akkoord met de voor-
waarden. Net als Eden Hazard trouwens. Ook
hij aarzelde lang om in te stemmen. 

Bondscoach Roberto Martínez blijft evenwel
rustig onder de aanslepende onderhandelingen.
“Dit mag ons WK niet verstoren. Die gesprekken
lopen al twee jaar. Voor sommige spelers is het
ook niet eenvoudig, gezien de situatie bij hun
club. Ach, onze focus moet op het WK liggen.
We staan te popelen om eraan te beginnen.”

Lucratief WK
Het WK wordt overigens een financiële voltreffer
voor de bond. Na het vorige WK in Brazilië bleef
de KBVB nog met een financiële kater achter. Het
leed toen, ondanks een kwartfinale, zelfs een ver-

lies van 200.000 euro. Dit keer kan de KBVB zich
nog voor de eerste groepsmatch rijk rekenen. Dat
blijkt uit documenten die Le Soir kon inkijken.
Deels te danken aan de FIFA, die de totale prijzen-
pot verhoogde tot 340 miljoen euro. Bijna 9 mil-
joen euro daarvan komt België toe, verdeeld over
een vaste startpremie van 6,7 miljoen en 2,2 mil-
joen euro aan onkosten die gedekt worden door
de FIFA.

De groene cijfers zijn mede het gevolg van de
drastische besparing op de premies. Voorheen
kregen de Rode Duivels een gulzige 60 procent
van de bruto-inkomsten van een groot toernooi.
In de nieuwe overeenkomst wordt evenwel
gewerkt met prestatiegerichte premies. Die varië-
ren van 42.000 euro voor de poules tot 445.000
euro bij eindwinst. Samen met de premies uit de
kwalificatiecampagne zijn die goed voor een
totaalkost van 3.795.000 euro.

Ondanks de quasi gelijk gebleven marketing-
opbrengsten (2,6 miljoen geraamd) en verlaagde
delegatiekosten die de FIFA draagt (180.000 euro)
schieten de winstcijfers voor onze voetbalbond
dus de hoogte in. Bovendien zakten de verblijfs-
kosten – nu 370 euro per nacht, inclusief maaltij-
den – met 60.000 euro. Vier jaar geleden was er
nog de farce met het hotel voor de spelersvrouwen
dat de KBVB vergat te annuleren. Een nutteloze
kost van 300.000 euro. Ook de transportkosten
bleven beperkt tot 190.000 euro, vooral door het
partnership met Brussels Airlines.

De totaalbalans: 5.205.000 euro aan kosten,
tegenover een jackpot van 11.740.000 euro aan

opbrengsten. Een rekensommetje leert dat
de KBVB dan 6.535.000 euro winst over-
houdt na de poules. Indien het avontuur van

de Rode Duivels dan al eindigt, is dat meteen
de eindafrekening. Een verlengd verblijf zal de
winst nog doen schommelen. Maar nu al is dui-
delijk: het WK in Rusland wordt met grote voor-

sprong het lucratiefste toernooi ooit voor de
Belgische voetbalbond. (VDVJ/SK/NP/KTH)

oms maak ik een grapje op deze
plaats, zoals nu: niks beter dan
een politiestaat – nóg beter, een
echte dictatuur – om een groot
kampioenschap te organiseren.
Alles loopt op wieltjes, het ver-
keer wordt omgeleid voor je

comfort, je bent heer en meester met
zo’n plastic kaart op je buik, je verplaatst
je ongehinderd en of je nu de metaalde-
tector laat afgaan of niet – altijd met
iPhone, laptop en iPad – geen mens die
er iets van zegt. Zolang je er maar niet
uitziet als een Tsjetsjeen. Eén journalist
die er niet al te Kaukasisch uitzag en die
de Metropol in wilde, moest wel even in
zijn rugzak laten kijken. Wij liepen
gewoon door. Is het dat wat ze bedoelen
met racial profiling? I love it.

Maar wat hiervoor staat, is een
grapje. Bovendien klopt het niet hele-
maal. Het klopte niet in Rio voor de
Olympische Spelen, het klopt ook hier
in Moskou niet. Hoe dat in Sotsji en
Kaliningrad gaat, daar hoort u nog over,
maar heel Moskou lijkt een beetje op de
Antwerpse ring op een zware avond-
spits, maar dan twee keer breder. Er is
soms geen doorkomen aan en er is geen
sprake van een preferentiële behande-
ling.

Daarom is de organisatie die ons in
goede banen probeert te leiden, extra
voorzichtig en vertrokken we bijvoor-
beeld gisteren net niet in het holst van
de nacht, tweeëneenhalf uur op voor-
hand, voor de 35 kilometer tot aan
Hotel Metropol in hartje Moskou.
Uiteraard waren we daar een uur te
vroeg, uiteraard werd de tijd overbrugd
met een latteetje en uiteraard betaalde
je daar flink voor: 7 euro en de roebel
schijnt ongeveer op zijn laagst te staan.

Het triumviraat van de KBVB
De Metropol is geen gewoon hotel, het
is het hoofdkwartier van de UEFA en
daar logeert het triumviraat van de
KBVB. Het eerste triumviraat bestond
uit Julius Caesar, Gnaeus Pompeius
Magnus en Marcus Licinius Crassus en
die wantrouwden elkaar. Het heeft toch
tien jaar geduurd. Hoe dat tussen de
heren Gerard Linard, Bart Verhaeghe
en Mehdi Bayat zit, en wie van de drie
de Rubicon zal oversteken, is niet hele-
maal duidelijk. Maar ik heb wel een
idee.

Linard is bondsvoorzitter bij de gra-
tie van Verhaeghe, die als clubvoorzitter
en -eigenaar zelf geen voorzitter kan
zijn, maar in deze constellatie gewoon
de baas is. Hij heeft nu al twee keer een
CEO laten aanstellen met Club Brugse
connecties, maar hij houdt zich ver van
elke beïnvloeding. Zegt hij zelf.

Wat de drie bobo’s aan de pers kwa-
men vertellen, was hun plan om de
bond te professionaliseren. Een beetje
vreemd wel dat het helemaal werd uit-
gelegd door een gepensioneerde, eenta-
lige man van 75 die daar volgens de sta-
tuten niet meer had mogen zitten, maar
al bij al is deze Gerard Linard een aar-
dige vent. En Bayat is ook charmant, al
zou ik er niks van durven kopen. Zelfs
Verhaeghe kan aardig zijn en als hij de
bond de weg laat bewandelen van zijn
club, dan zijn ze bij de KBVB nog zo
slecht niet af.

Overigens heeft deze World Cup
allesbehalve de stad ingenomen, al
heeft dat ook te maken met de tegen-
stander in de openingswedstrijd. Ik heb
in het halfuurtje dat ik blokje rond liep
onder meer langs het Bolsjoi welgeteld
één Arabier gezien en die had een body-
guard bij. De Russen lieten zich niet

zien en terwijl ik dit tik is het 5-0 gewor-
den.

Van downtown Moskou ging het in
één ruk – nu ja, anderhalf uur rijden
over 35 kilometer Antwerpse ring –
naar Dedovsk, ergens in de Moskouse
bossen. Om u wat te oriënteren, ten
westen van Moskou is heel veel bos. Ten
zuiden van Moskou ook. En ten oosten
en ten noorden, maar wij zitten dus met
het pershotel en het trainingscentrum
ten westen van Moskou. Daar in die
bossen ligt het dorp Dedovsk en daar
was gisteren in het ten behoeve van de
Rode Duivels onlangs opgekalefaterde
Goetsjkovo-sportcomplex een open
training, ten behoeve van het lokale
publiek.

Vierhonderd of wat locals woonden
de training bij. Minimaal honderd poli-
tieagenten en ander veiligheidsperso-
neel, plus de onvermijdelijke vrijwilli-
gers die geen woord over de Russische
grens spraken, leidden het event van het
jaar in Dedovsk in goede banen. De vrij-
willigers zijn best wel oké, ondanks de
taalbarrière. Ze doen hun best, ze zijn
jong en ze willen dat we ons welkom
voelen.

Na de open training volgende de
allesbehalve open persconferentie van
de Belgen. De interessante dingen, daar
hebben we nog tijd voor en die leest u –
als ze heel erg interessant zijn – elders
op deze pagina’s. De oninteressante,
daar zullen we u niet mee lastigvallen.
De absurde daarentegen, die mogen we
u niet onthouden.

Thorgan Hazard verscheen gisteren
aan de pers en dat ging zo. U herinnert
zich vast nog matrasgate, het wereld-
schokkende verhaal dat bepaalde
matrassen van bepaalde spelers niet
naar Rusland waren gestuurd?
Matrasgate bleek matrasscheet, maar
gisteren ging het in een andere context
weer over de matrassen.

Vraag: “Goed geslapen, Thorgan, op
je gepersonaliseerde matras?”

Thorgan: “Zeer goed. Ik moet de
matrassenmensen bedanken. Dat heb-
ben ze goed gedaan. Thuis slaap ik
anders ook wel goed. Dat is dan wel niet
op dezelfde matras.”

Niks verzonnen, zo ging het eraan
toe.

De kleine broer van Eden had
namens hemzelf, zijn broer en wat
andere slachtoffers dan wel één klacht.
“We hebben een probleem met de wifi.
Soms spelen we met te veel samen
Playstation en dan hapert de wifi. Des
fois, ça bloque.” Aan alles hebben ze
gedacht in die uitgebreide staf, maar
niet aan een sportpsycholoog om voet-
ballers van hun existentiële angsten als
een te laag debiet van het internet af te
helpen. Verhaeghe heeft gelijk: hoog tijd
dat de bond professionaliseert.

DE SPORTZOMER 
VAN VANDEWEGHE
Sportjournalist Hans Vandeweghe laat tijdens het WK elke
dag zijn licht schijnen op het reilen en zeilen in Rusland.

17/06 Duitsland - Mexico 17 uur
18/06 Zweden - Zuid-Korea 14 uur
23/06 Zuid-Korea - Mexico 17 uur
23/06 Duitsland - Zweden 20 uur
27/06 Mexico - Zweden 16 uur
27/06 Zuid-Korea - Duitsland 16 uur

Duitsland X X X X X-X X
Mexico X X X X X-X X
Zweden X X X X X-X X
Zuid-Korea X X X X X-X XF

18/06 België - Panama 17 uur
18/06 Tunesië - Engeland 20 uur
23/06 België - Tunesië 14 uur
24/06 Engeland - Panama 14 uur
28/06 Panama - Tunesië 20 uur
28/06 Engeland - België 20 uur

België X X X X X-X X
Panama X X X X X-X X
Tunesië X X X X X-X X
Engeland X X X X X-X XG

19/06 Colombia - Japan 14 uur
19/06 Polen - Senegal 17 uur
24/06 Japan - Senegal 17 uur
24/06 Polen - Colombia 20 uur
28/06 Senegal - Colombia 16 uur
28/06 Japan - Polen 16 uur

Polen X X X X X-X X
Senegal X X X X X-X X
Colombia X X X X X-X X
Japan X X X X X-X XH
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Aan alles hebben ze
gedacht bij de bond,

maar niet aan 
een sportpsycholoog

om voetballers 
van hun angsten 

als een te laag debiet 
van het internet 

af te helpen

S

Ten westen 
van Moskou, 
in de bossen...

Vijf spelers houden
been nog stijf

Nog geen unaniem akkoord over portretrechten

► De Duivels dollen op training in Dedovsk, nabij Moskou. Jan Vertonghen probeert Eden Hazard de bal af te snoepen. © PHOTO NEWS

winst houdt de KBVB over
na de WK-groepsfase

6,5MILJOEN
EURO


