
e voetbaldomino’s zijn aan het vallen,
althans in Frankrijk. Het is een kwes-
tie van tijd voor ze ook bij ons om-
gaan. Donderdag opende L’Equipe de
krant met de melding dat de Ligue, de
Franse profliga, een lening had afge-
sloten voor 120 miljoen euro, kwestie
van de hoogste nood bij de Franse
profclubs te lenigen. Eerder al vroeg
de Ligue 215 miljoen aan de Franse

staat ter compensatie van de gederfde inkom-
sten van wedstrijden zonder publiek, hospita-
lity en daarmee gepaard gaande sponsor- en
andere overeenkomsten.

Daarbovenop heeft het Franse voetbal nu
ook nog eens te horen gekregen dat rechten-
houder Mediapro het contract ter waarde van
810 miljoen euro (waarvan 780 voor de Ligue 1)
wil heronderhandelen. De
Ligue stond meteen op de ach-
terste poten en sprak ferme
taal. Zoals: geen sprake van. Of
nog: in dat geval gaan we de
hoofdaandeelhouder in ge-
breke stellen.

De tweede schijf die op 5 ok-
tober door Mediapro moest
worden betaald bedraagt 172
miljoen euro en dat is niet ge-
beurd. Het aparte aan dit ver-
haal is dat Mediapro een
nieuwe rechtenhouder is. De
vorige rechtenhouders waren
Canal+ en BeIn Sports en die
weigerden eind maart bij de
stopzetting van de competitie
om de resterende aanbetalin-
gen te voldoen.

Waarop de nieuwe rechten-
houder de oude kapittelde en
zie, daar is golfje bis en de nieuwe doet net het-
zelfde.

Ander leuk aspect aan deze story: Mediapro
is al lang geen Spaans bedrijf meer. Sinds 2018
heeft het als hoofdaandeelhouder een Chinees
investeringsfonds dat luistert naar de naam
Orient Hontai Capital. Dat zit dan weer onder
de holding Orient Securities en die hebben op
hun beurt als hoofdaandeelhouder de stadstaat
Shanghai, zeg maar meteen de staat China. De
Franse Ligue 1 gaat zich dus meten met China.
Bonne chance.

Overigens is het eerste dominosteentje geval-
len in Duitsland, maar dat bleef wat in de luwte.
Afgelopen zomer is daar het nieuwe tv-contract
onderhandeld dat moet ingaan vanaf de zomer
van 2021. Voor het eerst is dat minder waard
dan het vorige. Geen 1,15 miljard euro per jaar,
maar 1,1 miljard.

In België houden de profclubs ook hun hart
vast, telkens als Eleven een schijf moet betalen.

Dat willen we best geloven. Bovendien eisen Te-
lenet en Proximus nog altijd een compensatie
voor de laatste schijf aan televisierechten die al
is betaald, maar waar geen prestatie tegenover
stond. Lees: we hebben betaald voor iets wat
we niet hebben gekregen.

Ondertussen roert ook de abonnee zich. In
tegenstelling tot wat je zou verwachten is dat
niet het lompenproletariaat van de volksplaat-
sen dat zich van alles moet ontzeggen om een
abonnement voor de wekelijkse anderhalf uur
troost/ergernis. Clubliefde overstijgt de mercan-
tiele reflex. Niet bij de dure zitjes, die hun geld
terug willen. In Gent willen een aantal van die
business- en vip-seathouders de club in gebreke
stellen. Zij pikken het niet dat ze met een kluitje
in het riet worden gestuurd, in casu met een te-
goed op hun digitale betaalkaart voor drank en

eten of een sjaal in de fanshop.
In Nederland was dan weer

ophef ontstaan over bonussen
van 200.000 en 250.000 euro
voor algemeen directeur Edwin
van der Sar en technisch direc-
teur Marc Overmars van Ajax.
Die hadden ze gekregen in
2019, maar stonden nu pas in
het jaarverslag dat was gepubli-
ceerd net in de periode dat be-
kend raakte dat Ajax – eigen
vermogen 228 miljoen euro –
eerder dit jaar 4 miljoen euro
had gekregen uit de Nood-
maatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW). Dat
is een steunpakket voor bedrij-
ven die geraakt worden door
de coronacrisis, zoals het over-
bruggingsrecht bij ons.

Wordt het niet stilaan tijd
dat het voetbal wat realisme predikt? Een tele-
visieproduct dat niet aan de voorwaarden vol-
doet zoals je dat hebt gekocht, daar moet niet
voor worden betaald zoals afgesproken. Een
voetbalabonnee die niet de wedstrijden krijgt
die zijn voorzien in de voetbalkalender, moet
worden gecompenseerd. En een voetbalclub
moet vooral geen beroep doen op fondsen die
door de overheid bij elkaar zijn geharkt om
aan de echte nood van bedrijven en werkne-
mers tegemoet te komen.

Voetbal is niet in nood, het doet maar alsof.
Voetbal moet het geld halen waar het zit, bij de
spelers, managers, tussenpersonen, bestuur-
ders. Die profiteren van wat economen sur-
pluswinst heten: ze worden al jaren hoger
vergoed dan nodig om in voldoende mate te
produceren. Geen sector die zo overbetaalt,
als het voetbal. Daar is niks mis mee, zolang
het geld er is. Nu het geld er niet is, kan het
ook met minder.

Voetbal is 
niet in nood,
het doet maar
alsof. Geen
sector die zo
overbetaalt
als het voetbal.
Nu het geld er
tijdelijk niet is,
kan het ook
met minder
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gen. En welke risico’s hij hiermee neemt.”
Degryse: “Kunnen jullie hem ontslaan?”
Vandenhaute: “In principe wel.”
Degryse: “Hoe is die beslissing nu precies geval-
len om Kompany trainer te maken ten koste van
Vercauteren?”
Vandenhaute: (zet zich recht) “Van buitenaf beke-
ken vond ik dat de combinatie Kompany-Vercau-
teren werkte. De eerste maanden was dat ook zo
– het competitieslot was goed, er was nog een
kans op play-off 1. Tot Vincent in de voorberei-
ding geblesseerd raakte. Ik ging toen kijken naar
onze oefenwedstrijd in Lille, waar Vincent actief
coachte en Vercauteren op de bank zat. Voor mij
klopte dat niet. De maandag voor onze eerste
competitiewedstrijd tegen Mechelen had ik een
meeting met Vincent en Karel en een diner met
Frankie en Peter. Vincent zei dat hij zich zou con-
centreren op zijn spel, Franky dat het nu aan hem
was. Dat was duidelijk. Of zo leek het toch.”
Degryse: “Ik laat me vertellen dat Kompany op
Mechelen gecoacht heeft in de kleedkamer?”
Vandenhaute: “De setting was –
euhm – bizar, meer kan ik daar
eigenlijk niet over zeggen.”
Degryse: “Ondanks de ge-
maakte afspraken?”
Vandenhaute: (knikt) “De span-
ning was immens. Ze hebben
dat lang verborgen gehouden,
wat me ontgoochelde. We heb-
ben nadien samengezeten, ik
wil niet in detail gaan, maar ik
ervoer dat het serieus scheef
zat. Dan ben ik met Vincent
gaan babbelen. En heb hem ge-
zegd dat hij een keuze moest
maken. ‘Ofwel ben je speler,
ofwel trainer, maar dan moet je
all-in gaan. Ga je voor dat laatste, dan speel je
geen Europees kampioenschap én gaan we on-
derhandelen over een nieuw contract aan lagere
voorwaarden.’ Vincent heeft niet meer getwijfeld.
Zo is het gegaan.”
Degryse: “Maar dan moest je nog aan je goeie
vriend Frankie zeggen dat het zou ophouden?”
Vandenhaute: “Dat was niet echt leuk.”
Degryse: “Je vond hem altijd een van de betere
trainers.”
Vandenhaute: “Dat blijf ik vinden. Mijn houding
ten opzichte van Frankie is niet veranderd.”
Degryse: “Je moet wel veel vertrouwen in Kom-
pany hebben om zo iemand weg te sturen.”
Vandenhaute: “Ik geloof niet voor 100, wel voor
200 procent in Vincent. Hij krijgt van ons alle
steun. Vincent heeft de wil om een toptrainer te
worden. Hij moet nog vooruitgang boeken – da’s
logisch, gezien zijn leeftijd –, maar hij is zo leer-
gierig.”
Degryse: “Ik vind dat hij een paar jongens opge-
steld heeft die niet klaar waren. Ait El Hadj in het
seizoensbegin, Arnstad op Club Brugge. Waren er
geen andere opties?”
Vandenhaute: “We hebben ons daar nooit achter
verschuild, maar op Club moesten we met een
noodteam spelen. En we zijn daar op een sterk
Club gebotst – het was kat en muis. Dat was niet
Arnstads schuld.”
Degryse: “Ook het feit dat Yari Verschaeren meer
steun van de bondscoach dan van Kompany

kreeg...”
Vandenhaute: “Je bent wel heel kritisch. Als ik
een samenvatting van die opmerkingen maak,
stel ik vast dat Marc Degryse geen believer van
Kompany is.”
Degryse: “Maar jawel. Ik stel gewoon vragen.”
Vandenhaute: “Om op Yari terug te komen: ik
denk dat hij weer kan openbloeien nu Doku weg
is – ook al beschouw ik mezelf als een niet-kenner.
(lacht) Als we de allerbeste Yari kunnen terugvin-
den... Hij is iemand die op Belgisch niveau het
verschil kan maken.”
Degryse: “Hoe snel komt Anderlecht terug?”
Vandenhaute: “Zo snel mogelijk.”
Degryse: “Plak er eens een termijn op.”
Vandenhaute: “Dat kan niemand voorspellen. We
hebben natuurlijk wel een doel: top vier halen.”
Degryse: “En je denkt dat dat kan?”
Vandenhaute: “Zeker. Er is goed gewerkt – ik ben
positief. Al is er tegelijk realisme nodig.”
Degryse: “Jij kwam 35 jaar geleden bij mij als jour-
nalist om te zeggen dat ik weg moest bij Club, dat

ik mijn comfortzone moest ver-
laten. En nu ben uitgerekend jij
zo voorzichtig. Ik had meer am-
bitie verwacht. Ik praat niet
over de titel, maar je kunt de
fans toch wat perspectief bie-
den?”
Vandenhaute: “Het heeft niks
met voorzichtigheid te maken.
We zijn brandend ambitieus en
we willen zo snel mogelijk voor-
uit. We werken keihard naar het
déclic-moment, en dat gaat
komen. Toen Vincent Mannaert
en Bart Verhaeghe Club Brugge
overnamen, hebben ze in 2,5
vijf trainers versleten: Koster,

Daum, Leekens, Garrido en Preud’homme. En
dan vergeet ik de drie dagen Francky Dury nog.
Toen vonden ze hun déclic-moment en waren ze
vertrokken. Dat gaan wij ook vinden en misschien
wel sneller dan iedereen denkt. Anderlecht komt
terug, sowieso.”
Degryse: “Dat weet ik ook wel. De vraag is: wan-
neer?”
Vandenhaute: “Snel. Mijn grote voorbeeld is Ajax.
Wel, ik zie veel parallellen met Ajax. Club uit de
hoofdstad, goed voetbal, lef, jeugd. Ajax heeft op
dit moment lichtjaren voorsprong op Anderlecht,
maar alles wat in Amsterdam kan, moet in Brus-
sel ook kunnen.”
Degryse: “Ook een nieuw stadion?”
Vandenhaute: “Als je in het voetbal over ambitie
praat, heb je het uiteraard ook over infrastruc-
tuur, maar de eerstkomende vijf à zeven jaar is
dat geen issue - het oefencomplex op Neerpede
en het Lotto Park zijn oké. Toch werken we in
stilte aan die dossiers. Ach, laat ons eerst maar in-
houdelijk beter worden. Als club moeten wij be-
wijzen dat we een betere infrastructuur
verdienen.”
Degryse: “Dat is wel nodig als je financieel stap-
pen wil zetten. Kijk naar Gent sinds de Ghelamco
Arena.”
Vandenhaute: “We zijn ermee bezig.”
Degryse: “Gaan we eens klinken op Anderlecht?”
Vandenhaute: “Graag. Zeg, Marc, weet je nog die
keer dat ik je kwam bezoeken in Sheffield...” (PJC)

       sowieso’

‘Ik geloof niet
voor 100, wel voor
200 procent in
Vincent. Hij krijgt
van ons alle steun.
Vincent heeft 
de wil om een
toptrainer te
worden’
WOUTER VANDENHAUTE
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Als ik tegen 100 procent moet meeverdedigen
én tegen 100 procent moet aanvallen, 
mis ik de frisheid om beslissend te zijn

MEHDI CARCELA, VRIJBUITER BIJ STANDARD, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

‘Afwachten
hoeveel matchen
De Bruyne mist’

De blessure van Kevin De Bruyne
lijkt iets erger dan gedacht. De
Rode Duivel speelt vandaag ook
zeker niet mee in de topper te-
gen Arsenal. Dat bevestigde zijn
trainer, Pep Guardiola. De Bruyne
haakte eerder deze week af bij
de nationale ploeg met stram-
heid in de spieren.Onderzoek
bij City toonde aan dat hij kampt
met een ontstekingsgevoel. “Het
is afwachten hoeveel matchen hij
zal missen”, zei Guardiola op zijn
wekelijks persmoment. “De
Bruyne had acht dagen vrijaf en
kreeg een derde kindje. Hij
speelde ook goed, zoals ge-
woonlijk, maar ook De Bruyne
heeft limieten en raakte licht ge-
blesseerd.” (GVS/TLB)

Maakt Defour debuut? ‘Ik
ben nog niet op topniveau’
Donderdagavond tekende hij
zijn prestatiegericht contract,
vandaag zit hij meteen in de
wedstrijdselectie. Steven De-
four (32) kan tegen KV Kortrijk
zijn debuut voor KV Mechelen
op het hoogste niveau maken.
Zéker nu Aster Vranckx (18) nog
out is met last aan de adducto-
ren. Er is dus een plekje vrij op
het middenveld. Een plekje
voor aanwinst Defour? 

“Ik train vol mee en heb vo-
rige week 60 minuten in de oe-
fenmatch tegen AA Gent ge-
speeld. Die partij was een goed
moment om te kijken waar ik
stond en hoe het aanvoelde om
met deze ploeg te spelen”, al-
dus de ex-Rode Duivel, die gis-

teren werd voorgesteld. “Fysiek
sta ik veel verder dan vorig jaar.
Maar ik moet nog ritme op-
doen. Mijn laatste officiële
match dateert van maart. Ik
ben nog niet op topniveau en
heb nog wedstrijden nodig om
100 procent te geraken.”

Aan coach Wouter Vrancken
om te bepalen of Defour met-
een aan de aftrap staat. “Con-
ditioneel is Steven goed. De ba-
sis is er. Nu moet hij ritme
opdoen.”

Als Defour minuten maakt,
wordt het ongetwijfeld een ma-
gisch moment voor de midden-
velder. “Dit is emotioneel de be-
langrijkste transfer van mijn
loopbaan.” (ABD)


