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Broeksriem aanhalen

witter schrijft bij @realDonaldTrump
bijna onveranderlijk: this claim about
election fraud is disputed. Bij berich-
ten van de Pro League, bijvoorbeeld
over de vreselijke verliezen die onze
profclubs lijden, zou iets kunnen
staan als: uitroepteken, deze claim
over de belabberde financiële toe-
stand van onze profclubs vergelijkt
appelen met peren.

Factchecking, is dat geen opdracht van de
media? In plaats van klakkeloos persberichten
over te nemen en lukraak wat clubmanagers
op te bellen ter bevestiging van de uitge-
stuurde rampberichten, misschien de cijfers
eens analyseren, duiden? Om finaal het oor-
deel te vellen: ‘meestal niet waar’ want ge-
stoeld op een verkeerde
voorstelling van financiële cij-
fers. Dat zou kunnen, maar
het is niet gebeurd.

In de ene krant stond het al
juister dan in de andere, dat
moet gezegd. 275 miljoen
euro minder inkomsten,
schrijft de ene. Een andere
krant – meestal heel correct
als het om duiding van de
voetbalbusiness gaat – schuift
eenmalig uit: profclubs verlie-
zen 275 miljoen euro. Minder
inkomsten is echt niet het-
zelfde als verlies. Zal wel aan
die eeuwige hang naar clicks
en likes hebben gelegen, dat
hoopt een mens dan maar.

Alles begon met een pers-
bericht van de Pro League
eergisteren: “Vergelijking cij-
fers btw-aangiften toont da-
ling inkomsten van bijna 50 procent. Dit is te
wijten aan het quasi volledig wegvallen van
de wedstrijdinkomsten, dalende sponsorin-
komsten en het stilvallen van de uitgaande
transfermarkt.”

Correct. De interpretatie is een ander ver-
haal. “Zelfs met het verderzetten van de com-
petities (achter gesloten deuren) wordt het
profvoetbal, net als overige sectoren in onze
economie, zwaar getroffen door de gevolgen
van deze gezondheidscrisis.” Hier steekt het
profvoetbal als een verzameling volleerde
struisvogels de kop in het zand en denkt dat
de nulmeridiaan door hun stadions loopt.
Voetballers worden meerdere keren per week
getest, voetbal mag gewoon doorgaan, er mag
alleen geen mens ter plaatse komen kijken.
Die ‘overige sectoren’ die helemaal dicht moe-
ten, die hebben pas reden tot klagen.

Ten slotte breit de Pro League er nog een
breed maatschappelijk luik aan vast. “Snel op-
lopend verlies in 2020-2021 impacteert ook
bredere ecosysteem.” Met dat ecosysteem
wordt bedoeld onderaannemers, gezinnen…

Waarna de voorzitter van de Pro League – oef
zeg – wel nog goed nieuws heeft: de media-
rechtendeal met Eleven Sports blijft overeind
(vooralsnog) en AB InBev en clubsponsors
zijn ook aan boord gebleven.

Het persbericht had dus kunnen besluiten
met: eigenlijk is er weinig aan de hand, be-
halve dat we de broeksriem een beetje moe-
ten aanhalen, maar dat kan best in onze
sector want nergens zit er zoveel vet op de
soep. Dat is niet gebeurd want die 275 miljoen
euro omzetverlies dient om de politiek af te
schrikken: gelieve nu niet en ook in de toe-
komst niet aan onze 170 miljoen euro voorde-
len in sociale lastenverlagingen en niet-geïnde
belastingen te raken.

De wakkere burger van dit land kan maar
hopen dat de politiek de cij-
fers zelf goed leest. Die 275
miljoen euro is een bedrag dat
je later in geen enkele financi-
ële analyse van het Belgische
profvoetbal zal terugvinden.
De Belgische eerste klasse
draaide in het seizoen 2018-
2019 volgens Deloitte UK 344
miljoen euro omzet. Hoe je op
dat bedrag in zeven maanden
275 miljoen euro omzetverlies
kunt draaien, een knappe kop
die dat krijgt uitgelegd.

Geen enkele zichzelf res-
pecterende en onafhankelijke
analist neemt in de rekenin-
gen van voetbalcompetities de
transferbalans – per definitie
géén recurrente inkomsten –
op. Als er minder geld binnen-
komt door transfers kan er
ook minder worden uitgege-

ven. 
De vergelijking van de transferinkomsten

van deze zomer met die van vorige zomer
toen een recordbedrag van 308 miljoen euro
werd geïnd (bijna 200 miljoen alleen voor
Club, Standard en Genk – met dank aan col-
lega Dimitri Thijskens) is intellectueel oneer-
lijk. Uiteraard zijn door het verbod op
toeschouwers minder andere inkomsten ge-
boekt, maar dat zou perfect kunnen worden
opgevangen door een koppeling van de sala-
rismassa (de grootste uitgavenpost) aan de in-
komsten.

Wat deze cijfers ons vooral leren is waar
het in het Belgische profvoetbal om te doen
is. Níét wekelijks 11.000 toeschouwers maal
aantal wedstrijden plezier verschaffen, of een
micro-economie gaande houden, of een com-
munity creëren. De finaliteit van ons Belgisch
profvoetbal is de import/export van mensen
die toevallig goed op een bal kunnen schop-
pen en daar winst mee maken. We moeten
corona verdorie dankbaar zijn dat dit model
nu onder druk staat.

De tribune van Racing Genk is leeg. De Belgische eersteklassers spreken van bijna 50 procent
minder inkomsten, onder meer door het wegvallen van de ticketverkoop. © PhOTO newS

Die 275 miljoen
omzetverlies
dient om 
de politiek 
af te schrikken:
gelieve niet aan
onze voordelen
te raken
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Al zetten ze mij 
een kabouterhoed op, 
ik doe alles om te spelen

SAMMY BOSSUT KEEPT NA SCHEDELBREUK MET HELM, AAN SPORZA

Kompany smaakt
voetbal van
Beerschot wel

Vincent kompany en ander-
lecht doken niet met het beste
gevoel de interlandbreak in. 
Tegen aa Gent gooiden ze de
zege weg in het slot. Zondag
krijgt rSCa een nieuwe kans om
over Beerschot te wippen. Dat is
niet zo vanzelfsprekend: de
promovendus won dit seizoen
al vijf van zijn zes thuisduels. “Ik
heb ervan genoten om hen te
analyseren, als trainer en als
liefhebber van het spelletje”,
zegt kompany. Geen team in
1A scoorde vaker, maar Her-
nán Losada zag zijn ploeg an-
derzijds ook de meeste tegen-
goals slikken. “Uniek”, volgens
kompany. “Onze organisatie zal
correct moeten zijn.” (TLB)

Virton haalt slag thuis 
in zaak tegen KBVB
Virton moet volgend jaar opge-
nomen worden in 1B, zelfs al
heeft de club geen geld, spelers
of trainers. Dat oordeelt de Bel-
gische Mededingingsautoriteit
(BMA).  De licentieprocedure
zou niet conform de mededin-
gingsregels zijn. 

De potentiële neveneffecten
van de uitspraak zijn groot. Vir-
ton had al een burgerlijke pro-
cedure lopen om een schade-
vergoeding van 15 miljoen euro
te krijgen van de voetbalbond
voor de geleden schade. De uit-
spraak van de BMA is geen ga-
rantie dat Virton dat bedrag
ook zal krijgen. Bronnen rond
de KBVB bevestigen wel dat de
nervositeit stijgt. De kwalificatie

van de Rode Duivels voor de Fi-
nal Four van de Nations League
levert de bond tussen de 4,75
miljoen en 8,5 miljoen op. Die
gelden aanwenden voor een
schadeclaim van één club zou
een serieuze domper zijn.

“De licentieprocedure ligt al
jaren onder vuur”, zegt specia-
list Sven Demeulemeester van
Atfield. “Hopelijk is dit het sein
voor de KBVB en de Pro League
om hun regels aan te passen.
Anders zal het rechtszaken blij-
ven regenen.”

De bond gaat zo goed als ze-
ker in beroep tegen de beslis-
sing van de BMA. Maar de va-
gebonden van Virton doen de
KBVB bibberen. (nVk)

van Milan

oké, dan ben ik om halfelf bij jou. Nee, zei Zla-
tan, je bent er om halfnegen. Hoezo?, zei die
ploegmaat. Wel, zei Zlatan, we gaan eerst twee
uur trainen.”

Door zijn eigen trainingsregime op anderen
over te brengen creëert hij bij zijn clubs als het
ware zijn eigen fitheidsbubbel, constateert oud-
Milan-spits Ruud Gullit. “De anderen willen niet
achterblijven als hij vooroploopt. Daarom is zijn
komst zo belangrijk geweest voor Milan. Ik
werd als jonge speler opgevoed door Martin
Haar bij Haarlem, door Cruijff en Van Hanegem
bij Feyenoord. Dat soort leiders op het veld heb
je niet meer.”

In Amerika miste Ibrahimovic de intrinsieke
discipline om zich heen, zegt Raiola. “Die jaren
waren zonde. Hij wilde daar graag met zijn fa-
milie wonen, maar had het er mentaal moeilijk.
Ze wilden daar niet zo graag winnen als hij.
Zelfs als hij een computergame speelt, moet
Zlatan winnen.”

“Het is moeilijk om een goede ploeg op te
bouwen in die competitie”, weet Gullit, oud-
coach van LA Galaxy. “Een aantal spelers mag
meer verdienen, maar de rest moet onder een
salarisplafond blijven. Daardoor krijg je grote
kwaliteitsverschillen.”

Ibrahimovic had de stad gefeliciteerd met
zijn komst in een advertentie in LA Times: ‘Dear
Los Angeles, you’re welcome’. Maar zijn teamge-
noten hadden moeite met de stempel die hij
probeerde te drukken op iedereen, ook buiten
het veld. Dat werkte verstikkend, klinkt het.

Wie zich openstelt, treft een bondgenoot
voor het leven. Mark van Bommel clashte in
wedstrijden geregeld met Ibrahimovic. Tijdens
een interland tussen Zweden en Nederland
trapte Ibrahimovic bij het rustsignaal een bal
naar de Nederlander en zei dat hij moest oppas-
sen. Toen ze bij AC Milan ploeggenoten wer-
den, hielp Ibrahimovic de al even gedreven
middenvelder met alles. Hij kwam later naar
Nederland voor Van Bommels afscheidswed-
strijd. Van Bommel noemde zijn hond, een po-
tige Rhodesische pronkrug, Ibra.

Ook met de jonge AZ-spits Myron Boadu
heeft Ibrahimovic een hechte band. Raiola
hield Boadu, die hij ook begeleidt, altijd al de
Zlatan-maatstaf voor qua extra trainingsarbeid.
Raiola: “Dan zal hij vast een keer gedacht heb-

ben: heb je Mino weer met zijn gezeik. Maar
toen ze allebei in Amerika waren voor een knie-
operatie zag Myron dat Zlatan al een dag na zijn
operatie buikspieroefeningen aan het doen
was.”

Boadu zei later dat Ibrahimovic hem als een
vriend behandelde en dat hij hem altijd mocht
bellen. De geroutineerde Zweed bekijkt sinds-
dien kritisch de wedstrijden van de getalen-
teerde Nederlander. Raiola: “Zlatan is als een
fruitschaal, je moet zelf de vruchten eruit pluk-
ken. Hij inspireert door het te laten zien, niet
door te praten. Praten kan hij beter aan mij
overlaten.”

MET EEN KNIPOOG
Zlatans statements zijn kort, maar van elk
woord druipt een moddervette laag zelfvertrou-
wen. Op sociale media vergeleek hij zich in
2020 met een haai (eenmaal), een leeuw (vijf
keer) en God (tien keer, waarvan eenmaal half
duivel, half God).

Toch heeft Ibrahimovic niet het idee dat hij
daadwerkelijk boven de mensheid staat, zegt
Raiola. “Bij alles wat hij doet hoort een knipoog.
En bij alle knipogen hoort een serieuze onder-
toon. Hij daagt zichzelf uit met die uitspraken.
Geloof me, hij is onvoorstelbaar zelfkritisch.
Falen past niet bij hem, dan wordt hij gek. Hij
wil niet één keer goed spelen, hij moet altijd
goed spelen. En hij niet alleen, de hele ploeg
moet dat. Het lukt hem ook. Waar was Paris
Saint-Germain voordat hij kwam? Waar was
Milan? Hij zet de standaard waar die clubs nog
jaren van profiteren. Ook door de manier
waarop hij omgaat met tegenslag. Hij vindt altijd
de kracht om door te gaan.”

Een treffend voorbeeld was de recente wed-
strijd tegen Hellas Verona toen God een straf-
schop miste, maar in blessuretijd alsnog voor de
gelijkmaker tekende. Nuytinck: “De teleurstel-
ling droop na die treffer nog altijd van zijn
hoofd vanwege die gemiste strafschop. Dan
denk je: 39 jaar, meer dan dertig prijzen gewon-
nen, geld zat en dan nog zó stuk zitten.”

Gullit: “Hij is een hele leuke kerel in de om-
gang en op het veld een fenomeen, een beest. Ik
snap wel dat hij doorgaat. Voetbal is het leukste
wat er is als je nog fit bent. Stress? Welnee, hij
heeft geen stress. Hij wordt juist beter bij een
goede spanningsboog. Dan gaan die voelsprie-
ten helemaal uit.”

Raiola: “Hij heeft nog steeds de kracht, en
door zijn verworven reputatie ook de macht om
iets door te geven aan de volgende generatie.
Daarom moet hij zo lang mogelijk doorgaan.”

1‘90-’00 Malmö FF

20‘20-’30 AC Milan 

303‘10-’20 Barcelona 
AC Milan

Paris Saint-Germain 
LA Galaxy

169‘00-’10
Malmö FF
Ajax

Juventus
Inter
Barcelona

Scoren in vier decennia:
493 goals in 817 wedstrijden

‘Hij is onvoorstelbaar
zelfkritisch. Falen past niet
bij hem, dan wordt hij gek.
Hij wil niet één keer goed
spelen, hij moet altijd goed
spelen. En het lukt hem ook’
MINO RAIOLA
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