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Dimata en ik maakten samen meer dan
twintig goals. Er is geen duo dat beter
doet. Alleen hebben we aanvoer nodig
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Het relict Lokeren

C Luik werd in 1896 de eerste kampi-
oen en in hun zog hebben zestien ver-
schillende voetbalclubs in meer dan
honderd jaar Belgisch voetbal een
landstitel behaald. Elf verschillende
voetbalclubs speelden kampioen na de
Tweede Wereldoorlog, vijf de laatste
kwarteeuw en vier deze eeuw.

KSC Lokeren Oost-Vlaanderen
nooit. In de lijst met bekerwinnaars

staat Lokeren wel met twee recente overwin-
ningen, die iedereen buiten Lokeren al lang is
vergeten: 2012 en 2014. Twee keer met een
flauwe 1-0, tegen KV Kortrijk en tegen Zulte-
Waregem.

Lokeren was begin de jaren 80 dé club van
Oost-Vlaanderen, een frivole hemelbestormer
waar goed voetbal te zien was:
de drie L’en voorin waren van
het beste dat België had te 
bieden. Lato-Larsen-Lubanski
speelden twee seizoenen sa-
men en vermaakten het pu-
bliek overal waar ze kwamen.
Lokeren haalde in die tijd ook
Arnór Gudjohnsen weg uit 
IJsland, Bouke Hoogenboom –
een Amsterdamse grote mond
– stond in doel, de sierlijke,
valse trage Raymond Mom-
mens op het middenveld
naast kilometervreter-regula-
tor René Verheyen en laten we
er de sympathieke Eddy 
Snelders ook maar bij nemen,
dát Lokeren was een heerlijke
ploeg.

1980-1982 was zowat de topperiode toen
steevast de kop van de klassering werd aange-
vallen en ook Europees enkele goede resulta-
ten werden neergezet. Dichter dan een
tweede plek in het seizoen 1980-1981 kwamen
ze evenwel nooit en ook dat was nog veraf,
want Anderlecht eindigde dat jaar met een
straat voorsprong eerste. Neen, dan deed eeu-
wige Waaslandse rivaal SK Beveren het een
stuk beter met die titels in 1978 en 1984, óók
met goed voetbal en vooral met veel meer Bel-
gen in de ploeg.

DOORGANGSHUIS
Lokeren was al van in die jaren 80 in de eerste
plaats een doorgangshuis voor buitenlands 
talent. In 2003 werd Lokeren nog eens derde.
Na 2010 leek het er zelfs even op dat de club
toe was aan een heropleving met twee beker-
zeges en drie keer deelname aan play-off 1. Het
bleek de zwanenzang.

Vandaag vecht Sporting Lokeren tegen de
degradatie en wat zo erg is: niemand – behalve
dan die paar duizend Lokeren-fans – zou het
erg vinden als deze club, met deze voorzitter,
met deze reputatie, met dat stadion, met deze

trainer, zou zakken. Jammer voor die fans, de
spelers, jammer voor het olijke duo Olli en
Steve vooral, maar geen mens buiten Groot-
Lokeren zal een traan laten om Sporting.

Glen De Boeck is er nu komen aanwaaien
met zijn trackrecord van onmogelijke op-
drachten tot een goed einde brengen én (bij
zijn collega’s) de reputatie van arrogante zak.
De redding van Lokeren zou een mirakel zijn,
de degradatie evenwel de logica en de emana-
tie van een economische realiteit.

Als de eigenaar-voorzitter met zijn rollator
moet worden binnengerold, waar ben je dan
mee bezig? Roger Lambrecht is 87, zou van
zijn oude dag moeten genieten, maar woelend
in zijn bed speelt hij ’s nachts de wedstrijden
opnieuw en overdag zoekt hij naar een over-

nemer. De hele eerste klasse B
is al aan de man gebracht en
zit bij al of niet schimmige bui-
tenlanders, maar voor Spor-
ting Lokeren vindt Lambrecht
geen koper. Een blik op de
verkorte jaarrekening zal
waarschijnlijk volstaan om af
te haken.

Het sterfhuis Lokeren is niks
meer waard en niet alleen
daarom is het ronduit verba-
zingwekkend hoe Lambrecht
door een deel van de media
nog steeds op een voetstuk
wordt geplaatst. Hij heeft geen
enkele verdienste aan de suc-
cessen uit het verleden en
heeft tegelijk zowat alle schuld

aan de ellende waarin de club vandaag zit.
Oké, hij werd in 1994 voorzitter en na drie jaar
tweede klasse haalde hij Lokeren als kampioen
terug naar eerste. De vicekampioen in tweede
klasse dat jaar mocht ook promoveren. Dat
was KRC Genk, en die hebben het met drie
landstitels en een vierde op komst heel wat be-
ter gedaan. Wat presteerde Lambrecht in die
25 jaar? Hij haalde en ontsloeg 25 trainers.

Wat is niet fout aan Sporting Lokeren? Loke-
ren en Lambrecht zijn de oude voetbal cultuur.
Zijn financieringstrucs hebben mee het Bel-
gisch voetbal verziekt. Zelfs wie ooit de inhoud
van het befaamde zwarte koffertje heeft mee-
gekregen, is het eens met die analyse. Ik heb
het koffertje bij toeval ooit zien staan, ge-
opend, dus ik weet waarover ik spreek.

Van de scheepsladingen Afrikanen die de
laatste jaren over het Belgisch voetbal zijn uit-
gestort en waarvan sommigen in de illegaliteit
verdwenen, was één op de twee boten be-
stemd voor Lokeren en hun toenmalige spor-
tief manager/mensenhandelaar/passeur Willy
Verhoost. Dit Sporting Lokeren – als er geen
overnemer wordt gevonden – is een relict uit
het verleden, klaar voor bijzetting in het mu-
seum van de industriële voetbalarcheologie.

Jammer voor
de fans en de
spelers, maar
geen mens
buiten Groot-
Lokeren zal een
traan laten om
de degradatie
van Sporting
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Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (87), geflankeerd door medewerker sportieve zaken
Thomas Bernaert, stapt naar de perszaal voor de presentatie van coach Glen De Boeck. © BELGA

Remco Evenepoel, gisteren 19
geworden, maakt zondag in de
Argentijnse Ronde van San Juan
zijn profdebuut. Het Belgisch
toptalent won vorig jaar in zijn
laatste juniorenseizoen alles
wat er te winnen viel (Belgi-
sche, Europese en wereld titels
op de weg en tijdrijden incluis)
en slaat de U23- categorie over.

Eddy Merckx gelooft in een
knalstart. “Het zal snel duidelijk
worden hoe het met zijn con-
ditie is gesteld. Hij heeft super-
hard getraind en de signalen
vanuit de ploeg laten het beste
verhopen, dus heb ik er zelf wel
een goed oog in. Het zou me
niet verbazen mocht hij al een
rit winnen. De tegenstand in 

Evenepoel viert zondag
profdebuut in Argentinië

Argentinië valt mee. Veel ren-
ners rijden de Ronde van San
Juan puur als voorbereiding,
terwijl Evenepoel er echt naar-
toe heeft geleefd.”

Ook Tom Boonen gelooft dat
Evenepoel vroeg kan scoren.
“Je hebt één aankomst die bo-
ven 2.600 meter gaat, de Alto
Colorado. Daar kan hij al eens
proberen prijs te rijden. Ik ge-
loof dat hij dat kan, ja.” (JDK/BA)

Van Aert en Aerts
bikkelen over
30.000 euro

Wout van Aert of Toon Aerts,
een van de twee wordt zondag
eindwinnaar in de wereldbeker
veldrijden. Wie in Hoogerheide
voor de ander eindigt, mag naar
huis met de premie van 30.000
euro. “Ik weet welke renner ik in
het oog moet houden”, zegt
Aerts. “Ik ga niet kijken naar
Van der Poel. Ik ga koersen 
tegen Van Aert. Volgende week
is er nog het wereldkampioen-
schap, de belangrijkste koers
van allemaal. Maar ik ga niet
met de rem op rijden in Hoog-
erheide om dan in Bogense zo
hoog mogelijk te eindigen.
Winst in de wereldbeker is ook
financieel mooi meegenomen.
Dat is een extra motivatie.” (MG)

Evenepoel, die 
een goede indruk
naliet tijdens 
de winterstages,
krijgt carte
blanche van
Deceuninck-
QuickStep

ranking. Alleen Kroatië, Denemarken, Rusland
en Oekraïne waren nog gunstiger.

In die laatste twee landen moeten voetballers
het maar uitzoeken hoe ze zich verzekeren tegen
ziekte. Denemarken stond daar onterecht en dat
was al een eerste grote zandkorrel in de ogen.
Sociale lasten worden daar voor een groot deel
gefinancierd via de zeer hoge Deense belastingen,
waar ook voetballers aan onderworpen zijn.

Naarmate de slides vorderden, zo weet een
voetbalinsider, steeg België in de rangschikking.
Bij de zesde slide met een rangschikking van de
hoogste sociale lasten stond België niet langer
vijftiende (veertiende min Denemarken) maar
vijfde, na Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en Portugal. “Nog een slide en we
stonden bovenaan als duurste land, maar dat
hebben ze niet gedurfd.”

Het leek op een mooi stukje volkstheater. Niet
alleen werd uitgegaan van een salaris van
650.000 euro, wat weinig realistisch is, maar
werd ook in de laatste slide de groepsverzekering
meegenomen. Die staat minder ter discussie om-

dat de materie ingewikkeld is, maar ze is naast
de vermindering op sociale lasten en bedrijfs-
voorheffing (belastingen) het derde grote voor-
deel van voetballers tegenover andere bedienden
en voetbalclubs tegenover andere werkgevers.

Voetballers mogen tot 40 procent van hun 
salaris wegstorten en worden na hun carrière
(andere werknemers die veel minder verdienen,
mogen pas wegstorten bij hun pensionering) uit-
betaald en op 20 procent belast. Bovendien werd
in de berekening niet meegenomen dat veel clubs
een groot deel van het salaris uitkeren als teken-
geld of getrouwheidspremie (bij meerjarige con-
tracten), en dat creatief boekhouden en ontwij-
king eerder de regel dan de uitzondering zijn.

De conclusie van de Pro League: als België op
het echte salaris sociale lasten zou heffen, zou
het de hoogste lasten van heel Europa krijgen.
Over de verlaagde belastingen geen woord. Een
ander argument in het pleidooi van de Pro
League: onze clubs zijn zelden rendabel. Bepaald
vreemd, met tv-rechten die dit decennium zijn
verzesvoudigd en salarissen die zijn verdubbeld.

IMPORT-EXPORT
De Profliga argumenteerde verder dat de voor-
delen die aan de sport zijn toegekend tot doel
hadden de ontwikkeling van de sport te verster-
ken. Wat daar destijds precies mee werd bedoeld,
ook daar kan over worden gediscussieerd, maar
een deel (de sociale lastenverlaging) had alvast
te maken met het bevorderen van de jeugd -
werking en die is er niet op vooruitgegaan.

De financiën wel, althans de omzet. Tot 2008
bedroegen de gemiddelde omzetten van de Bel-
gische eersteklassers altijd net iets meer dan de
helft van de Nederlandse. Ook het gemiddeld sa-
laris bedroeg het dubbele. Vanaf 2009 stegen de
Belgische omzetten sneller dan de Nederlandse,
die zeven jaar lang ongeveer gelijk bleven. In het
seizoen 2016-2017 zat België Nederland op de
hielen met een gemiddelde omzet van 21,7 tegen
23,3 miljoen en de salarisverschillen waren uit-
gevlakt. Meer zelfs, het gemiddeld salaris zakte
de laatste jaren in Nederland, terwijl het in België
steeg en nu ver boven het Nederlandse gemid-
delde piekt.

Nog een effect dat aan de gunstmaatregelen
kan worden toegeschreven: de toegenomen han-
del in buitenlandse voetballers. In 1982-1983 ver-
dienden geen 20 procent buitenlandse spelers
hun boterham op Belgische velden. Twintig jaar
later was dat 43 procent. Vandaag, na de winter-
mercato, bestaan de kernen van de zestien Bel-
gische clubs uit bijna 65 procent buitenlanders.

Het lijkt er sterk op dat de gunstmaatregelen
alvast in het voetbal niet zijn aangewend waar-
voor ze waren bedoeld – onder meer de jeugd-
werking. Wél om het Belgisch voetbal een con-
currentieel voordeel te geven tegenover het
buitenland en om de import-export van buiten-
lands voetbaltalent te financieren.

Hard tegen onzacht. Standard-verdediger
Christian Luyindama (links) botst met Victor
Osimhen van Charleroi in onze competitie.
© BELGA
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miljoen euro bedragen 
de fiscale cadeaus aan ons
voetbal (verlaging sociale

lasten en bedrijfsvoorheffing)

21,7
miljoen was de gemiddelde
omzet van Belgische clubs 

in 2016-2017, net iets minder
dan in Nederland (23,3)

65%
van de voetballers op

Belgische velden komt uit 
het buitenland, begin jaren 80
was dat nog geen 20 procent

van het Belgisch voetbal te vrijwaren


