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Alles om het te maken

G rappige gimmick was het, en tegelijk ook 
veelzeggend: het � lmpje van Charles De Kete-
laere die op een rode knop duwde telkens als 
zijn naam door Italianen fout werd uitgespro-
ken. Het duurde ook even voor er iets te ho-
ren was dat leek op zijn naam. Dat is veelzeg-
gend omdat de uitspraak van zijn naam nu 
eenmaal niet voetbalplanetair bekend is.

Of daar verandering in komt, is de vraag. Maar als  
één Belgisch talent de potentie heeft om uit te groei-
en tot een wereldvoetballer, dan De Ketelaere. Het is 
niet bekend of de harde kern van AC Milan zich daar-
van bewust is. Evenmin of ze genoegen nemen met 
deze mercato.

Tot dusver gaf de Italiaanse kampioen 39 en nog 
wat miljoen euro uit aan transfers, waarvan 32 mil-
joen voor een Belg die de modale Milanees vast nog 
niet was opgevallen. Het management heeft wel nog 
een maandje natuurlijk, maar als 
de nieuwe Amerikaanse eigenaars 
met Milan omgaan zoals de Gla-
zers ooit omgingen met Man Uni-
ted – zuinig, zuiniger, zuinigst en 
de winst afromen – zal het 
rood-zwarte kot snel te klein zijn.

De Ketelaere heeft deze week 
op training, zijn eerste training, 
gescoord. In een oefenpartijtje 
acht tegen acht. En hij zou van-
daag substantiële speeltijd krijgen 
in l’ultima partita amichevole te-
gen Vicenza. Dat stond in een 
krant. Het directe bewijs dat de 
prestaties van De Ketelaere voort-
aan onder een vergrootglas worden bekeken en het 
indirecte bewijs dat in ons land veel te veel over sport 
wordt geschreven.

Zo kwamen we ook van alles te weten over de fami-
lie – die was donderdag alweer thuis – en kregen we 
in de sportkranten een promo-interview met de ma-
kelaars die maar één doel voor ogen hadden: niet het 
geld was belangrijk maar het welzijn van de speler die 
ze al van hun zestiende begeleiden en hebben be-
hoed voor het kwade.

We leerden ook dat Joze� en in Milaan was geble-
ven. Joze� en is het lief van Charles. Kinderen zijn er 
(nog) niet, en of Charles en Joze� en een huisdier heb-
ben is een goed bewaard geheim. Desgevallend zal 
dat te gepasten tijde ook in de media verschijnen.

Joze� en is 20 en De Ketelaere 21. Dat is jong voor 
mensenkinderen die in de 21ste eeuw zijn geboren. 
Joze� en en Charles, van hotel mama naar een echt 
hotel, een suite mogen we hopen. Daar zitten ze nu, 

in afwachting van een mooie � at allicht, hopelijk met 
dakterras, een ontspanninngsruimte voor de commu-
nity mét zwembad, maar bovenal met een goede, 
 stille warmtepomp. In Milaan kan het in de zomer 
bloedheet zijn, in de winter berekoud en in de tussen-
seizoenen kan het alle kanten op, vaak met mist. Het 
is ook te hopen dat Joze� en goed met de auto kan rij-
den. Milaan in de spits lijkt een beetje op Caïro.

De Ketelaere heeft alles om het te maken in Milaan, 
maar hij is als een IKEA-meubel: er moet zelf nog wel 
wat aan gebeuren. Een goede raad: als er eens een 
vijsje lijkt te ontbreken of een poot verkeerd is inge-
draaid, vooral geen paniek. Het al of niet slagen van 
De Ketelaere is zoals het samenzetten van zo’n 
Zweedse kast, het is vooral een mentale kwestie.

De Ketelaere dicht men � air toe als hij voetbalt. Dat 
is geen � air, dat is zijn manier van bewegen. Dat ge-
beurt achteloos, moeiteloos, zonder veel verspilling 

van energie. Zijn oog-voetcoördi-
natie is exemplarisch. Vreemd 
 genoeg had hij dat ook met oog-
hand want De Ketelaere was ooit 
een begenadigd tennisspeler, een 
topper in wording. Daar is dus 
een gen(combinatie) aan het werk 
die we nog niet kennen.

De Ketelaere in beweging op 
een voetbalveld is altijd in balans. 
Speelt hij in de spits, dan is hij 
Marco van Basten: korte draai, 
vista, snelle trap, gepast weglo-
pen. Speelt hij lager, dan is hij een 
� uïde aanvallende middenvelder 
die ziet wat de spits vóór hem van 

plan is en die de juiste pass verstuurt. Als hij dat een 
paar keer met Zlatan Ibrahimovic zou kunnen � ikken 
– hem bedienen op het juiste moment met de juiste 
snelheid – dan is zijn broodje gebakken. Het is vooral 
te hopen dat ze hem bij Milan zo diep mogelijk voorin 
posteren.

Als De Ketelaere in het kampioenenteam van AC 
Milan doorbreekt en een plaats verwerft onder de 
zon van de Serie A doet hij beter dan alle andere Bel-
gen, inclusief de zogeheten gouden generatie. Rome-
lu Lukaku is dat niet gelukt, hij had veel omwegen 
 nodig. Vincent Kompany evenmin, hij moest via 
Hamburg. Noem ze maar op: Eden Hazard via Lille 
en Kevin De Bruyne, waar heeft die overal niet geze-
ten voor hij aan de top van de voedselketen terecht-
kwam? De Ketelaere van de Gistelsesteenweg in 
Sint-Andries kan de eerste Belgische voetballer wor-
den die vanuit de Belgische competitie onmiddellijk 
een factor wordt in een topteam.

Het al of niet slagen 
van De Ketelaere is 

zoals het samen-
zetten van een 

IKEA-kast: het is 
vooral een mentale 

kwestie

Coach Stefano Pioli spreekt Charles De Ketelaere toe op het trainingscentrum Milanello. De Italianen 
 betalen minstens 32 miljoen euro voor de jonge Rode Duivel. © AC MILAN VIA GETTY IMAGES

resultaten halen in Europa dit 
seizoen is van groot belang. Al-
leen de top tien heeft recht op 
een rechtstreeks ticket voor de 
Champions League-poules. Een 
meevaller: het dramatische sei-
zoen 2017-2018 (2.600 punten) 
valt al weg. Zo is de top tien 
meer dan haalbaar. (ABD)

Belgische clubs doen prima 
zaak op UEFA-ranglijst
De Belgische UEFA-coë�  ciënt 
heeft er een goede week op 
 zitten. Anderlecht en Antwerp 
deden wat ze moesten doen te-
gen respectievelijk Paide Linna-
meeskond (0-2) en Lillestrom 
SK (1-3). Union stuntte door de 
Rangers, vorig seizoen nog 
 Europa League-� nalist, opzij te 
zetten met 2-0.

De coë�  ciënt stijgt zo met 
0.600 punten naar een totaal 
van 29.700. België blijft tiende 
in de ranking en sluipt dichter 
bij de directe concurrenten 
Oostenrijk en Schotland.

Dat de Belgische clubs goede 

punten telt ons land nu, 
dat is beter dan Servië (28.000) 

en Rusland (26.215)

29.700

‘Shirtvisibiliteit 
op een A-merk in 
het voetbal zorgt 

voor een minimale 
return van 

300 procent’
BOB MADOU

DIRECTEUR CLUB BRUGGE

Domper voor Club en 
Anderlecht: Bel� us 
stopt met sponsoring

De twee clubs werden de voor-
bije jaren gesponsord door ener-
zijds Bel� us en zijn verzekerings-
dochter DVV en anderzijds 
Candriam, dat de beleggers-
portefeuille van vermogende 
klanten beheert. In het kader 
van een kostenbesparing en een 
strategiewijziging heeft Bel� us 
echter beslist om de contracten 
niet te verlengen op einddatum. 
Voor Anderlecht loopt het con-
tract tot eind 2024, bij Club Brug-
ge tot eind 2023.

“We doen wel verder met het 
hockey”, zegt de woordvoerster. 
De bank benadrukt dat de voet-
balclubs op tijd op de hoogte zijn 
gebracht van de beslissing.

Bij Anderlecht is Bel� us de 
hoofdsponsor. Op de shirts prij-
ken afwisselend Candriam en 
DVV-verzekeringen. Daarnaast 
sponsort Bel� us de jeugdacade-
mie en heeft het loges in het sta-
dion. Alles samen zou Ander-
lecht daarvoor 2,5 tot 3 miljoen 
euro per jaar krijgen.

“Bel� us heeft inderdaad aan-
gegeven dat ze stoppen als 
shirtsponsor na 2024. Dat zijn 
nog twee volle seizoenen, we 

Staatsbank Bel� us verlengt 
de sponsorcontracten van 
Anderlecht en Club Brugge 
niet. De twee voetbalclubs 
moeten nu elders inkomsten 
zoeken.

hebben dus nog tijd om ons huis-
werk te doen. We zullen ook met 
Bel� us in gesprek gaan over de 
andere vormen van sponsoring 
die na 2024 nog mogelijk zijn”, 
stelt RSCA-woordvoerder Mathi-
as Declercq.

Ook Club Brugge had een lu-
cratief sponsorcontract met Bel-
� us. De landskampioen zou naar 
verluidt per jaar 1 miljoen euro 
krijgen van Candriam om de 
merknaam op de achterkant van 
de shirts te zetten. De staatsbank 
gaf voorts zijn naam aan de Brug-
se jeugdacademie in Knokke.

Club Brugge laat de deur op 
een kier voor een verdere sa-
menwerking met Bel� us in de 
toekomst. Het neemt nu de tijd 
om met nieuwe potentiële part-
ners te spreken. “Shirtvisibiliteit 
op een A-merk in het voetbal 
zorgt voor een minimale return 
van 300 procent, wat uiteraard 
heel interessant is”, zegt direc-
teur Bob Madou. (BELGA)

Jupiler Pro League
Club Brugge - Zulte Waregem gisteravond
Racing Genk - Eupen za 16.00 uur
KV Kortrijk - STVV za 18.15 uur
Charleroi - KV Oostende za 18.15 uur
KV Mechelen - Union za 20.45 uur
Standard - Cercle Brugge zo 13.30 uur
AA Gent - Westerlo zo 16.00 uur
Anderlecht - Seraing zo 18.30 uur
Antwerp - OH Leuven zo 21.00 uur

Speeldag 3

1. OH Leuven 2 6
2. Antwerp 2 6
3. Union 2 4
4. Racing Genk 2 3
5. Charleroi 2 3
6. Anderlecht 2 3
6. Zulte Waregem 2 3
8. Club Brugge 2 3
9. Westerlo 2 3

10. Eupen 2 3
11. KV Oostende 2 3
12. Cercle Brugge 2 3
12. KV Kortrijk 2 3
14. AA Gent 2 2
15. STVV 2 2
16. Standard 2 1
17. KV Mechelen 2 0
18. Seraing 2 0

Stand


