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De timing
Ook het moment van een transfer is bepalend voor de economische waarde van de speler. Kort voor de transferdeadline (dit
is de einddatum waarop een speler van club mag veranderen),
liggen de prijzen van gewilde spelers in de regel hoger. Bij een
transfer op het laatste moment zal het immers niet eenvoudig

De contractduur
Clubs die een speler willen overnemen die een doorlopend
contract heeft, betalen een afkoopsom. De hoogte van die afkoopsom hangt samen met de bedragen die de club heeft geinvesteerd bij het aantrekken en ontwikkelen van de speler in
sportief en commercieel opzicht. Denk aan de initiële transfersom, betalingen aan spelersmakelaars en de inspanningen op
het gebied van merchandising en sponsoring. Clubs investeren
meer in een speler die een contract met een lange looptijd heeft
getekend. Om die uitgaven te compenseren zal de club die de
speler overneemt een hogere afkoopsom moeten betalen. De
economische waarde van de speler moet deze hoge afkoopsom kunnen rechtvaardigen. Het nieuwe contract zal dus een
nog langere looptijd en nog hogere afkoopsom bevatten dan
het oude contract.

De leeftijd
Leeftijd is een bepalende factor bij de waardering van voetballers. Een jonge speler heeft normaal gesproken een relatief
lange carrière voor zich en zal zich in sportief opzicht verder
ontwikkelen. De club kan in de toekomst dus nog een mooie
transferopbrengst verwachten. Gedurende de contractperiode
RHUKLJS\IKHHYUHHZ[ÅPURLPURVTZ[LUNLULYLYLU\P[TLYJOHUdising en sponsoring. Jonge spelers hebben doorgaans een wat
positiever imago dan hun oudere collega’s en zijn daardoor interessanter voor marketingdoeleinden.

waardebepaling van een profvoetballer.

Lees verder op pagina 14 >>

De competitie
Ten slotte speelt de populariteit van de voetbalcompetitie een
niet te onderschatten rol. Tv-zenders tellen enorme bedragen
neer voor het recht om de wedstrijden in de populairste competities uit te zenden. Spelers die in de grote competities uitkomen zijn dan ook meer waard dan spelers die niet op dat
podium actief zijn.

zijn om de speler nog te vervangen, en een club die niet aan
de Champions League kan deelnemen zal minimaal de startpremie van € 12 miljoen mislopen. De inbreng van een speler
in de Champions League kan de club in de voorronde meteen
€ 500.000,- per punt opleveren en € 1,5 miljoen per gewonnen
wedstrijd. Een topspeler die kort voor het sluiten van de transferperiode wordt overgenomen, en bijdraagt aan de teamprestatie in een toernooi, genereert dus direct rendement. Zijn economische waarde is op dat moment dus zeer hoog, omdat de
investering snel tot positieve kasstromen leidt voor de club.
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zijn club? Register Valuator Frank van der Noll belicht enkele aspecten voor de

Braziliaanse linksbuiten in economische zin daadwerkelijk deze waarde voor

2017 de club uit Parijs maar liefst € 220 miljoen. Vertegenwoordigt de

transfer van Neymar van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain in augustus

club. Daar zijn soms astronomische bedragen mee gemoeid. Zo kostte de

Voorafgaand aan een voetbalseizoen wisselen tal van profvoetballers van

vanwaarde
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Kartelvorming
Het vermogen om topspelers aan te trekken en te betalen vormt
de belangrijkste value driver voor clubs. Het zijn immers de speSLYZKPLKLLSUHTLHHUKLJVTWL[P[PLPUZWVY[PLMLUÄUHUJPLLSVWzicht mogelijk maken. De keerzijde is dat de grote competities in
feite een kartel zijn gaan vormen dat niet meer doorbroken kan
worden. Spelers van naam zullen daar willen blijven spelen, van^LNLKLHHU[YLRRLSPQRLJVTIPUH[PL]HUÄUHUJPwSLLUZWVY[PL]L
mogelijkheden. Clubs die de economische waarde van een speler optimaal willen ontwikkelen zullen kortom minimaal moeten

vanwaarde

Blijft de vraag of Neymar voor Paris Saint-Germain daadwerkelijk € 220 miljoen aan economische waarde vertegenwoordigt.
Onmogelijk is dat zeker niet. De interesse in voetbal is bij allerlei
marktpartijen onverminderd groot. Datzelfde geldt echter voor
het aantal miskopen…

deelnemen aan Europees voetbal. Daarnaast zullen ze de sportieve begeleiding en coaching van de spelers moeten koppelen
aan een doordacht sponsor- en marketingbeleid.

