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De mis-
lukte trans-

fer van Denis
Odoi naar AA Gent

DE LES:
Er is pas een transfer

als er een handtekening is
“Denis  Odoi vond al van in het be-

gin van het jaar dat hij te weinig 
speelde bij Fulham en  had een af-
spraak met de trainer. Hij hoefde
niet weg, maar mocht vertrekken als
hij dat absoluut wilde. We tastten de
markt af en kwamen al snel uit op

AA Gent. Het kwam tot een mon-
deling akkoord tussen Gent en

de CEO van Fulham. Al-
leen de eigenaar van

Fulham moest nog
tekenen. Maar
half juni veran-
derden ze daar
plots van me-

ning. Denis
moest plots 2
tot 3 miljoen
euro meer kos-
ten. Zo zie je
maar dat je een
transfer van

lang op

voorhand
kunt plannen,

maar in voetbal
niets zeker is tot het

getekend is.”

RC Genk vist achter
het net voor Cyriel Dessers

DE LES:
Je bent afhankelijk van prestaties

“Cyriel Dessers is een klant die als jon-
ge spits furore maakte bij NAC in de Ne-
derlandse tweede klasse. In februari-
maart begonnen we te spreken met 
Utrecht. Maar bij een transfer van een 
spits ben je heel afhankelijk van presta-
ties. Als hij niet speelt, zakt zijn waarde. 
Als hij ontploft, is plots iedereen geïnte-
resseerd. En dat is wat er met Cyriel ge-
beurd is. Dimitri de Condé informeerde 
voor Racing Genk na de eindronde, maar 
we hadden ons woord gegeven aan 
Utrecht en daar hebben we ons aan ge-
houden. Clubs die in februari-maart ko-
men voor een speler hebben een streepje 
voor omdat je weet dat die ploegen echt 
geïnteresseerd zijn en een plan hebben 
voor de speler.”

Hoe STVV door het vertrek van Ivan 
Leko bijna Igor Vetokele verloor
DE LES:
Je bent afhankelijk van trainers

“Igor Vetokele is eigendom van Charl-
ton en werd vorig seizoen uitgeleend aan 
Zulte Waregem en STVV. Hij overwoog 
deze zomer een transfer naar Engeland, 
maar uiteindelijk leek ons dat geen goed 
idee. Hij was in de terugronde een tijdje 
geblesseerd geweest en zou mogelijk niet 
als nummer één gehaald worden, terwijl 
hij zich in België ook privé wel in zijn sas 
voelde. Bovendien had hij er met Charl-
ton al een Engels avontuur opzitten. Als 
je dan teruggaat, moet het er boenk opzit-
ten. We zochten een oplossing in België 

en vonden een mondeling akkoord met 
STVV. We hadden afgesproken op

maandag, maar enkele dagen
eerder vertrekt Ivan Leko

naar Club. Toen werd
het even spannend.

“Sorry, maar als
jullie geen

trainer

Sterke koffie, afspraken in hotels, gekrenkte 
ego’s: makelaar Stijn Francis over de
valkuilen van de voetbaltransfers
Niet alleen voor PSG en Barcelona, ook in eigen land 
was de transferzomer van 2017 een grand cru om nooit 
te vergeten. Maar voor het Brusselse kantoor Stirr As-
sociates begon die transferzomer eigenlijk al in 
februari. Discretie is zijn han-
delsmerk, maar voor één keer 
stemde Stijn Francis, CEO 
van Stirr Associates en ver-
trouwenspersoon van onder 
anderen Dries Mertens en 
Toby Alderweireld, ermee in 
een dagboek bij te houden. 
Het levert een soms ontnuch-
terend, maar vaak fascinerend 
beeld achter de schermen van 
de voetbalwereld op. BART LAGAE

M
A

R
C

 G
Y

S
EN

S

W  De overgang van 
Igor Vetokele van 
Charlton naar STVV. 

W Bij Toby Alderweireld en 
diens vader Vic na de 
overstap naar Tottenham.
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hebben, moeten we hier even over na-
denken.” Uiteindelijk zijn we na een 
gesprek met Marquez toch akkoord 
gegaan. Al is die ondertussen ook al 
weer vertrokken.”

De lange onderhandelingen
over Dries Mertens
DE LES: Wantrouw Italianen
als ze espresso schenken

“De onderhandelingen met Napoli 
over het nieuwe contract van Dries 
hebben bijna een jaar aangesleept. Ze  
gebeurden bij de voorzitter van Napo-
li, Aurelio De Laurentiis, die vreemd 
genoeg in Rome woont. Hij is een film-
producent en woont in een prachtig 

palazzo tegenover de presidentiële 
woning. Op de bovenste verdieping 
heeft hij zijn kantoor. Het is de hoofd-
zetel van Filmauro, één van de groot-
ste filmmaatschappijen in Italië. Je 
hebt er een uitzicht over heel Rome, 
wat ’s avonds vrij indrukwekkend is. 
Tijdens één van de onderhandelingen 
was hij me voortdurend espresso aan 
het inschenken. Op een bepaald mo-
ment zegt hij: “Jij bent de enige die na 
zoveel espresso’s nog even rustig blijft. 
Dat is niet het effect waarop ik had ge-
hoopt…” De voorzitter van Napoli is – 
in tegenstelling tot zijn reputatie – een 
aimabele man, maar hij weet als geen 
ander hoe je moet onderhandelen.” 

“Koffie ingieten is maar één van de 
verschillen tussen de Italiaanse en En-
gelse stijl. De Italiaanse stijl is war-
mer: afspreken, gezellig iets drinken 
en wat keuvelen. De Engelse stijl is za-

kelijker, meer direct, met onderhan-
delaars die uit het zakenleven

komen en meestal in Londen
werken. Zij wensen effi-

ciëntie en duidelijk-
heid.”

Hoe Duchâtelet
per se Scholz wilde
DE LES:
Met voorzitters is het anders 
onderhandelen dan met CEO’s

“Voorzitters onderhandelen altijd 
harder, maar ook emotioneler dan 
CEO’s. Ik denk dat dit komt omdat het 
om hun eigen geld gaat. Een CEO 
denkt: Als we die niet pakken, pakken 
we wel een andere. Voor een voorzitter 
is het vaak persoonlijk. Als ze iemand 
graag willen, is er geen plan B. Ik heb 
het meegemaakt met Roland Duchâte-
let en Alexander Scholz. Anderlecht 
kwam als kaper op de kust, maar Du-

châtelet zei: No way, ik wil Scholz. Het 
werd een ego-strijd tussen Anderlecht 
en Standard, waardoor Scholz uitein-
delijk de beste voorwaarden bij Stan-
dard heeft verkregen.”

Hoe ik per ongeluk de makelaar 
van Marcus Berg werd 
DE LES:
Heel veel hangt af van toeval

Bij Panathinaikos speelde de Zweed-
se spits Marcus Berg. In juli belde Ni-
kos Lymberopoulos, de technisch di-
recteur van Panathinaikos, me op. 
“We moeten een deal maken rond 
Marcus Berg. We moeten elkaar ver-
trouwen.” De speler was blijkbaar 
te laat betaald en zou gedreigd 
hebben met een procedure 
voor de FIFA. Zo riskeerde 
hij als vrije speler te ver-
trekken. Ik vond dat 
vreemd, maar hij 
blééf maar aan-
dringen en ik 
kreeg ook te-
lefoontjes 
van ande-

re ma-
kelaars die 
mijn nummer ge-
kregen hadden van Ni-
kos.  “Toen ben ik gaan opzoe-
ken wie de makelaar van Marcus 
Berg is: Steinar Dietz. Om de één of 
andere reden had die technisch direc-
teur de namen Steinar en Stijn fout 
opgeslagen op zijn gsm. Als je niet zui-
ver op de graat bent, kan je op dat mo-
ment profiteren van de situatie en een 
uitstekende zaak doen door je in een 
transfer te mengen. Soms is een deal 
dus puur toeval.”

José Izquierdo moet
depanneren bij Brighton
DE LES: Een internationaal
netwerk is waardevol

“Soms doen we transfers van spelers 
van wie we niet de makelaar zijn. Eén 
van mijn contacten, Damien Comolli, 
signaleerde dat Brighton een linker-
flankspeler zocht en zijn doelwitten 
niet kon binnenhalen. Ik heb dan de 
naam van José Izquierdo naar voren 
geschoven. Ik nam contact op met de 
makelaar, maar die leek eerst niet en-
thousiast over Brighton. De speler had 
volgens hem al een voorstel van 1,8 
miljoen euro netto op jaarbasis. Maar 
die deal raakte blijkbaar niet rond en 
uiteindelijk kwam hij bij Brighton te-
recht. Zo’n deal is puur gebaseerd op 
vertrouwen, want Brighton had ook 
andere spelers op de lijst. Clubs zoe-
ken dan regelmatig naar tussenperso-
nen die ze vertrouwen om goede spe-
lers aan te bevelen of de zaak uit te 
klaren. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld 
met Mogi Bayat bij Watford.”

Toby Alderweireld en 
Tottenham over
hun toekomst 
DE LES:
Het is soms 
makkelijker
werken voor 
topspelers

“Voor Toby werken we 
samen met zijn vader Vic. Hij is 
de eindverantwoordelijke voor con-
tracten en/of transfers. Toby is altijd 
goed, nooit echt op of af. Zelfs na zijn 
blessure is hij goed teruggekomen, de 
statistieken van Tottenham gingen 
zwaar achteruit tijdens zijn afwezig-
heid. Als je puur naar zijn cijfers kijkt, 
is Toby indrukwekkend.  en voor zijn 
prestaties verdient hij van Tottenham 
ofwel een correct contract ofwel een 
transfer. Voor een transfer weet je dat 
hij vanuit Tottenham maar naar zeven 
of acht ploegen kan. Bijna alle top-
clubs vinden Toby interessant, centra-
le verdedigers van zijn type zijn niet 
talrijk en dus gegeerd. Maar die 
clubs weten ook dat ze met Da-
niel Levy moeten onderhande-
len (de taaie voorzitter en 
onderhandelaar van 
Spurs, nvdr.).”

“Let op als 
de Italianen 

espresso 
serveren”

W Scholz tekent bij 
Standard, op 
uitdrukkelijke 
wens van Roland 
Duchâtelet.

W Werk van lange adem en 
véél koffie: het nieuwe 
contract van Dries Mertens 


