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HASSELT - 265.000 pond per week - omgerekend zo'n 333.700 euro - gaat de Colombiaanse voetballer Radamel Falcao (28) dit jaar
bij Manchester United verdienen. De uitgeleende spits van Monaco wordt daarmee de duurste huurling ooit. "Het voetbal wordt geleid
door casinokapitalisme", zegt sportmarketeer Wim Lagae van de KULeuven. Onethisch, maar niemand die erom maalt.
U en ik moeten er jaren voor werken, maar Radamel Falcao vangt volgens Britse kranten voortaan 333.700 euro per week om bij
Manchester United tegen een balletje te trappen. Samen met Wayne Rooney heeft de club nu de twee best betaalde spelers van de
Premier League in zijn rangen. "Ethisch zijn die bedragen al lang niet meer, maar hier speelt gewoon het mechanisme van vraag en
aanbod", weet sportmarketeer Wim Lagae. "Vorig seizoen heeft Manchester langs de titel, de beker en Champions League gegrepen,
waardoor ze nu paniekvoetbal lijken te spelen. De transferwereld wordt geleid door casinokapitalisme: op zeer korte termijn resultaten
behalen."Naast een huursom van zo'n tien miljoen euro moet Manchester wekelijks 333.700 euro op Falcao's rekening storten. "Dat
is wat de markt op dit moment voorschrijft", zegt sporteconoom Trudo Dejonghe van de KU Leuven. "Wie de toppers wil, moet bereid
zijn zulke bedragen neer te leggen. De middenmoot is relatief makkelijk te behalen, maar daarboven wordt elk punt verschrikkelijk
duur betaald. Bovendien wisten andere clubs dat Manchester wanhopig op zoek was naar een spits. Dat drijft de prijs natuurlijk
op."PioniersOf Manchester het exuberante loon van Falcao zal terugverdienen, is moeilijk te voorspellen. "Stel dat Manchester dankzij
deze transfer weer kampioen speelt, is dat salaris natuurlijk gerechtvaardigd", aldus Dejonghe. Bovendien verdient een speler als
Falcao zich gedeeltelijk terug dankzij merchandising en shirtverkoop. "Manchester is een van de absolute pioniers op het vlak van
merchandising", zegt Lagae. "In Azië kopen enorm veel supporters shirts van de Engelse club. Alleen zullen die extra verkopen
nooit genoeg zijn om het weekloon van Falcao terug te verdienen. Daarvoor ligt het te hoog.""Commerciële belangen zoals extra
shirtverkoop doen er in België veel minder toe", zegt financieel directeur van KRC Genk Filip Aerden. "Als wij een bepaald soort
speler nodig hebben, scouten wij verschillende opties. Daarna kan het onderhandelen beginnen en is het een kwestie van vraag en
aanbod."SalarisplafondRest nog de vraag of dergelijke bedragen in tijden van crisis wel verantwoord zijn. In totaal gaf Manchester
United afgelopen transferperiode maar liefst 188 miljoen euro uit aan nieuwe transfers. "Ethisch is dit niet", zegt Lagae. "Alleen lijkt
niemand - zelfs niet de supporters - erom te malen. Ik ben al langer voorstander van salarisplafonds om dergelijke uitwassen te
vermijden. Maar Europa en de UEFA krijgen amper greep op de sector. Het huidige systeem maakt rijke clubs rijker, terwijl de armere
clubs met moeite overleven. Eigenlijk weten we vandaag al welke acht clubs het tot de kwartfinales van de Champions League zullen
schoppen." Dejonghe ziet nog een andere reden voor een gebrek aan publieke verontwaardiging. "Als de baas van bpost een miljoen
euro verdient, staat iedereen op zijn achterste poten. Maar voetballers ontsnappen die dans omdat het gewone jongens zijn. Dergelijke
topspelers laten jonge voetballers en hun ouders dromen van een beter leven. Als je de hoge lonen wegneemt, verdwijnt ook die
droom."Ruben STEEGEN
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