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De strateeg

isschien is de anekdote die volgt
hier al eens verschenen, maar
als ik het niet meer weet (laatste
check: van alles aan de hand
maar nog geen dementie), dan
u ook niet natuurlijk. Daarom
vertel ik ze graag nog eens.

Deze krant was failliet gegaan
ergens halfweg de jaren tachtig
en we speelden een benefiet-

wedstrijd op ‘het plein van Meulestee’, het
veld van FC Meulestede bij Gent. We, dat was
de sportredactie aangevuld met de gewone
redactieleden die konden voetballen (zoals
filmman Jan Temmerman, een dijk van een
doelman) en versterkt in de as van het veld
door onze voetbalkundige medewerkers.

Na afloop dronken we nog
iets op onze miserie en ik
bracht onze medewerker 
Waregem naar het station. De
hele weg van de Muide naar
het station had hij niet gezwe-
gen en bij het uitstappen
sprak hij inmiddels histori-
sche woorden: “Ja maar Hans,
ik blijf geen medewerker Wa-
regem hoor.” Dat was Wouter
Vandenhaute, net afgestu-
deerd als licentiaat lichame-
lijke opvoeding. Hij heeft
woord gehouden.

Enkele jaren later belde hij:
of ik met mijn mooie top-
sportster/vrouw niet naar de
VRT wilde komen voor de eer-
ste uitzending van het nieuwe
tv-programma dat hij samen
met Mark Uytterhoeven had
uitgedacht. Het zat goed in el-
kaar, ze hadden alleen nog wat publiek nodig
om de studio te vullen. Familie, vrienden en
bekenden werden opgetrommeld. Zo zaten
wij als vriendendienst op de eerste rij bij de
allereerste aflevering van het cultprogramma
Het huis van wantrouwen.

Nog wat later reden we af en toe samen
met de fiets met politicus André Denys en
BRTN-sportchef Marc Stassijns, tot hun dood
zijn vrienden. Stassijns, een klaarziende stra-
teeg, zei mij ooit: “Wouter is de strafste die ik
ooit heb gezien, altijd op de juiste plek, op het
juiste moment, en wringen dat hij kan.” Dat
was niet pejoratief bedoeld en het sloeg niet
alleen op fietsen.

Veel later belde Vandenhaute mij met de
vraag om klankbord te zijn tijdens een ritje
van Oostduinkerke tot ver in Frankrijk, want
hij had veel te vertellen over een plan. Het
ging hard: het plan en het fietsen. Gelukkig
was hij het die voluit praatte en hoefde ik al-
leen maar te luisteren. Zijn Cycling 2020 was
toen en is tot vandaag de meest doortastende

visie op hoe het wielrennen zich kon/had
moeten ontwikkelen.

Ik pingpongde en hij vroeg mij mee naar de
vergaderingen met alle sleutelspelers uit het
wielrennen: Bjarne Riis, Johan Bruyneel, de
Franse, Italiaanse en Spaanse kliek van old -
skool ploegleiders, Patrick Lefevere natuurlijk
en ten slotte, niet onbelangrijk, zijn kapitaal-
verschaffers. Dat grote wielerverhaal – nooit
was meer geld beschikbaar voor die sport – is
een van de schaarse momenten dat de stra-
teeg Vandenhaute zijn slag niet thuishaalde.
De mannen met het geld haakten af. Niet zijn
schuld. Het echec was het resultaat van een
boycot door ASO (van de Tour) en in mindere
mate de UCI en Hein Verbruggen, die pas laat
tot inzicht kwam dat Wouterke (zoals hij hem

steevast aanduidde) mis-
schien toch een coherent ver-
haal had.

Ik weet niet of Vanden-
haute beseft dat de aversie die
hem toen in het wielrennen 
te beurt is gevallen klein bier
is met het wantrouwen van
vandaag in het voetbal. Onge-
twijfeld zijn vanuit alle presi-
dentiële voetbalkantoren van
de eersteklassers sms’en met
felicitaties verstuurd, maar
dat is schijn. Anderlecht is nu
ko, de rijkaard Marc Coucke
hangt in de touwen en geen
eersteklasser die dat niet nog
een tijdje zo wil houden,
Brugge, Gent, Antwerpen,
Luik en Genk op kop.

Coucke is nu gewoon eigen-
aar. Wat een deconfiture voor
de man die het zo fantastisch

vond in het voetbal omdat iedereen hem als
‘voorzitter’ aansprak. Het best denkbare 
scenario voor RSCA en voor de gezondheid
van de man is hem zo onzichtbaar mogelijk
houden.

De communicatieve strategie daaronder
mag je gerust overlaten aan Vandenhaute.
Hoe het verhaal dat hij en Vincent Kompany
in het kapitaal van de club stappen daarin
moet passen, is een ander paar mouwen. Her
en der wordt al gesproken van kapitaalinjectie
of kapitaalverhoging. Prima, maar hoe moet
dat dan binnen de bestaande regels van – daar
zijn we weer – de financiële fair play? 

Uit het Staatsblad van 9 maart 2019 blijkt
dat de nv RSC Anderlecht een kapitaalverho-
ging doorvoerde van duizend nieuwe aande-
len van 30.000 euro, dus 30 miljoen, zijnde
de maximale kapitaalverhoging die is toege-
staan in drie jaar. Er zal een andere strateeg
nodig zijn, liefst een met kennis van voetbal -
financiën, om daaruit te geraken zonder de 
licentiecommissie tegen te komen.

Wouter Vandenhaute is nu de voorzitter van Anderlecht, een droom die hij al lang koesterde.
©  Jan aElBErtS
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Ik kon nauwelijks lopen, 
het herinnerde mij aan het 
beklimmen van de Kilimanjaro

LEICESTER CITY-MANAGER BRENDAN RODGERS HAD COVID-19, AAN BBC RADIO

Brussel herdenkt
Heizeldrama, 
35 jaar geleden

Een gedenksteen over het Hei-
zeldrama, met de 39 namen van
de slachtoffers, hangt al sinds
2005 aan de rode muur van het
Koning Boudewijnstadion. gis-
teren legde de stad Brussel in
een officiële ceremonie er twee
bloemenkransen neer om de
ramp bij de Europacup i-finale
tussen liverpool en Juventus 
te herdenken. op 29 mei 1985
lieten 39 fans, onder wie 32 ita-
lianen, het leven in het gedrang
na rellen. “Er hangt een ver-
schrikkelijke schaamte rond
deze match”, zei de Italiaanse
ambassadrice Elena Basile.
“Maar het drama heeft ook 
geleid tot maatregelen om sta-
dions veiliger te maken.” (BF)

Van Eetvelt: ‘Rolverdeling
bij Anderlecht is duidelijk’
Anderlecht als triumviraat:
voorzitter Wouter Vanden-
haute, speler/investeerder Vin-
cent Kompany en CEO Karel
Van Eetvelt. “De rolverdeling is
duidelijk.” Marc Coucke blijft
hoofdaandeelhouder, maar
moet na een woelige periode
zijn voorzitterssjerp afgeven.
“Coucke is ervan overtuigd dat
hij een grotere toegevoegde
waarde heeft als hoofdaandeel-
houder achter de schermen
dan als voorzitter voor de
schermen”, zegt Van Eetvelt.

Met Vandenhaute vormt Van
Eetvelt naar eigen zeggen een
prima tandem. “Vandenhaute
is strategisch sterk en weet hoe
je ideeën tot een goed einde

kunt brengen. Hij is het juiste
ingrediënt voor de soep die we
aan het maken zijn.” En dan is
er nog de derde man. “Dat
Kompany mee investeert in de
club is van cruciaal belang. Hij
was daarvoor vragende partij.”

Anderlecht is niet van plan
om hard toe te slaan op de
transfermarkt. “In eerste in-
stantie willen we spelers als 
Verschaeren, Doku en Lokonga
langer aan ons binden.” (KDZ)

tachtig steeds meer celebrity’s. Het is de aantrek-
kingskracht zoals Hollywood die heeft. Ze ver-
dienen steeds meer geld en tonen dat graag. Som-
mige fans kicken op die decadentie, streven die
zelf na. Anderen vinden het heerlijk om erop te
spuien en menen dat ze daar
ook recht op hebben. Zíj kopen
wedstrijdkaartjes en kijken naar
voetballers op tv, zíj maken ze
dus rijk.” 

Ook in andere landen ligt het
vergrootglas op duurbetaalde
voetballers. Een op Instagram
geplaatste foto van een kwartet
Sevilla-spelers die met hun aan-
hang ondanks een coronaver-
bod dicht op elkaar dineren,
zette kwaad bloed in Spanje.
Het bestellen van escortdames
door Manchester City-verdediger Kyle Walker en
een vriend veroorzaakte een storm in Engeland. 

Spaaij: “Van topsporters wordt, veel meer dan
van Hollywood-sterren, verwacht dat ze rolmo-
dellen zijn. Dat is het spanningsveld.”

Toch haken weinigen af. Spaaij: “Ik heb een
tijdje in Engeland gewerkt. Daar waren sommige
fans van Manchester United de commercie zat
en zetten hun eigen club op. Maar Manchester
United blijft vele malen populairder.”

VAN SCIROCCO TOT FERRARI
Het is zeker niet louter blingbling op de sociale
media van profvoetballers. Genoeg foto’s en film-
pjes van individuele trainingssessies en van ini-
tiatieven om slachtoffers van de coronacrisis en
zorgverleners te ondersteunen. Dat laatste levert
naast lof ook cynisme op. Hoe oprecht is dit (vaak
door hun club of sponsor ingestoken) gebaar als
ondertussen doorsijpelt dat lang niet alle prof-
voetballers openstaan voor het inleveren van 
salaris?

Oud-topvoetballer en analist Ruud Gullit wordt
moe van die kritiek. “Op voetballers is het vaak
makkelijk schieten”, stelde hij half april in het
AD. “Het is vaak maar net hoe het mensen uit-
komt. Drie maanden geleden juichten we nog
om voetballers, nu moeten ze hun mond dicht-
houden.” 

Verontwaardiging komt en gaat. Youri Mulder
zelf reed begin jaren negentig in een Volkswagen
Scirocco, een iets sportievere uitgave van de Golf.
“Weltklasse Sportwagen, vonden ze dat destijds
op de club”, vertelt hij. Een ploegmaat die in een
Mercedes aan kwam zetten, werd verzocht die
voortaan thuis te laten.

Een jaar geleden zag Mulder een rode Ferrari
met gouden wieldoppen naast het Schalke-
 stadion blinken. “Het maakt mij niet uit als een
jonge Schalke-spits in een rode Ferrari rijdt. Als
Depay schoenen van 1.600 euro showt. Of als
Babel een kleurtje in zijn haar doet. Dat deed de
punk generatie toch ook? Ik vind het wel wat heb-
ben als een ster zich ook als een ster gedraagt. Je
hoort vaak pas mensen daarover als er niet wordt
gepresteerd.”

Presteren is nu lastig. Van de aansprekende
competities is alleen de Bundesliga gestart. Mul-
der: “Geen toeval. Daar hebben ze het goed aan-
gepakt. Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van
het trotse Bayern München, stelde zich super -
nederig, bijna kruiperig op. Hij zei dat er alleen
maar aan de maatschappij zou worden gedacht.
Duitse clubs stonden onmiddellijk miljoenen af
aan elkaar en aan goede doelen. Dat is de juiste
houding. Dit is een andere tijd. Daarom snap ik
de opmerking van Verbeek over Ihattaren ook
wel weer.”

Naast lof kreeg Verbeek ook kritiek. Hij wordt
als een starre, ouderwetse geest gezien die de

feiten verdraaide. De Audi was een tweedehands.
Ihattaren speelde geen tien wedstrijden maar al
35 en staat serieus in de belangstelling van inter-
nationale topclubs. De KNVB schakelde bonds-
coach Ronald Koeman in om hem te bewegen

voor Oranje te kiezen. PSV gaf
de begeerde middenvelder al
ruim voor de coronacrisis zijn
huidige contract dat naar schat-
ting ruim onder 1 miljoen euro
per jaar ligt. Elders had hij al
meervoudig miljonair kunnen
zijn.

“Ihattaren kan er niets aan
doen”, zegt Rory de Groot, kort
prof bij Feyenoord en medeop-
richter van Mindyourfootball,
platform voor het welbevinden
van jeugdvoetballers. “Hoe kun

je verwachten dat hij met twee poten in de maat-
schappij staat op die leeftijd? Hij wordt bovendien
dagelijks gevoed met complimenten. Iemand an-
ders had tegen hem moeten zeggen: even niet
doen, zo’n post. Maar zelfs een als evenwichtig,
nuchter en intelligent omschreven voetballer als
Matthijs de Ligt gaat in zee met topmakelaar Mino
Raiola om er het meeste geld eruit te krijgen. An-
ders hoor je er niet meer bij.”

Uit onderzoek van vakbond Fifpro blijkt dat
60 procent van de voetbalprofs zich zorgen
maakt over hun toekomst. De Groot: “Een deel
van deze generatie zal wellicht moeten schakelen.
Zelfs in het amateurvoetbal lag veel prestatiedruk
de laatste jaren, omdat daar soms ook aardig
wordt betaald.”

Ihattaren lijkt geen last te hebben van alle com-
motie. De jonge PSV’er postte een paar dagen la-
ter foto’s waarop hij samen met een familielid
uitgebreid poseert voor zijn auto. “Ik heb er altijd
hard voor gewerkt. Het was voor mij een droom
die uitkwam, ik houd van auto’s. Het boeit me
vrij weinig wat Verbeek zegt. Ik doe het totaal
niet om patserig over te komen”, vertelt hij in
een YouTube-blog.

PSV-spelers leveren tijdelijk salaris in. Ihatta-
ren vindt dat prima. “Het gaat erom dat je ande-
ren helpt.” 

Met de Audi RS6 reist hij overdag van woon-
plaats Utrecht naar PSV in Eindhoven. In de
avond is hij thuis bij zijn moeder. Stipt om 21 uur
levert hij zijn telefoon bij haar in. “Dan heb ik
een goede nachtrust.”

‘Van topsporters
wordt, veel meer

dan in Hollywood,
verwacht dat ze
rolmodellen zijn’

RAMÓN SPAAIJ
Socioloog

CEO Karel Van
Eetvelt: ‘Dat
Kompany mee
investeert in 
de club is van
cruciaal belang’

Franck Ribéry viert het nieuwe jaar met een
gouden entrecote van de Turk Salt Bae. © rv


