
oekomstige spelers van Anderlecht 
zouden voortaan op voorhand worden
gescreend en bij aankomst in de club
worden doordrongen van de clubcul-
tuur. Met andere woorden, ze zouden
een uitleg krijgen over de lijntjes, waar
die liggen en waarbinnen ze moeten

kleuren en bij voorkeur met welke potloden.
De aanleiding voor dat statement van afgelo-

pen woensdag was het gedrag van de Kroaat
Ognjen Vranjes, de dure verdediger die deze
zomer is gehaald van AEK Athene voor 3,2 mil-
joen euro, terwijl de site Transfermarkt 2 mil-
joen al ruim voldoende vond. Vranjes vond er
niet beter op het gooien van een molotov -
cocktail door AEK-hooligans naar de Ajax-fans
deze week te verheerlijken op Instagram. De
verontwaardiging was groot. Die is ook
vreemd. Vranjes is in Griekenland al eens ver-
oordeeld tot een voorwaardelijke acht maan-
den gevangenisstraf voor het aanmoedi-
gen van supportersgeweld. Ik wist
dat niet, maar ik moet dat niet
weten, Anderlecht wel.

Bijvoorbeeld dat Vranjes het
best kan worden omschreven als
een randdebiel op noppen.
Bovendien is hij een Bosniër, een
Servische Bosniër, die rond-
loopt met de afbeelding van een
veroordeelde oorlogsmisdadi-
ger op zijn arm. Daar is nu ook
weer van alles om te doen, maar
dat is bijzaak: de Balkan was
altijd al een fout wespennest, is
dat nog steeds en zal dat in
lengte van jaren blijven.

Het beste bewijs is de landkaart van
de Republika Srpska die hij… Als u
die zin mag afmaken, zegt u onge-
twijfeld… altijd op zak heeft… of
iets van die orde. Maar neen, hij
heeft de landkaart laten tatoeë-
ren, op zijn arm. Het is maar
een klein stukje land en hij heeft
een brede arm, dus dat lukte
net.

Moraal van het verhaal: zo’n
gestoorde (veertien keer veran-

derd van ploeg in elf seizoe-
nen) hebben ze bij

Anderlecht binnengehaald en op een voetstuk
geplaatst als hun defensieve leider. Behalve een
passage in Turkije en het Spaanse Gijon heeft
hij altijd in orthodoxe landen gevoetbald, waar
Afrikanen – en dat is dat zacht uitgedrukt – niet
altijd welkom zijn.

Naast die Bosnische Serviër met fascistische
sympathieën heeft Anderlecht een timide
zwarte jongen uit Denemarken gezet, die ze
voor tweeënhalf keer het bedrag van Vranjes
hebben gehaald. En nog wat donkere en blanke
kinderen uit eigen kweek voor en naast hem,
en dan vragen ze zich af waarom de mayonaise
niet pakt.

Scouts in de struiken
Zo’n Vranjes-verhaal kwam je weleens tegen in
het basketbal van de jaren 80. Ik herinner mij
een fenomenale zwarte Amerikaan die bij
Damme kwam spelen. De naam ben ik kwijt,

maar die avond speelde hij de tegenstander
helemaal zoek. Een nieuwe sensatie

voor de Belgische basketbalza-
len? Niet echt, een paar weken
later was het al minder: hij had
zijn eerste centen gekregen,
eindelijk een dealer gevonden
en het zot in zijn kop, waardoor
hij het in de VS niet had

gemaakt, was terug.
Elke voetbalclub heeft haar ver-

halen van spelers die met geen tien
paarden in toom zijn te houden.

Meestal hoor je dan: dat wis-
ten we niet. Jammer,

maar helaas, met
een beetje meer

inspanning had
je dat moeten

weten. Zo
gek als

Tottenham moet het ook niet natuurlijk. Die
verstopten scouts in het struikgewas om Jan
Vertonghen bezig te zien op training, en vooral
op de momenten dat de trainer niet keek. Het
rapport zei: werkethiek voorbeeldig, geen tat-
toos, geen rare kapsels, stabiele relatie met
vriendin uit de kunstensector. En o ja, hij kan
voetballen maar dat wisten we al. Advies: halen.

Oké, de Premier League, dat is de top van de
voedselketen. Die kopen in de betere designer-
zaken terwijl wij onze spullen/spelers halen in
de soldenbakken van de Zeeman. Daar zijn af
en toe goede zaakjes te doen, maar ook goed-
kope spullen keer je best drie keer om. Vranjes
en andere beschadigde goederen uit de snel-
verkoop laat je best liggen.

Waarden van de club
Nieuwkomers moeten worden doordrongen
van de clubcultuur, van de normen en waarden
van de club. Het was niet exact in die bewoor-
dingen dat daar van de week werd aan gerefe-
reerd, maar het was iets van die strekking.
Lovenswaardig initiatief, voorwaar. Ik zie het zo
gebeuren. Moussa Subsahara of Dejan Ikannic
die op het trainingscentrum van Neerpede,
maar evengoed in Oostakker of Westkapelle of
in de Genkse bossen arriveren en die in een bad
clubcultuur worden gedompeld.

Moussa, Dejan, dit zijn de waarden van onze
club, zo gaan wij met elkaar om, wij zijn één
grote familie, wij beledigen niemand, we res-
pecteren onze medemens. We zetten geen
nieuwe tattoos zolang we hier zijn – de oude
mag je houden. We rijden niet te snel. We pas-
sen op voor groupies. We doen het met con-
doom en we eten altijd en overal met mes en
vork. Japanners zijn vrijgesteld (van vork en
mes).

We doen ons best, luisteren naar de trainer.
Die heet trainer of coach en de voorzitter heet
voorzitter. De clubmanager kijken we niet in de
ogen want dat loopt slecht af. Als je braaf bent
en lang geblesseerd geraakt, zetten we je niet

op de ziekenkas. Anders wel. Maar als
puntje bij paaltje komt, is onze enige cul-

tuur die van de kamelenmarkt: we
hebben je gekocht en we willen je

zo snel mogelijk met winst ver-
kopen.

MEREYN GESKUS

Voetballers in de Belgische
competitie verdienen
gemiddeld bijna 70.000
euro meer dan spelers in 
de Nederlandse eredivisie.
Dit staat in een rapport van
de Britste denktank
Sporting Intelligence.

Uit de Britse cijfers blijkt dat de
salarissen in zestien andere
voetbalcompetities hoger lig-
gen dan in Nederland. Tot die
groep behoren alle grote com-
petities, maar ook Portugal,
Zwitserland, Saudi-Arabië,
Amerika, Mexico, Argentinië,
Brazilië. 

Van de 67 onderzochte lan-
den wordt in San Marino het
slechtst betaald: het gemid-
delde spelerssalaris bedraagt
2.500 euro per jaar. Het grote
geld is in de Britse Premier
League te verdienen. Uit het
onderzoek blijkt dat spelers
daar een ruime 3 miljoen euro
per jaar verdienen.

Volgens Louis Everard van
spelersvakbond VVCS heeft de
Nederlandse achterstand op
sommige landen te maken met
de grootte van de competities.
De eredivisie bestaat uit acht-
tien teams, terwijl de Belgische
Pro League en de Portugese
Primeira Liga zestien teams
bevatten. Aan de Zwitserse
competitie doen tien teams
mee. 

Everard: “Dat is een belang-
rijke nuancering, omdat er bij
de Nederlandse competitie
twee teams extra worden mee-
gerekend die relatief weinig
betalen. Deze clubs halen het
gemiddelde omlaag, terwijl de
topclubs het gemiddelde
omhoog brengen. Ik denk bij-
voorbeeld niet dat Anderlecht
meer betaalt dan Ajax.”

Jacco Swart, directeur van
Eredivisie CV, zegt dat er talloze
redenen te bedenken zijn die
het verschil tussen de Belgische
en Nederlandse salarissen kun-
nen verklaren, zoals de andere
manier van belasting heffen in
België. Ook kan de eigendoms-
structuur een rol spelen. 

“In Nederland komen clubs
niet zomaar in handen van één
bepaalde groep of eigenaar. Als
dit wel kan, dan leidt dat ook
tot andere geldstromen. Ik
geloof niet dat ze in België
meer geld ophalen uit
kaartjes en sponsoring.”

Verschil niet zo groot
Serge Rossmeisl, directeur
van de Nederlandse werk -
gevers organisatie FBO, vraagt
zich af waar de Britse denktank
de getallen vandaan haalt. “Aan
het eind van het seizoen leve-
ren clubs de gegevens over de
salarissen in. Daaruit blijkt dat
het gemiddelde jaarsalaris
281.000 euro is, op basis van
vorig seizoen. Ik denk niet dat
de verschillen tussen de com-
petities zo groot zijn als wordt
beweerd in het onderzoek.” 

Volgens Rossmeisl zal het
gemiddelde salaris in de ere -
divisie de komende jaren wel
toenemen doordat grote clubs
als Ajax en PSV meer gaan
betalen.

De spelers die in Nederland
actief zijn, hebben het volgens
Everard van de spelersvakbond
niet slechter getroffen dan hun
collega’s in België, ook al is het
salaris mogelijk lager.

“De rechtspositie voor een
speler is in Nederland een stuk
beter. In België is het maar zeer
de vraag of je wordt doorbe-
taald bij ziekte of als je een
ongeval krijgt. Ik vraag mij af
of sommige spelers met een
Belgisch contract een hypo-
theek kunnen krijgen in
Nederland.”
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Vranjes en andere
beschadigde

goederen uit de
snelverkoop laat je

best liggen

► De Bosniër Ognjen Vranjes
kwam voor veel geld naar
Anderlecht, maar viel tot
dusver vooral op naast het
veld. © PHOTO NEWS

België betaalt
spelers beter
dan Nederland

Topclubs willen
BeNeLeague
voor beloften
Het plan om de U21 van de 
eersteklassers aan te doen 
treden in de amateurklassen is
van tafel geveegd. De topclubs
denken daarom na over alter-
natieven. “We denken aan een
BeNeLeague voor de U21”,
geeft Jean Kindermans, hoofd
jeugdopleidingen van Ander -
lecht aan. “We willen allemaal
dat onze beste jeugd bij ons
blijft. Dan moet je ze een spor-
tief project kunnen aanbieden.
Matchen tegen Ajax, PSV,
Feyenoord: dat biedt mogelijk-
heden.” Andere topclubs, zoals
Club Brugge, zouden het plan
wel genegen zijn. Kindermans:
“Het is nog embryonaal. Maar
wel een piste die we verder
moeten bekijken.” (NVK/NP)

Euro 2020:
zondag loting 
in Dublin
De Rode Duivels kennen 
zondag hun tegenstanders in
de kwalificaties voor Euro 2020.
In Dublin wordt om 12 uur
geloot, België is als reekshoofd
in pot 1 ingedeeld. De vier 
halvefinalisten in de Nations
League zijn verzekerd van een
poule met slechts vijf landen.
Een voorrecht waar de Duivels
door de 5-2-nederlaag in
Zwitserland zo goed als zeker
naast grijpen. Er wacht de 
troepen van Roberto Martínez
volgend jaar een druk pro-
gramma. Alle kwalificatieduels
worden tussen 21 maart en 
19 november 2019 afgewerkt.
Duitsland, na een pover 2018 in
pot 2, is een mogelijke tegen-
stander voor de Duivels. (LPB)

euro bruto per jaar verdienen
profs in de Nederlandse
hoogste klasse gemiddeld

278.000

euro krijgen Belgische spelers,
volgens de Britse denktank
Sporting Intelligence

346.000
Voor zijn Instagram-post
krijgt Vranjes een boete
van Anderlecht opgelegd.
Die zou rond 5.000 euro
bedragen. De Bosniër bood
ook excuses aan tegenover
de Anderlecht-fans.

Ognjen Vranjes werd gister-
avond op het matje geroepen bij
Michael Verschueren en Luc
Devroe. Donderdag al distanti-

eerde de Bosnische bond zich,
waarbij werd verwezen naar
een tattoo op Vranjes’ arm met
de afbeelding van de fascisti-
sche Balkan-leider Momcilo
Dujic.

Over dit laatste zei Hein
Vanhaezebrouck: “Ik begrijp
waarom mensen over die
tatoeage van Vranjes bezig zijn,
maar die staat daar al jaren. Nu
voert iedereen ineens een

onderzoek naar alles wat er op
zijn lichaam staat en, geloof me,
dat staat vol. Ik volg niet alles en
ken die man niet, maar als het
effectief klopt, moeten we daar
zeker een opmerking over
maken.”

In de Bosnische media rea-
geerde Vranjes op het commu-
niqué van de federatie. “Is het
zo belangrijk wat ik op mijn arm
draag? De bond interesseert

zich niet voor mijn prestaties of
voor wat ik de nationale ploeg
kan bijbrengen.”

Op de website van Ander -
lecht klonk Vranjes alvast ‘offi-
ciëler’. “Ik besef dat ik een fout
gemaakt heb en aanvaard de
boete. Ik heb Michael
Verschueren en Luc Devroe
mijn excuses aangeboden en
dat wil ik nu ook bij jullie, de
supporters, doen.” (MJR)

Vranjes komt weg met 5.000 euro boete


