Zo koel was wintermercato
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De makelaars zullen gevloekt hebben. Onze eersteklassers haalden slechts 40 nieuwkomers - bijna dertig minder dan vorig seizoen en schuwden grote risico’s. Wat zijn de oorzaken?
”Er beweegt níks. De prijzen liggen veel te hoog en niemand plooit.” Midden januari sakkert een clubleider over de windstilte op de
transfermarkt. Zijn gemoed zou er niet op verbeteren - ook in de slotweken kwam de molen nooit echt op gang. Geen overdaad aan
voorzitters die trots poseren met topaanwinsten of stroom aan geruchten. Zelfs gisteren, op de beruchte ‘Deadline Day’, bleef het
relatief windstil. Het weerspiegelt zich in de cijfers: Belgische clubs realiseerden deze winter amper 40 inkomende transfers. Sinds de
invoering van de play-offs lag dat aantal enkel in het seizoen ‘09-’10 lager - toen waren het er 37. Een enorm contrast met de laatste
drie tussentijdse mercato’s, toen onze eersteklassers tussen de 67 en 72 spelers binnenhaalden.
De kentering dit jaar kwam er door een samenloop van omstandigheden. Enerzijds verzoenen veel clubs zich, door de situatie in het
klassement, met hun lot. Terwijl KV Mechelen vorig jaar alles in het werk stelde om zich te redden, legt Lokeren zich schijnbaar neer bij
de degradatie. Daardoor zien ook clubs als Zulte Waregem en KV Oostende niet langer de noodzaak tot extra versterkingen. “De
nederlaag van Lokeren vorig weekend nam druk weg bij de anderen”, merkte Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven. “Stel dat
je geen uitzicht meer hebt op play-off 1 en ongeveer zeker bent van het behoud, dan ga je niet meer uitpakken op de transfermarkt.”
Ook Eddy Cordier, CEO van Essevee, haalt het competitieformat als reden aan. “Clubs worden afgeschrikt om te investeren door de
korte inloopperiode. In januari heb je al twee matchen, dus nadien blijven er nog maar zeven over. Je moet zoeken naar aanwinsten
die je snel kunt inpassen. Dan kom je bij spelers uit de eigen competitie.”
Geleerd uit verleden
Veel clubs uit de Jupiler Pro League hoefden deze winter evenwel niet te corrigeren. Club Brugge deed bijvoorbeeld geen enkele
transfer. Racing Genk en Charleroi beperkten zich tot het strikt noodzakelijke. Zo haalden de Carolo’s louter Morioka om het vertrek
van Benavente op te vangen. “Wij hielden een bewuste saneringskuur”, legt algemeen manager Mehdi Bayat uit. “Er worden minder
transfers gerealiseerd omdat de meeste clubs hun huiswerk grondig gemaakt hebben. Dan ben je nu niet verplicht om risico’s te
nemen.” Dat blijven wintertransfers namelijk. “Ik denk dat veel clubs geleerd hebben uit de voorgaande winters”, aldus Lagae. “Wie in
januari het seizoen moet redden, staat voor een loodzware taak. Spelers die nu beschikbaar zijn, kosten veel geld of speelden het
voorbije halfjaar amper. Veel clubs doen ook gerichter transfers, omdat hun scoutingscel meer dan vroeger op punt staat. Ach, voor mij
is dit misschien het moment om de debatten over de afschaffing van de wintermercato te openen. Het zorgt voor een ontwrichting van
de competitie.”
Veel huurlingen
Nog enkele opvallende trends: na een zomer waarin uitgavenrecords sneuvelden, lagen de uitgaven nu bijzonder laag. Er gebeurden
amper vier miljoenentransfers - tegenover minstens tien de voorbije drie jaren. Eigenaardig is ook het hoge aantal huurlingen. In bijna
de helft van de gevallen gaat het om een tijdelijke overgang. “Je loopt een minder groot risico”, duidt Cordier, die Seck en Peeters
binnenhaalde op uitleenbasis. “Zeker als je huurt met aankoopoptie. Dan krijg je een proefperiode waarin je kunt zien hoe het loopt. Als
een definitieve transfer tegenvalt, zit je meteen met een langdurig contract.” Daarnaast ziet Bayat nog een reden voor de rustige
mercato. “Er is een grote speler verdwenen in het Belgische voetballandschap, hé”, zegt hij met een knipoog. “Mogi was de laatste
jaren verantwoordelijk voor een groot aantal van de inkomende transfers in België. Dat is nu niet meer geval.” Toch beperkt de
neerwaartse trend zich niet alleen tot ons land. Ook in vier van de vijf grote Europese competities werden opmerkelijk minder deals
gesloten. Vooral door de stilte in de Premier League - door mogelijke gevolgen van de Brexit? - bleef een sneeuwbaleffect uit. Lagae:
“Als de activiteit in het buitenland luw is, straalt dat door naar doorverkoopcompetities zoals België. Bij veel clubs begint eveneens de
Financial Fair Play door te dringen. Dat leidt tot een gezonder financieel management en minder gekke transfers.” Of was deze koele
winter gewoon de voorbode van een hete zomer?
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