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Voetbalclubs geven 
minder uit aan transfers
De transferbedragen voor prof-
voetballers zijn vorig jaar ge-
daald, zo blijkt uit cijfers van de 
FIFA. Het aantal internationale 
transacties nam daarentegen 
toe en zit bijna op het niveau 
van voor de coronacrisis.

Uit de gegevens van het 
transfer matching system blijkt 
dat er in 2021 18.068 internati-
onale transfers geregistreerd 
werden, een stijging van 5,1 pro-
cent in vergelijking met 2020 
(17.190). In dat jaar kwamen 
heel wat competities stil te lig-
gen door de uitbraak van het 
 coronavirus. Het aantal van 
2021 benadert het record van 
2019, toen er 18.080 transfers 
gerealiseerd werden.

In totaal werd er voor 4,2 mil-
jard euro aan transfers uitgege-
ven, een daling met 13,6 pro-
cent in vergelijking met 2020 
(4,91 miljard ) en een daling met 
liefst 33,8 procent in vergelij-
king met het recordjaar 2019 
(6,41 miljard). Het gaat om het 
laagste bedrag in de afgelopen 
vijf jaar. Bij twee derde van de 
transfers ging het om een vrije 
speler. Slechts in 11,4 procent 
van de gevallen vond er een � -
nanciële transactie tussen clubs 
plaats.

De grootste transfer was die 
van Romelu Lukaku. De spits 
verhuisde vorige zomer voor 
115 miljoen euro van Inter naar 
Chelsea. (ANP)
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Illegale import

greerde kinderen gingen opzoeken. De hele 
godsammese weg, inclusief tussenstop in Bang-
kok, kwetterden ze tegen elkaar. Elf uur en nog 
eens tien uur vliegen en geen oog deden ze 
dicht, en ik ook niet. Als het vervolgens in Mel-
bourne een beetje duurt voordat die bagage 
komt, en het slaaptekort zet zich door, en zo’n 
beagle komt aan je been snu� elen, onderdruk 
dan maar eens de geheel natuurlijke re� ex om 
dat beest een zet te geven.

Dat duurt tot je ziet wat er aan de andere 
kant van de leiband hangt: een uniform, stre-
pen op de mouwen. Dan vraag je quasi-verwon-
derd: “Is dit een drugshond?” “Ook,” is het ant-
woord dat je krijgt, “maar ze – it’s a she – haalt it’s a she – haalt it’s a she
er evengoed de illegaal geïmporteerde voe-
dingswaren uit.”

Illegale import, dat is Novak Djokovic, al-
thans op het moment dat dit stukje wordt inge-
blikt, gisterenochtend. Het verdict is inmiddels 
voor de tweede keer gevallen: zijn visum wordt 
geweigerd. Deze keer door de minister van Im-
migratie die in deze materie beschikt over god-

like powers, zoals dat in Australië 
zo mooi heet. Dat is dan de ene 
god tegen de andere. Nadat Aus-
tralië 1-0 had gescoord, stond 
het heel even 1-2 voor de god uit 
Servië. In geen tijd is het 3-2 
 geworden voor die uit Australië. 
6-0 kan ook nog. 0-6 wordt 
 lastig.

Djokovic heeft nu een tweede 
– ook zo’n mooi angelsaksisch 
begrip – hail mary court case
nodig om toch op het eiland- 
continent te kunnen blijven. 
De toevoeging hail mary in het hail mary in het hail mary
Engels wijst op wanhoopspo-
ging. Fans van Djokovic konden 

hun geluk niet op toen hij een eerste keer door 
de rechter werd bevrijd uit zijn opsluiting in 
het quarantaine hotel. Wat toen niet helemaal 
doordrong, was dat de rechter zich nooit uit-
sprak uit over het visum, wel over de gevolgde 
procedure.

De zaak-Djokovic is eenvoudig. Wellicht had 
hij zonder liegen zijn visum kunnen behouden, 
maar in deze zaak heeft hij getoond wie hij 
denkt te zijn: een tennisgod boven alle wetten 
verheven. “Wat had mijnheer Djokovic meer 
kunnen doen?” Dat pleitte zijn advocaat in eer-
ste instantie met succes. Veel meer. In quaran-
taine gaan bijvoorbeeld en niet naar Marbella 
vliegen. En ook geen journalisten zien. (Stel je 
het omgekeerde voor, een journalist die bewust 
besmet naar een interview gaat.) En zijn pa-
perassen juist invullen. Of zich laten vaccine-
ren. En ten slotte: niet liegen.

N
ovak Djokovic moet bij ons in de 
pintjesliga komen voetballen. Ze zou-
den er vast wat op vinden om hem 
ongevaccineerd en/of besmet op het 
veld te krijgen. Precies zoals ze in hun 
onmetelijke wijsheid deze week oor-
deelden dat voetballers die een boos-
terprik hebben gekregen niet meer 
hoeven getest te worden. Zij kunnen 
dus gewoon besmet hun matchke spe-

len en ongehinderd anderen besmetten. Waar-
lijk geen enkele kans laten de onverlaten van 
het voetbal liggen om zichzelf bij de federale 
 regering en de publieke opinie onmogelijk te 
maken.

Novak Djokovic, daar begon dit stukje mee. 
Wat een soap, wat een vaudeville, wat een anti-
reclame. Of zou het kunnen dat dit hele ver-
volgverhaal de Australian Open goed uitkwam, 
dat ze die extra publiciteit konden gebruiken? 
Het is niet van vandaag, de a� alving van het 
tenniscircuit en het gebrek aan interesse van de 
rest van de wereld voor het eerste grote grand-
slamtoernooi van het jaar.

Dat geweeklaag van de nieu-
we generatie tennissers (m/v) 
over te warm, te vochtig, te 
droog, té in welke vorm of ver-
schijning dan ook, het is al een 
tijdje aan de gang.  Waar is de 
tijd dat spelers en speelsters 
zich begin januari fris en her-
boren aandienden, de ene met 
een kilo te veel, de andere pri-
ma in vorm, en vervolgens ge-
woon veertien dagen balletjes 
tikten zodat er dat laatste 
weekend een winnares bij de 
vrouwen en een winnaar bij 
de mannen uit de bus kwam? 
Waar is de tijd dat we voor de Australian Open 
langer opbleven of vroeger opstonden?

Hoe simpel was tennis toen niet? Zo simpel 
als een covidprotocol vandaag kan zijn. Be-
smet? Niet spelen. Besmet geweest? Doet niks 
ter zake. Gevaccineerd? Wel spelen. Niet gevac-
cineerd? Opzouten. We hebben het tenslotte 
over Australië, waar ze heel streng zijn op alles 
en iedereen die bij hen naar binnen wil. Wie 
ooit in Australië is geland en moest wachten op 
de bagage zal ze hebben gezien, de beambten 
in uniform met een schattige beagle aan de lei-
band.

Dat beest komt dan aan je bagage en daarna 
aan je been snu� elen, en dat is niet altijd even 
plezant. Ik herinner me mijn eerste vlucht 
down-under. Dat was met Alitalia op oudejaars-
avond. In Rome kreeg ik op mijn rij het gezel-
schap van zes Kroatische besjes die hun gemi-
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Bezoekers van Melbourne Park bekijken een a�  che van Novak Djokovic, nummer één van de wereld. 
De extra publiciteit door de hetze komt de Australian Open niet slecht uit. © AP

Mecanicien 
sterft bij ongeval 
in Dakar Rally

De Dakar heeft op de slotdag in 
Saudi-Arabië het leven geëist 
van een Franse mecanicien. Hij 
raakte tijdens de verbindingsrit 
van de twaalfde etappe met zijn 
assistentiewagen betrokken bij 
een ongeval met een lokaal 
voertuig. Quentin Lavalée was 
de hoofdmecanicien van de 
205 Turbo 16, een deelnemer 
in de categorie Dakar Classic.
Zijn Belgische passagier Maxime 
 Frère werd gewond overge-
bracht naar het ziekenhuis in 
Jeddah. Intussen schreef de 
51-jarige Nasser Al-Attiyah voor 
de vierde keer de woestijnrally 
bij de auto’s op zijn naam. De 
Qatarees won ook in 2011, 2015 
en 2019. (BELGA)

Omikron dwingt 
volleycompetitie 
tot uitstel

De coronagolf houdt lelijk huis 
in het Belgische volleybal. Drie 
van de vier competitiewedstrij-
den worden uitgesteld. Roese-
lare zit met besmette spelers, 
waardoor de topper tegen 
Maaseik verhuist naar woens-
dag 19 januari. Eerder deze 
week reisde Roeselare ook niet 
af naar Bulgarije voor de Cham-
pions League. Leuven krijgt 
geen voltallig team op de been 
tegen Gent. De ravage is ook 
groot bij Menen, zodat de uit-
wedstrijd bij Achel eveneens 
wordt uitgesteld. Blijft over: 
Aalst-Borgworm. Aalst probeert 
vooral zijn positie voor de twee-
de ronde te verbeteren tegen 
zijn boeman. (BRV)
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De Pro League heeft het ver-
zoek van Eupen afgewezen om 
de wedstrijd tegen Cercle Brug-
ge uit te stellen. Veertien spelers 
en twee stafl eden testten bij 
 Eupen positief, zij gingen me-
teen in quarantaine. Wegens het 
hoge aantal besmettingen vroeg 
het team om uitstel. “Maar dat 
kan alleen als er zeven spelers 
of meer door corona wegvallen 
die minstens een derde van de 
speelminuten in actie kwamen”, 
klinkt het. (BELGA)

Weg naar Fayetteville 
ligt bezaaid met 
vele hindernissen

De Nederlandse bondscoach 
Gerben de Knegt zag het begin 
deze week niet goed komen met 
de wereldkampioenschappen 
veldrijden. Die vinden op 29 en 
30 januari plaats in Fayette ville, 
Arkansas. Fayetteville ligt in het 
hartje van de VS. Rechtstreeks 
vliegen is onmogelijk.

De Nederlanders vliegen op 
Houston, Texas. Vandaar is het 
nog 900 kilometer tot Fayette-
ville. Hun wielerbond zag een 
aantal binnenlandse vluchten 
tussen Houston en Fayetteville 
afgelast. Dat kwam door covid, 
waardoor er een tekort was aan 
vliegend personeel. “Veel vluch-
ten moesten we opnieuw in-
plannen”, zei De Knegt aan 
 Wieler� its. “Het is bijna een on-
mogelijke reis.”

De besmettingscijfers swin-
gen in Arkansas de pan uit. 
Deze week was er een toename 
van 550 procent. Maar in het 
Belgische kamp is er geen reden 
tot bezorgdheid. Volgens tech-
nisch directeur Frederik Broché 
verloopt alles volgens plan. “We 
vliegen op Chicago. Daar ne-
men we een binnenlandse 
vlucht. En neen, we hebben er 
geen weet van dat die vlucht ge-
schrapt is.”

De Belgen vliegen in twee 
keer. Een eerste, kleine delega-
tie van vier sta� eden vertrekt 
volgende week al. In Chicago 
 laden ze een deel � etsen in een 
gehuurde vrachtwagen, waar-
mee ze de duizend kilometer 
tussen Chicago en Fayetteville 
a� eggen. Een tweede, grote de-
legatie vliegt op maandag 24 ja-
nuari, daags na de wereldbeker-
veldrit in Hoogerheide. 

Het is nog wachten op een 
covidprotocol van de wieler-
unie UCI. Broché: “Nu zijn we 
zelf al voorzichtiger geworden. 
Zo zullen we dit weekend niet 
als één ploeg naar Flamanville 
trekken. Juniores laten we thuis, 
aan beloften en profs hebben 
we gevraagd om met eigen mid-
delen naar Frankrijk te reizen.”

In Hoogerheide moet elke 
renner nog een PCR-test onder-
gaan. “We zorgen er zelf voor 
dat die nog snel in het labo ge-
raken.” (MG)

Wordt het een helletocht, 
zoals de Nederlanders 
vrezen? Of zal de reis van 
de Belgische WK-gangers 
van en naar Fayetteville 
vlot verlopen? Corona 
maakt het in elke geval niet 
simpel.

Eli Iserbyt vliegt op 24 januari 
met de rest van de Belgische 
crossers naar de Verenigde 
Staten. © BELGA

Persoon krijgt late uitnodiging 
voor titelgevecht in Las Vegas
“Als ik nog kans wil maken op 
een wereldtitel, dan moet ik die 
nu nemen.” Aan het woord is 
Del� ne Persoon. Een dag voor 
haar 37ste verjaardag kreeg ze 
een voorstel van de Amerikaan-
se Mikaela Mayer om in maart 
in Las Vegas te boksen, met als 
inzet de WBO- en IBF-titels.

“Ik heb er zeker zin in, maar 
niet om me murw te laten slaan. 
Als ik toezeg, wil ik me deftig 
kunnen voorbereiden, zonder 
zorgen aan mijn hoofd.”

Die zijn er nu wel. Door 
 corona is haar afdeling bij de 
politie schaars bezet, verlof 
 nemen voor de trainingen 
wordt niet evident. En er zijn de 
dopingcontroles die haar dag-

indeling lastig maken. “Eigen-
lijk is het kort dag en we zijn het 
nog niet eens over het prijzen-
geld. Maar als ik er mijn zinnen 
op zet, dan komt het wel goed.”

Mayer verloor nog geen en-
kele van haar zestien pro� am-
pen en won er vijf met knock-
out. In november rekende ze 
nog overtuigend af met de 
Française Maiva Hamadouche. 
“Mayer is fysiek sterk, maar wel 
minder snel en technisch dan 
Katie Taylor.” Van die Ierse Tay-
lor verloor Persoon twee keer 
controversieel, eerst in New 
York en vervolgens in Londen. 
Als de West-Vlaamse naar Las 
Vegas trekt, dan weet ze dat een 
knock-out nodig zal zijn. (VH)

Delfi ne Persoon: ‘Het is kort 
dag en we zijn het nog niet 
eens over het prijzen geld.’ 
© STEFAAN TEMMERMAN


