
“We vragen nu al weken een onderhoud met
het bestuur om daarover te praten, maar ze heb-
ben nooit tijd. Ik kan u garanderen: als je dan leest
dat makelaars hier als vrienden worden ontvan-
gen en met hun zakken vol geld
weer buiten wandelen, doet dat
zeer. Wij hebben nooit om een
euro meer gevraagd, maar een
beetje respect, dat mag je toch
wel verwachten, neen? Wij zijn
allemaal supporters van kinds
af, wij willen veel doen voor onze
club, maar we krijgen hoe langer
hoe meer het gevoel dat er van
ons wordt geprofiteerd.”

21 euro per uur
Michel Louwagie van KAA Gent
is de manager met de langste
staat van dienst in het Belgische
profvoetbal. Een manager ook die erom bekend
staat elke eurocent in tweeën te bijten en vaak met
Mogi Bayat te werken. Zou hij begrijpen dat het
verschil tussen de inkomsten van zo’n makelaar
en die van een vrijwilliger de ogen uitsteekt?

Louwagie: “Heb je Genk zien voetballen tegen
Besiktas? Ik noem dat artiesten. En voor artiesten
betaal je altijd meer. Ik geef toe, er lopen veel niet-
artiesten op onze velden, maar het voetbal is zo

geëvolueerd dat spelers veel geld kosten. Dat is de
markt. En de makelaars profiteren daarvan mee.
Je kunt dat betreuren, maar het is een realiteit.
Zonder die makelaars gaat het niet.

“Mochten de grote clubs nog
altijd volop mensen gratis laten
werken, zoals vroeger gebeurde,
dan zou ik me schamen. Maar
dat is het geval niet meer.
Iedereen krijgt een vergoeding,
en in veel gevallen een heel cor-
recte vergoeding. Wie op wed-
strijddagen bij ons achter de bar
staat, krijgt daarvoor 21 euro per
uur. Zijn dat dan nog vrijwilli-
gers? En al die vergoedingen zijn
officieel aangegeven, wij houden
ons aan de wet.”

Die grote verschillen tussen
de top en de onderbouw van een

bedrijf heb je overal, meent Louwagie. “In een
zieken huis verdient een radioloog ook tot twintig
keer meer dan een verpleegkundige. Is dat eerlijk?
Die verpleegkundigen werken ook hard. 

“Schaarste bepaalt de prijs. Je vindt makkelijker
verpleegkundigen dan radiologen, zoals je ook
makkelijker stewards vindt dan spitsen die 
scoren, of makelaars die goede spitsen kunnen
aanbrengen.” (SVB)

vrijwilligers, bij sommige clubs krijgen ook de
parkeerwachters, suppoosten, mindervaliden -
begeleiders, ticketverkopers en tappers geen offi-
cieel loon. De stadionomroeper is ook vaak een
vrijwilliger. Slecht betaald zijn ze niet altijd. Wie
maar een keer of twee per maand komt werken,
krijgt per uur soms tot 20 euro betaald.

Door de week doen heel wat clubs ook een
beroep op supporters die klussen opknappen. Bij
de ene club onderhouden ze het terrein, bij een
andere doen ze de was of maken ze eten klaar voor
de spelers. Bij SK Lokeren is zelfs de perswoord-
voerder een vrijwilliger.

Uit clubliefde
De meeste vrijwilligers doen hun werk met een
glimlach. Ze doen het uit clubliefde. Maar soms
loopt het fout en wordt van die liefde misbruik
gemaakt. Bij één eersteklasseclub is een deel van
de vrijwilligers het beu. Ze willen anoniem in de
krant want ze hopen op beterschap en willen geen
bruggen opblazen. Omdat ze nog geen afscheid
willen nemen van de ploeg waarvoor ze al een
heel leven supporteren. “Het bestuur behandelt
ons hoe langer hoe meer als werknemer,” zegt een
van hen. “Ze vragen ons niet of we wat harder kun-
nen werken, het is van moeten. En wij staan er
bijna elke dag van de week. Sommigen van ons
hebben bijna geen privéleven meer.

Miljoenen euro’s kregen Bayat en Veljkovic
van de Belgische profclubs voor transfers.
Die regelden ze met soms niet veel meer
dan een handvol telefoongesprekken, 
een paar horloges en een dreigement. 
Aan de vrijwilligers die week in, week uit
klaarstaan, geven die clubs wat drinkgeld.

“Het draait in het voetbal alleen nog maar om
geld.” Aan elke toog, elke zijlijn, elke koffieauto-
maat dook het cliché de voorbije weken op.
“Allemaal passeren ze langs de zwarte kas.”

Nochtans vind je overal mensen met een
schoon geweten, ook in het voetbal. Bedienden
bij profclubs graaien geen extra eurocenten mee
en vrijwilligers al helemaal niet. 

Voor een pistolet en een goeiendag van de pre-
sident doet haast niemand het nog, ze zijn wel
tevreden met een officiële vrijwilligersvergoeding
zoals die is vastgelegd in de Vlaamse wetgeving.
Tot voor kort mochten vrijwilligers maximaal
1.200 euro per jaar of 30 euro per dag verdienen.
Nu is de limiet voor sportclubs opgetrokken naar
500 euro per maand.

Er werken volgens berekeningen van de
Belgische voetbalbond om en bij de vijfduizend
vrijwilligers voor de Belgische profclubs in eerste
klasse A en B. Het overgrote deel van hen wordt
ingezet op wedstrijddagen. De stewards zijn altijd
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m de zoveel tijd wordt
de platitude ‘de fans
zijn het voornaamste
kapitaal van een voet-
balclub’ bovengehaald.
Met alle respect voor
de voetbalcommu-

nity’s en andere supporters-
groeperingen die ongetwij-

feld verbindend werken en
die niet genoeg kunnen wor-
den ondersteund, maar dat
‘voornaamste kapitaal’ is wel
je reinste economische onzin.

Een club is perfect econo-
misch leefbaar zonder al te
veel fans. Van de week was er
nog één op bezoek in Brugge:

van alle 98 clubs in de grote
vijf voetballanden heeft AS
Monaco het kleinste toe-
schouwersaantal en tegelijk
het grootste handelsover-
schot. Geen club maakt meer
winst dan Monaco en aange-
zien voetbal toch vooral een
verhaal is van winst maken
door import en export, is
Monaco gewoon de best pres-
terende Europese club van de
laatste tien jaar.

Ooit komt de dag dat toe-
schouwers in het stadion 
zullen zijn vervangen door
isomofiguurtjes inclusief
geluidsversterking, die desge-
vallend aanmoedigen, dan
wel joelen. In het ene stadion
al meer het ene dan het
andere. Ik zal het betreuren,
maar de artificiële fan biedt
wel degelijk voordelen: geen
primitivisme, geen fanatisme,

geen hooliganisme, om maar
die te noemen.

Het is algemeen bekend
dat wie door de draaipoortjes
van het stadion stapt, mini-
maal twintig IQ-punten inle-
vert. Als je om te beginnen al
niet te hoog scoort, kan dat
weleens tot rare toestanden
leiden, bijvoorbeeld als je
team, trainer, spelers zich
hebben misdragen.

Als één man achter de club
De romantici vonden het
prachtig, hoe de fans van de
geplaagde en beschuldigde
teams in de recente voetbal -
affaire als één man achter
hun club gingen staan. Het
kapitaal van de club, niet-
waar. Anderen, minder beze-
ten van voetbal, vonden bij-
voorbeeld die rood-gele
carnavalstoet in Mechelen

getuigen van misplaatste
arrogantie en stuitende
wereldvreemdheid.

Ze hebben een punt. Wat
was de bedoeling van die
optocht? Druk uitoefenen op
wie of wat? Steun betuigen
aan wie of wat? Of was het
dreigen? Raak niet aan mijn
club, wat die ook heeft mis-
peuterd?

Als ook maar de helft waar
is van wat nu in de kranten
staat, wordt KV Mechelen
bedreigd met degradatie. De
traditie in dat soort affaires
wil dat meer dan de helft uit-
eindelijk waarheid wordt en
in dat geval heeft Mechelen
een groot probleem. Voor
omkoping is degradatie een
te lichte straf. Terugzetting
naar vierde provinciale moet
het minimum zijn. Het stam-
nummer schrappen tout
court en verbeurd verklaren
van de naam en de kleuren
van KV Mechelen is een
strenge maar evengoed aan-
vaardbare optie.

Jammer voor de fans, jam-
mer voor eerste klasse want
de voetbalmarkt Mechelen
hoort daarin thuis. Maar als
de omkoping wordt bevestigd,
moet de economische voetbal-

Wie door de
draaipoortjes van
het stadion stapt,
levert minimaal

twintig IQ-punten
in. Dat leidt tot rare

toestanden

Van truitjes wassen tot pinten tappen: vijfduizend vrijwilligers in België zetten zich in voor hun club

‘Het bestuur 
vraagt ons niet of

we wat harder
kunnen werken,

het is van moeten’
ANONIEME VRIJWILLIGERS 

UIT EERSTE KLASSE

O
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De ‘slaafjes’ van eerste
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Buffalo’s pakken zes op zes onder Thorup

Zes op zes. Coach Jess Thorup heeft zijn
start bij AA Gent niet gemist. De zege 
tegen Charleroi kwam er dankzij Giorgi
Tsjakvetadze, die nu ook goals begint 
te koppelen aan zijn onversneden klasse.

AA Gent springt voorlopig over Standard naar de
vijfde plaats in het klassement. Goed gedaan van
Jess Thorup, die de Buffalo’s meteen een zes op
zes bezorgde. AA Gent zet onder de nieuwe coach
hoog druk en probeert snel
vooruit te voetballen, maar het
raderwerk vertoont nog net iets
te veel mankementen. Giorgi
Tsjakvetadze trok zijn ploeg
over de streep, met aardig wat
assistentie van Stallone
Limbombe, de assistkoning van
AA Gent.

In zijn tweede wedstrijd als
coach van de Buffalo’s verraste
Thorup niet. De Deen behield
het geraamte van de ploeg die
met 0-4 won in Oostende en liet
zoals verwacht Esiti en
Dejaegere opdraven om de bles-
sures van Verstraete en Odjidja
op te vangen. De leegte door het
uitvallen van die twee liet zich voelen. Brecht
Dejaegere deed zijn stinkende best. Hij bood zich
voortdurend aan en liet bijwijlen aardige dingen
zien, maar de technische beperkingen van Esiti
speelden het Gentse middenveld parten. In de
recuperatie toonde de Nigeriaan wel zijn kwali-
teiten, maar aan de bal werd het telkens weer
moeilijk. Sowieso verloor AA Gent zonder
Verstraete en Odjidja een pak klasse en leider-
schap.

Weinig doelgevaar
Niet dat de Buffalo’s geen overwicht hadden.
Charleroi gunde hun de bal en plooide massaal
terug op de eigen helft. Maar Gent blijft ook onder
Thorup last hebben van een oud zeer: de Buffalo’s
weten hun balbezit en veldoverwicht toch zo
moeilijk om te zetten in doelgevaar. Afgezien van
een buitenspelgoal van Tsjakvetadze moest
Penneteau zich geen zorgen maken, tot
Limbombe diep in de eerste helft een vrijschop
mocht trappen. De doelman van Charleroi haalde
de bal uit de hoek, Tsjakvetadze was goed gevolgd
en scoorde zowaar met de kop. Een persoonlijke
beloning voor de beste Buffalo, die Gent verdiend
op voorsprong bracht.

Verder verliep de opbouw bij de thuisploeg toch

weer te moeizaam. Asare toonde te veel onvolko-
menheden aan de bal – Gent moet echt wel op
zoek naar een goede back-up voor zijn aanvoerder.
Charleroi ging pas na de tegengoal aan aanvallen
denken. Het kende alle geluk van de wereld toen
een zondagsschot van Osimhen afweek op Rosted.
Doelman Thoelen moest machteloos toekijken
bij de gelijkmaker.

AA Gent kwam scherper uit de kleedkamer en
klom snel weer op voorsprong. Weer waren het
dezelfde actoren die voor dat doelpunt zorgden.
Limbombe zette knap voor, Tsjakvetadze joeg de
bal met veel gevoel in de verste hoek. De derde
treffer in twee wedstrijden onder Thorup voor de
jonge Georgiër, die onder Yves Vanderhaeghe niet
één keer de weg naar de netten vond.

Jaremtsjoek had de match meteen moeten
beslissen na een vloeiende combinatie tussen

Limbombe en Andrijasevic,
maar de Oekraïner legde de bal
onbegrijpelijk naast een leeg
doel. Tekenend voor een spits
die al heel het seizoen met een
vertrouwenscrisis kampt. Gent
bleef voor de meeste dreiging
zorgen, vooral onder impuls van
Limbombe en uitblinker
Tsjakvetadze, maar Osimhen
kwam aan de overkant nog
dicht bij de gelijkmaker.

Thorup gaf in de slotfase blijk
van een flink EQ toen hij Renato
Neto onder een oorverdovend
applaus na zeventien maanden
zijn heroptreden liet maken. (RN)

► Uitblinker Giorgi Tsjakvetadze van Gent zit Charleroi-speler Ali Gholizadeh op de hielen. © BELGA

AA Gent heeft ook
onder Thorup last
van een oud zeer:
het weet balbezit
en veldoverwicht

zo moeilijk 
om te zetten 

in doelgevaar

Eerste klasse A –
speeldag 12

Gisteren
AA Gent - Charleroi 2-1
Zaterdag
Zulte Waregem - Excel Moeskroen 18 uur
Lokeren - KV Oostende 20 uur
Cercle Brugge - KV Kortrijk 20 uur
STVV - Club Brugge 20.30 uur
Zondag
Standard - Racing Genk 14.30 uur
Eupen - Anderlecht 18 uur
Waasland-Beveren - Antwerp 20 uur

KLASSEMENT
1. Racing Genk 11 29

2. Club Brugge 11 26

3. Anderlecht 11 23

4. Antwerp 11 22

5. AA Gent 12 20

6. Standard 11 19

7. STVV 11 17

8. Charleroi 12 14

9. KV Kortrijk 11 14

10. KV Oostende 11 14

11. Cercle Brugge 11 12

12. Eupen 11 10

13. W.-Beveren 11 10

14. Moeskroen 11 5

15. Lokeren 11 5

16. Zulte Waregem 11 5

Met dank aan
het Georgische
toptalent

AA Gent 2

Charleroi 1

36’ 48’ Tsjakvetadze

42’ Osimhen

entiteit KV Mechelen worden
gestraft, precies zoals een
club die geen stoeten op de
been kan krijgen.

De Brugse steunbetuiging
met Kroatische vlaggen was
ook niet bepaald een uiting –
de woorden zijn zorgvuldig
gewikt – van doordacht
maatschappelijk besef. Na
een ongelukkig nachtje te
hebben doorgebracht in een
cel, was Ivan Leko in verden-
king gesteld van witwassen.
Mr. Walter Tafelspringer
mag dan verkondigen dat het
om een bedragje van vele
jaren geleden gaat, waar ze
nog eventjes de herkomst
van moeten traceren, wit-
wassen is toch een ietsiepiet-
sie erger dan een zoekge-
raakt factuurtje. Erger dan
belastingontduiking, dat ook
maatschappelijk niet te ver-

antwoorden is, maar dat de
meeste Vlamingen normaal
vinden.

Overwegende dat ‘in ver-
denking gesteld’ niet het-
zelfde is als ‘schuldig’, dat hij
was vrijgelaten onder voor-
waarden, dat hij geen gevaar
meer liep om weer te worden
opgepakt en dat een schaap
dat wordt geschoren best stil
blijft zitten, was de vlaggen-
actie totaal overbodig.

Verdoken commissielonen
Het stond er zwart op wit, in
dat communiqueetje van het
parket: Veljkovic heeft in
samenspraak met de ploe-
gen KV Mechelen, Racing
Genk, Lokeren, Club Brugge
en Standard constructies
opgezet om zich verdoken
commissielonen voor zijn
activiteiten als makelaar te

laten uitbetalen en om spe-
lers die hij vertegenwoordigt
verdoken vergoedingen te
bezorgen.

Een beetje normaal rede-
nerend fan zou zich vragen
kunnen stellen en misschien
andere acties bedenken dan
dat vendelgezwaai of een
spandoek met ‘Ivan Leko our
god’. Enige terughoudend-
heid was op zijn plaats
geweest.

Ik besluit graag met een
tweet die de mijne niet is,
maar die ik gaarne heb gere -
tweet. Hij komt van profes-
sor psychologie Wouter
Duyck. “Politici die in een
raad van bestuur zitten en
daarvoor 100 euro zitpen-
ning krijgen, zijn zakkenvul-
lers. Voet ballers/trainers die
frauderen, zijn god. Dezelfde
mensen.”

Alles en iedereen heeft hij
overleefd bij Antwerp. 
Fons Van de Berckt is veertig
jaar vrijwilliger, en sinds
twee jaar krijgt hij ook een
vergoeding.

“Ik was tegelzetter van beroep en
ik heb hier nog de oude tennishal,
die gebruikt werd voor bureaus en
kleedkamers, helemaal betegeld.
Vijfhonderd meter faience, gratis
en voor niks gedaan achter mijn
uren. Ik deed dat met plezier, maar
in die tijd kreeg ik daar van som-
mige bestuurders geen waarde-

ring voor. Ze kenden mij alleen als
er iets moest gebeuren. Aan stop-
pen heb ik nooit gedacht. Ik deed
het niet voor hen, maar voor
Antwerp.

“Sedert twee jaar krijg
ik wel een kleine vrijwil-
ligersvergoeding. Ik heb
daar nooit om gevraagd,
maar dat betekent veel
voor mij. De familie
Gheysels is rijk, maar zij
weten nog wat werken is en appre-
ciëren wat ik voor de club doe.

“Elke ochtend sta ik hier om
kwart voor zeven en om drie uur

ga ik naar huis. Ik doe zo’n beetje
van alles: koffie zetten, tribunes
kuisen, pers en leveranciers ont-
vangen, noem maar op. Ik ben nu

72, maar ik hoop nog een
flink pak jaren door te

doen, opnieuw Europees
voetbal mee te maken en
dan hier te sterven, op de
Bosuil.

“En als ik sterf, zal het
met een schoon geweten zijn.

Dat die makelaars zoveel meer
verdienen, kan mij niks schelen.
Ik kan iedereen recht in de ogen
kijken.” (SVB)

Lucie Steelandt doet al
twintig jaar vrijwilligers -
werk, nu voor Waasland-
Beveren.  In ruil krijgt ze de
wettelijke vergoeding. ‘Maar
voor het geld doe ik het niet.’

“Dat heb je nog nooit gezien, hé?”
Lucie Steelandt (68) tilt een zak
Dash van 13 kilogram op. Voor 27
jeugdploegen doet ze de was en
maakt ze de sporttassen klaar. Het
houdt haar elke dag van de week
bezig.

Twintig jaar geleden kwam ze

hier aan. Ze werkte op de sport-
dienst van de gemeente en die had
haar gedetacheerd bij de jeugd van
Beveren. Het was een betaalde
job, sinds ze met pensioen
is, doet ze het als vrijwilli-
ger. Samengeteld komt
Lucie aan veertig uur per
week.

“Het enige wat ik vraag,
is dat ze mij respecteren. En dat
doen de meesten ook.” Op weg naar
haar washok was ze Nana
Ampomah gepasseerd, spits van
Waasland-Beveren. Hij stopte om

haar een hand te geven en haar in
het Engels te vragen hoe het gaat.
“Die kent mij gewoon van zien,

maar is supervriendelijk.
Altijd klapt hij met mij, ter-

wijl ik geen woord Engels
ken.”

Lucy is 68, maar aan
stoppen denkt ze niet. “Ik

heb borstkanker gehad, er
is een kans dat ik aan mijn hart

geopereerd moet worden, maar ik
geef niet op. Ik ben te vergroeid met
deze club, dat is een stukje van mij-
zelf geworden.” (SVB)

Vrijwilliger Lucie (68): ‘Respect graag’

klasse
Vrijwilliger Fons (72): ‘Sterven op de Bosuil’

► Stewards
houden de
supporters
van Charleroi
in toom. Met
110 zijn ze
daar, Genk
heeft er het
meest: 690.
© BELGA


