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Transfer Island

aak komt de vraag terug: waarom is
voetbal zo populair? Hoe komt het
dat een spel waarin heel weinig ge-
beurt de eerste wereldsport is? Dat
uitgerekend de sport met de laagste
score een hele planeet begeestert?

Een populaire verklaring verwijst
precies naar die lage score, die saai-
heid en daaruit voortvloeiend de on-
voorspelbaarheid van de uitslag, in

vaktaal de uncertainty of outcome. Dat is handig
om de spanning erin te houden, maar ook om
op te gokken. Voetbal heeft zijn populariteit –
eerst in Engeland, zie The English Game op Net-
flix – te danken aan de gokindustrie die meteen
helemaal mee was.

Dat is een hele juiste uitleg voor het prille
begin van het edele spel. Daarbij komt nog dat
het de enige sport was die de
klassen van de negentiende-
eeuwse standenmaatschappij
oversteeg. Een keurgroep uit
de adel en de betere burgerij
was niet te beroerd om op een
bal te schoppen tegen het
zootje ongeregeld dat in
de/hun fabriek werkte.

Die twee redenen volstaan
niet langer om de status van
eerste wereldsport te verkla-
ren. De aantrekkelijkheid van
het voetbal en voor sommigen
de lelijkheid van het heden-
daagse voetbal zitten hem
vreemd genoeg vandaag ook in
die twee maanden van het jaar
dat de duiventillen opendeur-
dag houden en de duiven van
melker wisselen.

Dat heet al een paar jaar de
mercato en die is vaak span-
nender en kan op minstens
evenveel media coverage rekenen als pakweg de
Champions Leage-finale. De dynamieken zijn
dezelfde: clubs proberen hun supporters tevre-
den te stemmen, maar in die twee maanden
door aankopen op de kamelenmarkt. De tech-
nieken zijn die van Temptation Island: iedereen
besnuffelt iedereen, de helft doet het met de
andere helft en aan het eind worden relaties
aangegaan die heel erg tijdelijk zijn.

De voorbije transferperiode stak er cijfer -
matig niet bovenuit, maar het was in alle op-
zichten – internationaal en nationaal – de meest
spectaculaire in jaren. De zomermercato mag
dan niet helemaal afgelopen zijn, wat nu nog
wordt gespendeerd zal het verschil niet maken
en dus becijferde het voetbalobservatieplat-
form CIES uit Zwitserland dat in de voorbije
mercato voor 3,5 miljard euro en wat zakgeld
aan spelers is verhandeld. Voor het hele jaar
2021 komt dat op een schamele 3,8 miljard (en
zakgeld), het laagste bedrag in vijf jaar.

De euforie spatte niettemin van het pers -

bericht af: de voetbaleconomie trekt weer aan,
er wordt weer geld uitgegeven, we zijn op de
goede weg. Dat laatste is voor discussie vatbaar:
voetbal is de enige grote sport in de wereld die
zesmaandelijks mensen verhandelt als koop-
waar. De laatste tien seizoenen is zo door de
clubs uit de vijf grote landen voor meer dan 35
miljard euro aan mensen gekocht en verkocht.

Daartegenover staat dat bij de twee meest
opvallende transfers van deze zomer de ene
speler haast voor niks en de andere voor hele-
maal niks van club is verwisseld. Voor een Cris-
tiano Ronaldo die zich nog eens aan de Premier
League wil wagen na jaren in de meer comfor-
tabele Spaanse en Italiaanse eerste klasse kun
je niet anders dan bewondering opbrengen.

Lionel Messi is de antipode van Ronaldo. Hij
is nog maar aan zijn tweede club toe, Ronaldo

aan zijn vijfde, waarbij zijn
vijfde club (Manchester United)
ook zijn tweede is. Ronaldo is
vier keer verhuisd en heeft in
totaal 245 miljoen euro gekost
bij al die aankopen. Overigens
staat Romelu Lukaku op één in
dat cumulatief transfersom-
menklassement. Voor hem is
bij zes verschillende transfers
in totaal 327 miljoen euro be-
taald, maar misschien is dat
niet zo’n beste en ook niet erg
relevante statistiek, als je be-
denkt dat voor Messi – voor
zover bekend – nog nooit een
rooie cent is betaald aan welke
club ook.

Dat die Messi van club is ver-
anderd, is op zich al onbegrij-
pelijk, maar dat Spanje die
Messi heeft laten gaan, is erg
dom. Het klopt dat ze daar (se-
dert kort) een veel stringenter

financieel beleid voeren dan in welk ander land
ook, maar de grote smaakmaker van je compe-
titie laat je toch zomaar niet gaan? Die hou je
toch ook bij Barcelona, waar hij een echte fran-
chise player was, een speler die tot het huis-
meubilair behoort en die je met geen andere
club kunt associëren.

Dat doet mij denken aan de terugkeer van
Michael Jordan in 1995. Financieel-technisch
was er voor hem geen plaats en kon die niet bij
de Chicago Bulls terecht omdat hun payroll al
te zwaar belast was. Toch mocht Jordan terug-
keren in de NBA, zelfs weer bij de Bulls spelen
en de Bulls mochten hem een salaris betalen
dat meer was dan de totale toegestane salaris-
massa voor de rest van de ploeg. Geen haan of
andere teameigenaar die ernaar kraaide. Jor-
dan voor de competitie behouden in de juiste
ploeg was goed voor de hele competitie. 

Ook dat maakt voetbal zo aantrekkelijk of zo
lelijk: er is geen sprake van algemeen belang,
het is opeten of opgegeten worden.

De fans van Manchester United zijn tevreden met de terugkeer van Cristiano Ronaldo. © AFP
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V
Memorial staat bol van drama,
geen wereldrecord voor ‘Mondo’
Op de 400 meter ontbrak
Kevin Borlée. Nochtans
stond die donderdag op de
deelnemerslijst. Wat bleek?
Hij mocht niet starten,
anders riskeerde de organi-
satie van de Memorial een
fikse boete.

Met Alexander Doom, Jonathan
Sacoor en Kevin Borlée had de
Memorial drie Belgen op de
startlijst gezet. Straf, want het
deelnemersveld was sterk. Zo
tekenden liefst vier olympische
finalisten present. Niet aan de
start was Isaac Makwala, in
 Tokio zevende in de finale. 

Toen de Botswaan hoorde
dat hij niet op de startlijst stond
diende hij prompt klacht in bij
de Diamond League, de over-
koepelende organisatie van de
reeks topatletiekmeetings. Ma-
kwala had daar een goede re-
den voor: hij was op de 400
meter nog niet gekwalificeerd
voor de Diamond League-finale
in Zürich, volgende week. In
Brussel lagen er nog kostbare
punten te grabbel.

Drie Belgen aan de start, dat
was toch van het goede te veel,
besliste de Diamond League.
Makwala had startrecht in Brus-
sel. Gaf de Memorial daar geen
gehoor aan, dan riskeerden ze
een boete van 25.000 euro. 

Daarmee was het probleem
nog niet opgelost. Want welke
Belg moest plaatsmaken voor
Makwala? Doom, Sacoor of Bor-
lée? Het zou die laatste worden,
omdat hij de traagste seizoen-
stijd van de drie had. Vader Jac-
ques Borlée was not amused.
Hij stuurde gisteren zijn kat. Ca-

mille Laus, vriendin van Kevin,
was er wel. Zij won wat later de
200 meter.

Winnaar van de 400 meter
werd uiteindelijk Michael
Cherry in een meetingrecord.
Zijn 44.03 was drie honderd-
sten sneller dan Michael
Johnson in 1998. Doom ein-
digde zesde in 45.84, Sacoor
sloot de rij in 46.66. 

Op de 100 meter was het uit-
kijken naar het duel tussen de
Amerikanen Fred Kerley en
Trayvon Bromell. Kerley, zilver
in Tokio, flitste in 9.94 naar de
winst voor Bromell (9.97) en Mi-
chael Norman (9.98). Een vol-
ledig Amerikaans podium dus.

Bij de vrouwen waren alle
ogen gericht op Sifan Hassan,
die op de ongebruikelijke mijl
een gooi deed naar haar eigen
wereldrecord (4.12.33). Hassan
bleef daar uiteindelijk net iets
boven (4.14.74). 

Armand ‘Mondo’ Duplantis,
tot slot, won het polsstoksprin-
gen met 6,05 meter. Zijn we-
reldrecordpoging op 6,19 meter
mislukte, na heel wat miserie
bij het instellen van de bar-
hoogte. (LuVM/MVS/VH)

Als de Memorial
Makwala niet liet
starten op de 400,
dan riskeerden ze 
een boete van
25.000 euro

Aan droom van
Cort Nielsen
komt geen eind

Magnus Cort Nielsen (EF Edu-
cation-Nippo) heeft zijn derde
etappewinst in de Vuelta be-
haald. “Het is als een droom”,
glunderde de deen in Monforte
de Lemos. “Al hoop ik niet dat ik
wakker word.” In de laatste tien
kilometer hadden de zeven
vluchters nog een handvol se-
conden voorsprong op een ja-
gend peloton. Cort Nielsen: “Ik
geloofde pas helemaal op het
einde in het welslagen van onze
vlucht.” Zonder pech wint
 Primoz Roglic (Jumbo-Visma)
voor de derde keer de Ronde
van Spanje. “Het ziet er goed
uit, maar dit is nog niet het
eindpunt”, zei Roglic. “Er zijn
nog twee ritten te gaan.” (BELgA)

De Amerikaan Michael Cherry wint de 400 meter in 44.03, 
een meetingrecord. Kevin Borlée ontbrak in die race. © EPA

Begin deze week vertelde hij
dat zijn conditie nog maar op
85 procent zit, maar dat vol-
staat blijkbaar om te winnen.
Caleb Ewan was gisteren de
 beste op de hellende aankomst-
strook in Bilzen. “Ik ben echt
diep moeten gaan”, vertelde
hij. “Ook omdat er al heel vroeg
werd aangevallen.”

Trek-Segafredo begon al op
80 kilometer de koers hard te
maken, maar Ewan kwam nooit
in grote problemen. De voldoe-
ning was groot dat hij het na
drie gemiste sprints nu kon af-
maken. “De eerste keer had ik
mechanische pech, de tweede
keer was ik gelost, de derde
keer zat ik ingesloten”, zei hij.

Na drie gemiste sprints schiet Australiër
Ewan nu wel raak in Benelux Tour

“Maar dit ging meer om kracht
en sterk zijn, niet om geluk.”

De Australiër geeft zichzelf
een kans op het WK, op 26 sep-
tember. “Het WK is anderhalf
uur langer koersen, maar ik
weet dat ik op de goede weg
ben. Ik rijd ook nog de Ronde
van Luxemburg. Ik zou top
moeten zijn op het WK.  Mijn
seizoen is niet gelopen zoals ik
wou (hij viel zwaar in de Tour,
BA). Wereldkampioen worden
zou het allemaal goed maken.”

Vandaag en morgen zijn
geen ritten op maat van Ewan,
maar hij wil de Benelux Tour
uitrijden. “Tim Wellens gaat
voor een goed klassement, mis-
schien kan ik hem helpen.” (BA)

‘Het WK is
anderhalf uur
langer koersen,
maar ik ben op 
de goede weg’

CALEB EWAN
Lotto-SoudAL
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Het voelt nog altijd een
beetje alsof we de heilige
graal hebben gevonden

FÉLIX DENAYER, KAPITEIN VAN HOCKEYPLOEG, TIJDENS HULDIGING OP GROTE MARKT

Maandag beslissing over
Van der Poel: WK of niet?
Maandag houdt het manage-
ment van Alpecin-Fenix een
laatste informatieronde bij de
medische en sportieve cel. Op
basis daarvan wordt beslist wat
er met Mathieu van der Poel
moet gebeuren. De Nederlan-
der schrapte deze zomer al het
WK mountainbiken en de Be-
nelux Tour. Nu staat ook zijn
najaar op de helling.

Van der Poel sukkelt al we-
ken met de rug en er is geen
beterschap merkbaar. “Hij rijdt
met de fiets, maar hij traint
niet”, klinkt het. De voorbije da-
gen reed de Nederlander best
grote afstanden, tot 150 kilome-
ter zelfs, maar de intensiteit lag
laag. Geen interval, geen sprint-

jes, nooit echt diepgaan. Bezig-
heidstherapie noemen ze het
bij de ploeg. “Maar dat kun je
niet blijven doen. Dat heeft
geen zin.”

Er zijn nog drie weken tot
het WK, vier tot Parijs-Roubaix.
Zelfs voor een fitte renner is het
een hele opgave om zich in die
tijd klaar te stomen. 

Voor Van der Poel is het alle-
maal heel frustrerend. “Hij wil
zo graag koersen. Opgeven is
niet makkelijk voor hem.” Maar
de ploegleiding moet aan het
bredere plaatje denken. Alle
 onderzoeken zijn gebeurd, alle
behandelingen zijn uitgepro-
beerd. Nu blijft er nog één piste
over: rusten. Lang rusten. (BA)


