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Sommige spelers moet je zalven, sommige 
moet je pushen. Ik ga geen namen noemen. 
Deze kern heeft de juiste mentaliteit

ANDERLECHT-VERDEDIGER MATT MIAZGA (25), IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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Groen voetbal

eloitte is een grote speler in de voet-
balbusiness, een ferme boîte zoals
dat dan heet, waarnaar wordt geluis-
terd als die iets melden. Elk jaar in
januari publiceren ze hun Rich List.
Dat is een foute benaming want de
twintig clubs die ze in kaart brengen
zijn niet de rijkste clubs, maar de
clubs met de meeste omzet. Zoals
bekend maken de clubs met de

grootste omzetten vaak de grootste verliezen,
Bayern München is daar een uitzondering op.

Elke zomer krijgen we dan van Deloitte
Sports Business Group de Annual Review of
Football Finance, waarin ze haarfijn uit de
doeken doen waarom voetbal de meest vol-
atiele, amorele, immorele en slechtst geleide
sportbusiness is van de hele planeet. Als je
die Review volledig wil, met de details van de
cijfers, moet je het rapport wel kopen en dat
kost meer dan duizend pond. In het voetbal
krijg je niks voor niks, alles moet opbrengen.

Deloitte UK houdt zich
daar mee bezig. Het is vak-
manschap, zonder meer. Ze
brengen wel meer rapporten
uit, bijvoorbeeld over rugby
of cricket, maar gisteren mail-
den ze iets totaal nieuws en
we kregen het zowaar gratis.
Niet alleen daarom dacht ik
meteen aan fake news. Het
leek wel een grap van Green-
peace of van de Bond Beter
Leefmilieu die het voetbal
hadden gekaapt.

‘A sporting chance’, was de
titel. Een opportuniteit voor
de sport. ‘The role of sport in
mitigating climate change.’ De
rol die sport kan spelen in het
‘verzachten’ van de klimaat-
verandering.

Ik weet niet wat ze daar
hebben gegeten in de Sports
Business Group in Manchester en/of Londen,
of door wie ze zijn geïnfiltreerd, maar de taal
in de inleiding getuigde van een nooit gezien
activisme grenzend aan idealisme.

Leest u mee: (...) In het voorbije jaar heb-
ben we sport positief zien bijdragen aan de
campagne voor raciale gelijkheid en gerech-
tigheid, in het bijzonder de steun aan de
Black Lives Matter-beweging. Sport heeft ook
bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19 door
stadions in te zetten als hospitalen en test-
centra. Daarom zeggen we dat sport nu de
kans heeft om dezelfde rol op te nemen in de
strijd tegen de klimaatverandering. (...)

En het gaat maar door. Naarmate de fans
groener worden, zal ook de sport groener
moeten worden, de stakeholders verwachten
dat.

O ja? Ten eerste hangt aan dat Black Lives

Matter-gedoe in het voetbal een opgeklopt
sfeertje dat eerder te maken heeft met ‘kijk
ons eens stoer doen’, dan met de overtuiging
dat racisme de wereld uit moet. En dan die
stakeholders die verwachten dat het voetbal
groener wordt. Tuurlijk niet. Zal ik u zeggen
wat die verwachten? Dat de ploeg waar ze
hun geld in stoppen, wint, by all means neces-
sary. Zal ik u zeggen wat de fans verwachten?
Dat hun ploeg waar ze hun bruto familiaal
geluk aan ontlenen, wint, en alle middelen
om te winnen zijn daarbij goed. Betekent dat
die ene hele goeie van de anderen onder de
groene zoden stoppen, jammer maar helaas,
nood breekt wet.

Zal ik u zeggen wat de sponsors van de ko-
mende World Cup in Qatar verwachten als
het daar 40 graden is terwijl ze naar het voet-
bal zitten te kijken? Dat ze in hun open sta-
dion toch een beetje afkoeling vinden in de
airco die daar rondblaast. Zal ik u zeggen wat
die voetbalsponsors in de eretribune ook nog

willen? Dat hun ploeg wint,
dat ze lekker eten krijgen, en
dat ze in de tribune droog
zitten en als het even kan
hun jasje kunnen uitdoen om
van de weldoende warmte
van de straallampen te kun-
nen genieten.

Zal ik u zeggen wat die mi-
lieubewuste woke spelers
willen van hun veld? Dat het
gras groener is dan elders,
korter gemaaid, snellere bal-
len toelaat en dat het een
heel jaar lang blijft groeien.
Ga maar eens in een door-
snee eersteklassestadion kij-
ken door de week en verbaas
u over de lampen die op het
gras staan. Dat gras denkt
dat de zon schijnt en besluit
te groeien, zo gaat dat met
gras. Alleen komt het zon-

licht uit het stopcontact, opgewekt door elek-
triciteit. Die mag dan nog groen zijn zoals ze
in sneltempo zonnepanelen op de stadions
leggen, een voet balwedstrijd blijft een gigan-
tische energieverspilling. De ecologische
voetafdruk van de voetbalindustrie is niet te
overzien.

Ik snap Deloitte wel. Ze hebben een
nieuwe divisie ‘duurzaamheid en klimaatver-
andering’ opgericht en die wordt geleid door
– nomen est omen – Katherine Lampen. Ik
wens hen veel succes, maar van een business
die draait om mensenhandel, die van de
overheden steunmaatregelen eist, om rijk
nog rijker te maken, moet je geen burgerzin
verwachten. De enige taal die voetbalclubs
en hun eigenaars, bestuurders en managers
begrijpen is als we hen de arm omwringen en
verplichten te vergroenen.

Schijnwerpers verlichten het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul, thuishaven van de Turkse
nationale ploeg. © REUTERS

Een voetbal -
wedstrijd blijft
een gigantische
energie -
verspilling. 
De ecologische
voetafdruk 
van de voetbal -
industrie is 
niet te overzien

D
Nmecha kopen prioriteit voor
RSCA (maar dat is niet evident)
Het wordt zeer lastig voor
Anderlecht om Lukas Nme-
cha (22) nog een seizoen
langer in het Lotto Park te
houden. Maar moeilijk gaat
ook, weten ze daar. RSCA
wil knokken voor de spits,
mét respect voor de eigen
gewichtsklasse.

Het was al duidelijk dat Manches-
ter City op korte termijn niet op
Lukas Nmecha zou rekenen.
Voor de langere termijn geldt
blijkbaar hetzelfde. De Citizens
zijn niet van plan Nmecha’s con-
tract, dat tot midden volgend jaar
loopt, te verlengen. En dus zullen
de Engelsen hun jeugdproduct
in principe komende zomer ver-
kopen. Voor City zijn zulke deals
ideaal om hun Financial Fair
Play-balans in evenwicht te hou-
den, maar voor Anderlecht is het
geen geweldig nieuws – het
wordt sowieso een dure affaire.

Op dit moment weegt Nme-
cha niet zwaar op het budget. Hij
was een relatief goedkope optie
vorige zomer. RSCA betaalt
slechts een deel van zijn salaris –
aangezien hij bij eerdere uitleen-
beurten ontgoochelde. Maar wil
het hem houden, dan zal er diep
in de buidel moeten worden ge-
tast. Zéér diep. 

Er is wel de recent goedge-
keurde kapitaalsverhoging die
voor extra budget zal zorgen.
Maar dan nog zijn de middelen
niet gigantisch. Dat is een pro-
bleem voor een dossier als dat
van Nmecha. Een spits kost geld,
zeker een Duitse jeugdinterna-
tional die dit seizoen zeventien
keer scoorde, drie assists gaf en
nooit geblesseerd was.

Toch is Anderlecht van plan
om er alles aan te doen om Nme-
cha in Brussel te houden. Dat wil
dus zeggen: ettelijke miljoenen
op tafel leggen, mét respect voor
de budgettaire mogelijkheden.
Nood breekt wet. De recordkam-
pioen beseft dat een vervanger
vinden met vergelijkbare kwali-
teiten als Nmecha ofwel schier
onmogelijk is ofwel ook zeer

duur wordt. Bovendien heeft hij
nog progressiemarge en dus mo-
gelijk een hogere marktwaarde.

Wat in de kaarten van Ander-
lecht kan spelen, is dat Nmecha
graag op Neerpede is. “Hij is fan
van het project en gelukkig in
België”, klinkt het in zijn entou-
rage. Bij Anderlecht kon zijn car-
rière echt lanceren. 

De spits zelf heeft tijd. Hij
krijgt met de Champions’ play-
offs een ideaal podium om zijn
kwaliteiten nog eens te tonen en
daarna treedt Nmecha met de
Duitse selectie ook nog aan in de
volgende fase van het EK voor
beloften, waar hij zich nog meer
in de aandacht kan spelen. Als
dat gebeurt en een ploeg biedt
flink boven zijn marktwaarde, zal
RSCA moeten passen. (TLB/KTH)

Een spits kost
geld, zeker eentje
die dit seizoen
zeventien keer
scoorde en drie
assists gaf

Vrancken: ‘Onze
ambitie? Europe
play-offs winnen’

Geen Wouter Vrancken in de
dug-out zondag. Hij is ge-
schorst nadat hij op de laatste
speeldag van de reguliere
competitie tegen KV Kortrijk
zijn vijfde geel van het seizoen
pakte. Dat weerhoudt hem er
niet van ambitieus te zijn. 
“Wij willen de play-offs winnen.
Zo simpel is het. De top acht
halen was de ambitie dit 
seizoen en we zijn blij dat we
erbij zijn. Maar in de play-offs
telt maar één ding: winnen. We
gaan er vol voor. Als we zondag
bij AA Gent, de grote favoriet,
iets kunnen rapen, zal dat 
een enorme boost geven en
dan doen we helemaal mee.”
(ABD)

Gentse spelers gespaard
van coviduitbraak
Bij AA Gent haalde men deze
week opgelucht adem. Kort na
de reguliere competitie brak er
covid uit bij de Buffalo’s. Fysiek-
trainer Gino Caen, sportief ma-
nager Tim Matthys, teammana-
ger Gunther Schepens en Chief
Operations Officer Sebastien
Ronsse raakten toen besmet. Al-
lemaal werden ze meteen in qua-
rantaine geplaatst.

Een geluk bij een ongeluk: op
het moment dat de uitbraak
werd vastgesteld, hadden de spe-
lers net enkele dagen verlof ge-
kregen van Hein Vanhaeze-
brouck. Toch was het bang
afwachten, want vooral Caen en
Schepens zijn altijd aanwezig op
het oefencentrum in Oostakker.

De spelers werden deze week zo-
als gebruikelijk getest. De opluch-
ting bij de Buffalo’s was dan ook
groot toen bleek dat alle spelers
gespaard bleven van besmetting.
De vrees dat de coviduitbraak de
start van play-off 2 kon hypothe-
keren, bleek zo gelukkig onge-
grond. Voor de goeie orde: een
club die nu geconfronteerd
wordt met covidbesmettingen
onder de spelers, kan zijn wed-
strijden niet meer uitstellen.

Hein Vanhaezebrouck moet
zondag tegen KV Mechelen wel
met een gedecimeerde staf aan
de slag. Gino Caen zal niet aan-
wezig zijn, maar ook Gunther
Schepens kan nog niet op de
bank plaatsnemen. (RN)

Anderlecht zou weleens heel diep in de buidel moeten tasten
wil het Lukas Nmecha in de rangen houden. © BELGA

In een interview met Eleven
Sports heeft RSCA-aanvoerder
Albert Sambi Lokonga het over
de komst van Gouden Schoen
Lior Refaelov. “Hij heeft het cha-
risma dat nodig is om hier te spe-
len”, vindt de middenvelder.
“Refaelov zal een meerwaarde
zijn voor Anderlecht. Hij kent de
competitie en ervaren spelers als
hij kunnen het leerproces van de
jongeren hier versnellen.”

Maar eerst heeft Anderlecht
dus nog play-offs te spelen. Ge-
looft Sambi nog in een mirakel?
“Alles is mogelijk, al zal veel af-
hangen van de resultaten die
Club boekt. Maar ook al is er
maar 1 procent kans: je moet al-
tijd blijven geloven. Er begint nu

Sambi Lokonga: ‘Refaelov heeft 
het juiste charisma voor Anderlecht’

een nieuwe competitie, met
teams die we allemaal al hebben
geklopt. Dat geeft vertrouwen.”

Ook Vincent Kompany sprak
zich uit over de transfer van Re-
faelov. Antwerp was niet opgezet
met de communicatie van RSCA
vlak voor de start van de Cham-
pions’ play-offs, maar Kompany
vindt dat paars-wit het juiste
deed. “Ik vind duidelijkheid altijd
het beste. En ik denk dat we die
geschept hebben. Voor onze
fans, voor iedereen. Zes matchen
spelen met een geruchtenmolen
op volle toeren in de achter-
grond, is niet ideaal. Niet voor
onze spelers en niet voor onze
club. Ik denk dat er gebeurd is
wat nodig was.” (TLB)

‘Ervaren spelers
als hij kunnen het
leerproces van 
de jongeren hier

versnellen’
ALBERT SAMBI LOKONGA

AANVOERDER RSCA


