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2018 moet het jaar van Hans Vanaken worden. De titel en
supercup heeft hij al, de Gouden Schoen nog niet. ‘Ik moet
nog vijf maanden alles uit de kast halen.’ Zondagavond volgt
een nieuwe test tegen Moeskroen.

Rentree Carcela
eindigt met rood

Vier op zes voor inefficiënte Rouches

Geen zes op zes voor Standard de Liège. 
Op de Freethiel botsten de Rouches op
Davy Roef, die ijzersterk keepte. Ook 
de ingevallen Mehdi Carcela kon het tij niet
meer keren.

Zomertijd op de Freethiel, waar de cheerleaders
het publiek vooraf en tijdens de rust ouderwets
proberen op te zwepen. Daar, in Beveren, ging
Standard op zoek naar een zes op zes. Dat was al
geleden van het seizoen 2014-2015 onder trainer
Guy Luzon, de ietwat gekke Israëliër.

En de verwachtingen lagen hoog na de ouver-
ture van de Rouches vorige week: een overwin-
ning tegen AA Gent met bij momenten uitstekend
voetbal. Een lijn die ze hoopten door te trekken. 

Standard begon ook degelijk – dat was in het
verleden weleens anders tegen de kleinere ploe-
gen. De thuisploeg werd vastgezet, er kwamen
schietkansen. Luyindama en Bastien trapten
naast. 

Waasland-Beveren voetbalde met de middelen
die het had. Van Damme liep van hot naar her,
tackelde als vanouds – hij pakte al snel geel – en
probeerde lijn te krijgen in het
spel. Zonder succes, ze waren
nergens voor de rust. Afgebluft
in de duels, amper een leuke
combinatie. Daar werd hun trai-
ner Yannick Ferrera wellicht
ook niet vrolijk van. 

Gelukkig heeft Waasland-
Beveren met Davy Roef een uit-
stekende doelman. Redder in
nood. Drie keer op een schot van
Marin, vijf minuten voor de rust
op een kopbal van Djenepo.
Knappe reflex, dat was een

gemaakte goal. Emond trapte de rebound onbe-
suisd over. 

Standard verdiende de voorsprong, ze hielden
de Waas landers in een wurggreep. De vrije trap
van Mpoku was niet gekadreerd, spits Emond
schoot voorlangs. Frustrerend.

Dat bleef ook zo na de rust. Bastien kon de bal
net niet meenemen in de zestienmeter, Roef redde
oog in oog met Emond. Maar plots begon ook
Waasland-Beveren wat te dreigen met snelle
counters via Boljevic, een poging van Van Damme
die Ochoa moest lossen en Ampomah die de beste
kans over doel kopte.

Carcela luid toegezongen
Het was een aangename tweede helft. Meer in
evenwicht. Marin mocht nog eens uithalen, Roef
redde met de bovenarm. Intussen mocht Mehdi
Carcela invallen bij Standard. Luid toegezongen
door de bezoekende fans – zij vergeven hem alles.
Kind van het huis. Hij kreeg een halfuur speeltijd.
Carcela was te laat teruggekomen van vakantie
na het WK met Marokko. Bad boy. En vooral: nog
op zoek naar zijn goede vorm, het ontbreekt hem
nog aan matchritme. 

Het zal er de komende weken niet op verbete-
ren. Carcela kreeg rood in de slotfase, nadat hij
Boljevic bewust aantikte toen die een tegenaanval
op gang trok. De ene vond het streng, de andere
rechtvaardig. Alleszins, het was een onnodige
actie van de Marokkaan. Standard-coach Michel
Preud’homme moest de bank van de bezoekers

kalmeren, Carcela slofte naar
binnen in zijn gekende, wat
nonchalante stijl.

Het eerste puntenverlies voor
de Rouches is daarmee een feit.
Geen eerste zes op zes in vier
jaar. De kansen waren er, de effi-
ciëntie niet. En dan was er nog
die dekselse doelman Roef. Veel
tijd om na te denken hebben ze
echter niet in Luik. Dinsdag
wacht Ajax Amsterdam in de
voorronde van de Champions
League. (FDZ)

► Carcela hijgt
uit na een aan-
val. Hij viel in
na de rust,
maar zocht
naar zijn beste
vorm. © BELGA
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Al 65 procent
niet-Belgen in 
onze competitie

column

bij is, en de clubs hun laatste
gaten in de kernen met vooral
buitenlanders hebben aange-
vuld, zal 65 procent van de
voetballers in Belgische loon-
dienst niet de Belgische natio-
naliteit hebben.

Het is niet te hopen dat ver-
dedigers van de superdiversi-
teit dit toejuichen want de
tsunami aan buitenlandse
werkkrachten in ons voetbal
heeft niks vandoen met soli-
dariteit, opvang van kans-
arme wereldburgers, een
nieuwe wereldorde of welk
ander wereldbeeld. Dit is
puur en simpel mensenhan-
del. Ooit zal in voetbalmusea
over de hele wereld een deel
van de opstelling worden
gewijd aan de tijd dat voetbal-
talent werd verhandeld. De
parallel met de slavernij is
minder vergezocht dan men
denkt.

n het seizoen 1982-’83 ver-
dienden 69 buitenlandse
spelers hun boterham op
Belgische voetbalvelden,
geen 20 procent. Twintig
jaar later zaten al 188 niet-
Belgen in de kernen van de

achttien eersteklassers of 43
procent. Vandaag, tel daar zes-
tien jaar bij, bestaan de kernen
van de inmiddels zestien
Belgische clubs uit nog min-
der dan 37 procent Belgen.

Als de zomermercato voor-I

en laatste over twee weken moeten de stem -
bulletins voor de eerste ronde van de Gouden
Schoen binnen zijn. “Wie ik zou invullen?”,
weerkaatst Hans Vanaken (25) de vraag.
“Edmilson op één. Carcela op twee. En op
drie… (lang stil) Nee, wacht, Carcela op drie en
Nakamba op twee.”

Marvelous Nakamba? Dat is opmerkelijk.
Veelal wordt gestemd op offensieve 
jongens.
Vanaken: “Er is te weinig waardering voor het
werk dat Nakamba levert, simpelweg omdat
het niet zo opvalt. Maar het is net een kunst om
in de schaduw van anderen te spelen. Ik weet
hoe belangrijk Nakamba voor ons is. Door hem
kunnen Ruud Vormer en ik ons ding doen op
het middenveld. Hij zorgt voor de balans. Het is
ook zijn verdienste dat we vanaf de eerste
speeldag van vorig seizoen niet veel meer gele-
zen hebben over het gemis van Timmy
Simons.”

Eden Hazard loopt ook zo hoog op met
N’Golo Kanté.
(knikt) “Dankzij hem konden Pogba,
Griezmann en Mbappé hun spel spelen op het
WK. Omdat ze weten dat er iemand achter hen
staat die de gaten dichtloopt en de ballen zal
afpakken. Zulke spelers verdienen waarde-
ring.”

Waarom zet je jezelf niet in je top drie? 
Je werd kampioen en na Nieuwjaar was je
goed voor zeven goals en vijf assists.
“Ik denk niet dat ik ooit beter ben geweest.
Maar stel dat ik zou mogen stemmen voor de
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Interview. Club-draaischijf Hans Vanaken staat voor

‘Ik speel nu
directer, met
meer risico’s’

Gouden Schoen, dan ga ik nooit voor mezelf
kiezen. Ik steek zo niet in elkaar.

“Trouwens, ik heb al eens de eerste stem-
ronde gewonnen, toen ik nog bij Lokeren zat.
Uiteindelijk eindigde ik derde, na Praet en
Vázquez. Eén goede ronde is geen garantie dat
je de Gouden Schoen wint.”

Edmilson, een van je concurrenten voor 
de Gouden Schoen, zit intussen in Qatar.
“Kun je hem ongelijk geven? Voor Standard zal
het een aderlating zijn, maar als je die bedra-
gen leest… (Edmilson verdient er 3,5 miljoen
euro netto, NP/TTV)”

Wat zou jij gedaan hebben?
(lachje) “Ik zou het wel overwegen. Iedereen
toch? Als je die cijfers voor je ziet, kan ik me
goed voorstellen dat je erover nadenkt. Want
wie zegt dat je op je 32ste nog die kans krijgt
om naar Qatar te gaan? Ik heb zo’n aanbod nog
niet gekregen, maar als jij daar vijf keer zoveel
zou kunnen verdienen om interviews af te
nemen, dan ga je daar toch ook eens over
nadenken?”

Hoeveel dagen zou jij in zo’n geval nodig
hebben?
“Het liefst zou ik eerst even overleggen met een
aantal mensen. Ik wil niet dat mijn vrouw in
the middle of nowhere terechtkomt. Ze moet
zich er thuis voelen, anders zou dat snel een
effect hebben op me. Vandaar: op een aantal
voorstellen zou ik direct kunnen antwoorden.”

Is Rusland een optie?
“Neen.”

Carcela kreeg 
de kaart in het slot,
nadat hij Boljevic
bewust aantikte

toen die een
tegenaanval 
op gang trok

Waasland-Beveren 0

Standard 0
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► Hans Vanaken speelt
zondag zijn 150ste match

voor blauw-zwart. ‘Ik ben hier
gelukkig.’ © PHOTO NEWS
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Het behoort tot het taken-
pakket van de overheid om
met corrigerende maatrege-
len te anticiperen op maat-
schappelijke evoluties. Het is
vervolgens de plicht van die-
zelfde overheid om te chec-
ken of de maatregelen wel
het gewenste effect hebben.
De laatste vijftig jaar zijn in
de betaalde sport in België
maatregelen genomen die
steeds weer het tegenover -
gestelde effect hadden dan
wat ze beoogden.

Vrijstelling van lasten
Het begon in de jaren 70 met
de verlaagde sociale lasten, in
navolging van het wielrennen.
Het voetbal profiteerde en
fraudeerde tegelijk als nooit
tevoren, zoals bewezen door
de omkoopaffaire Standard-
Waterschei en het hele zwart-
geldcircuit dat daarna is

blootgelegd. Wat was de reac-
tie van de overheid? De voet-
ballers kregen – als enige top-
sporters – een gunstige
groepsverzekering: meer weg-
storten dan wie ook en cashen
op 35 of bij einde carrière.

Daarna kregen de clubs
nog eens vrijstelling van las-
ten en bedrijfsvoorheffing
voor hun vrijwilligers.
Gevolg: nog meer creatie van
zwart geld, want veel vrijwil-
ligers kregen niks betaald,
maar de club schreef hen wel
in. Ten slotte werd tien jaar
geleden een de facto
bestaande regeling in wet
omgezet. Sindsdien betalen
Belgische voetbalteams min-
der belasting (bedrijfsvoor-
heffing) dan hun concurren-
ten in de omringende landen.

Aan die gunstmaatregel
was één voorwaarde gekop-
peld: de teruggestorte

bedrijfsvoorheffing moest
worden aangewend om de
jeugdwerking te bevorderen,
maar daar werd niet of nau-
welijks op gecontroleerd. 

Samengevat: alle maatrege-
len die ooit zijn genomen om
de opleiding van talent van
eigen bodem te bevorderen,
hebben een tegenovergesteld
effect gehad. Alle belasting-
technische en andere gunsten
die het voetbal voor zichzelf
regelde, zijn aangewend om
goedkope buitenlandse werk-
krachten te halen in de hoop
die door te verkopen.

144 miljoen belastingen
Laat ons deze gunsten, zegt
het voetbal, want wij brengen
de economie iets bij. Het
persbericht was lachwek-
kend: het profvoetbal zou 700
miljoen euro opbrengen en
3.000 jobs creëren. Drie -

duizend, dat is minder dan
het aantal jobs in het onder-
wijs in het Maasland, een van
vijf regio’s in het Limburgse,
aldus cijfers van de VDAB.
Niet verwaarloosbaar, maar
ook niet de moeite van een
persbericht waard.

Werd ook nog triomfante-
lijk gemeld: “De Belgische

clubs betaalden
vorig jaar 63 mil-
joen euro belastin-
gen aan de fiscus,
aangevuld met 81 mil-
joen aan indirecte
belastingen.” Die 144
miljoen aan belastingen
is ongeveer het bedrag
dat de Belgische staat jaar-
lijks aan bedrijfsvoorheffing
en sociale lasten schenkt aan
het Belgisch profvoetbal.
Jammer maar helaas, de vei-
ligheidskosten – de massale
inzet van politie en dergelijke
meer – konden om mysteri-
euze redenen niet worden
opgenomen in de studie.

In wezen is het probleem
vrij simpel. Wat is de finaliteit
van een sport, ook al is het een
economie? Een gelijkwaar-
dige nationale competitie
organiseren, kansen bieden
aan jeugd van eigen bodem,

ongeacht kleur, religie
of afkomst en de natio-
nale ploeg promoten
en voeden.

Wat is de finaliteit
na al die jaren van het

Belgisch voetbal?
Alvast niet kansen bie-

den aan jeugd van eigen
bodem. Het einddoel van het
Belgisch voetbal is meer-
waarde creëren op goedkope
buitenlandse werkkrachten,
in de hoop die met een zo
groot mogelijke marge aan
een ander buitenland te kun-
nen verkopen. 

Gevraagd: een overheid
met de moed om daar paal en
perk aan te stellen. Als dat
ten koste gaat van het con-
currentieniveau van de
Belgische ploegen in Europa,
het zij zo. Als dat ten koste
gaat van de mensenhande-
laars: dóén.

Alle gunsten die
het voetbal voor
zichzelf regelde,
zijn aangewend

om goedkope
buitenlandse

werkkrachten 
te halen

China?
“Liever niet. Ik wil in Europa blijven bij een
club met ambitie, dat vind ik belangrijk. Ik zou
moeite hebben om van een ploeg die voor de
prijzen speelt naar een ploeg te gaan die tegen
degradatie vecht. Ik zou vooraf ook een
gesprek met de trainer willen. En de clubs
moeten zelf komen, dat spreekt vertrouwen
uit. Ik vind niet dat het een makelaar zijn taak
is om een ploeg te zoeken.”

Vind jij zo’n transferperiode eigenlijk leuk?
“Ja, maar ze moet ingekort worden. Je zal mij
ook nooit horen zeggen dat ik weg moet of weg
wil. Ik geloof dat zulke uitspraken meer tegen
je werken dan voor je. Stel nu dat ik na de titel
had gezegd: ‘Ik wil weg.’ Dan moet je hier
mogelijk toch nog aan de voorbereiding op het
nieuwe seizoen beginnen, terwijl je in je hoofd
nog steeds bezig bent met die transfer. En als je
dan op 31 augustus niet weg bent geraakt…”

Dan zie je daar zoals Dendoncker een heel
jaar van af.
“Ik kan dat begrijpen. Het moet niet gemakke-
lijk zijn om die knop om te draaien. Je mag wel
de ambitie hebben om een stap hogerop te zet-
ten, ik heb dat ook, maar ik ga het niet van de
daken roepen. Zeker niet als er niets concreet
is.”

Het kan toch niet dat er na zo’n seizoen geen
enkele club interesse in je heeft?
“Mijn makelaar volgt die zaken op. Als er iets
echt interessants komt, zal hij me wel op de
hoogte brengen. Ik ben gelukkig bij Club. Ik
voel niet de drang om te vertrekken. Maar als er
aanbiedingen komen, zal ik erover nadenken.”

Vergelijk jezelf eens met drie jaar terug, toen
je hier tekende.

“Naast het feit dat ik nu volwas-
sener ben en veel meer erva-
ring heb, is mijn spel directer
geworden. Ik zoek meteen
diepgang. En ik neem meer
risico’s in de zone van de
waarheid. Preud’homme
hamerde daar vaak op. Die lobbal
tegen Eupen, dat was een van de mooiste
assists uit mijn carrière. Puur op intuïtie.”

Zoveel fijnzinnigheid, daar moet zelfs Leko
wat jaloers op zijn geweest. Geeft hij je nog
steeds tips zoals toen jullie bij Lokeren
speelden?
(knikt) “Ik praat nog altijd met hem op training
of voor de match. Bij Lokeren zei hij me al hoe
ik moest lopen of wat ik best aan de bal kon
doen. Leko speelde toen niet meer, maar hij
ging wel al bij de andere basisspelers langs om
zijn ding te zeggen. Vanaf dat moment wist je
dat hij na zijn carrière trainer zou worden. Ook
omdat Peter Maes hem er echt bij betrok.
Daags na een match liet hij Leko de bespreking
doen, of hij vroeg wat hij ervan vond. Intussen
heeft de coach zijn eigen visie.”

Is Leko ook dit seizoen zo veeleisend?
“Ja. Hij wil niet dat deze groep achterover
leunt. Dat mag ook niet. We hebben vorig jaar
de titel gepakt tijdens de reguliere competitie,
want ons puntenaantal in de play-offs was niet
spectaculair. Andere ploegen hebben dat nu
ook begrepen. Aan ons om te zorgen dat we dit
jaar niet zelf ver achterophinken.”

Is jullie kern voldoende verfrist?
“Dat denk ik wel. We hebben vijf, zes nieuwe
spelers die in de basis kunnen staan. Een paar
andere types ook. Op uitgaand vlak is er nog
niet veel gebeurd, maar dat komt wel.” (NP/TTV)

Eerste klasse A –
speeldag 2

Gisteravond
Waasland-Beveren - Standard 0-0
Zaterdag
Eupen - Charleroi 18 uur
Cercle Brugge - Lokeren 20 uur
Antwerp - KV Kortrijk 20 uur
AA Gent - Zulte Waregem 20.30 uur
Zondag
Anderlecht - KV Oostende 14.30 uur
RC Genk - STVV 18 uur
Moeskroen - Club Brugge 20 uur

KLASSEMENT
1. Standard 2 4

2. RC Genk 1 3

3. Club Brugge 1 3

4. Anderlecht 1 3

5. KV Oostende 1 3

6. Antwerp 1 3

7. W.-Beveren 2 2

8. Zulte Waregem 1 1

9. Cercle Brugge 1 1

10. STVV 1 1

11. AA Gent 1 0

12. Moeskroen 1 0

13. Charleroi 1 0

14. Eupen 1 0

15. KV Kortrijk 1 0

16. Lokeren 1 0

Gerkens ziet
vechtlust bij
Anderlecht
Een 1-4 tegen KV Kortrijk, zegt
dat wel iets over de kracht van
het nieuwe Anderlecht? Pieter
Gerkens (22) lacht: “Het is dui-
delijk op welke manier we wil-
len voetballen, met veel lopende
mensen. Het helpt dat de coach
nu wel een hele voorbereiding
gehad heeft. Daarnaast merk ik
een betere groepsdynamiek.”

Gerkens verduidelijkt: “Er is
nu meer vechtlust. Kregen we
elkaar vorig seizoen niet altijd
scherp, dan merk ik nu wel de
wil om negentig minuten te
strijden voor elkaar. Nochtans
was er toen ook veel kwaliteit.”

Gerkens lijkt een vaste
waarde in Vanhaeze broucks
basiself. “Mijn eerste seizoen
was degelijk. Nu is het tijd om te
bevestigen en beter te doen.
Collectief met de titel, maar ook
individueel. Vorig jaar scoorde
ik vier keer, nu zou ik toch aan
ten minste zeven of acht goals
moeten komen. Met deze offen-
sieve filosofie moet dat lukken.”

Tot slot erkent Gerkens dat er
belangstelling was van enkele
laagvliegers uit topcompetities.
“Maar alleen Anderlecht telt. En
de match tegen KVO.” (PJC)

Gerkens:
‘Vorig jaar
scoorde ik vier
keer, nu wil ik
toch aan acht
komen’
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‘Kun je Edmilson ongelijk geven, 
als je die bedragen leest? En wie zegt

dat je op je 32ste nog de kans krijgt 
om naar Qatar te gaan?’

seizoen van de waarheid


