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Woord vooraf 

De keuze voor een onderwerp dat gerelateerd is met voetbal is een rechtstreeks gevolg van de 

grote passie die ik bezit voor één van ‘s werelds populairste sporten. Naast het feit dat ik zelf 

voetbal speel, ben ik enorm gefascineerd in de mechanismen die door de voetbalsport in 

beweging worden gezet. Een voorbeeld van zo een mechanisme is de migratie van 

voetballers. Voetballers reizen tegenwoordig de wereld rond om op een professionele basis 

hun sport uit te oefenen en deze vorm van migratie zorgt voor een vermenging van culturen, 

die allen met elkaar verbonden zijn door een gedeelde liefde voor de voetbalsport. Het is dan 

ook door deze vermenging en door zelf een aantal jaren samen te spelen met Afrikaanse 

spelers, dat ik op het idee kwam mijn scriptie te wijden aan een onderzoek naar de migratie 

van Afrikaanse voetballers naar Europa, en in het bijzonder naar België. 

Voor het uiteindelijke eindresultaat van deze Masterscriptie wil ik graag enkele mensen 

bedanken:  

Mijn promotor prof. J. Tolleneer en zijn assistent T. Van Aken voor de begeleiding tijdens het 

academiejaar. 

Prof. Dejonghe voor het voorzien van de nodige documentatie die het mij mogelijk maakte 

mijn onderzoek te starten. 

Van Heule Frederic voor het verlenen van de toegang tot het archief van Sport-

Voetbalmagazine 

Bayou Gebreswold (speler), Messouvi Albert (speler), De Vos Dirk (Spelersvakbond Sporta), 

Govers Bruno (Voetbalmagazine), Taelman René (trainer en scout) en Cluydts Solange 

(Payoke) voor de tijd die ze voor mij wilden vrijmaken voor het afnemen van een interview. 

En tot slot mijn ouders voor de steun gedurende de hele tijd dat ik aan deze scriptie bezig was. 

 

Tim Vermeulen 
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1. Inleiding en onderzoekskader 

 

1.1. De Afrikaanse voetballer in Europa 

 

Vandaag de dag kunnen we Afrikaanse voetballers niet meer wegdenken uit het Europese 

voetbal. Sommige van hen, zoals de Ivorianen Didier Drogba  en Yaya Touré - beiden aan 

het werk in de Engelse Premier League -, of de Kameroener, Samuel Eto’o, nu te volgen 

in de rijke Russische competitie, zijn uitgegroeid tot wereldsterren en vertegenwoordigen 

een droom die vele jonge Afrikaanse voetballers hebben om op een dag net zoals hun 

idolen te spelen voor een topploeg in één van de topcompetities in Europa. De laatste twee 

decennia is de aanwezigheid van Afrikaanse voetballers exponentieel gestegen waardoor 

het onderwerp van de Afrikaanse voetbalmigratie de aandacht heeft getrokken van zowel 

de voetbalwereld, sportjournalisten en andere sportgerelateerde media, maar ook van 

officiële instanties zoals de FIFA
1
, en van de academische wereld.  

Toch is deze aanwezigheid van Afrikaanse voetballers op de Europese velden geen recent 

fenomeen. De oorsprong ervan moet gezocht worden in het koloniale verleden van het 

Afrikaanse continent. De Europeaanse kolonist introduceerde, samen met een hele resem 

andere cultuuruitingen, het voetbal in zijn Afrikaanse kolonies en al snel werd de sport 

enorm populair onder de inheemse bevolking. Na de introductie van het voetbal duurde 

het dan ook niet lang voor de eerste Afrikaanse voetballers, via de koloniale link, de 

Middellandse zee overstaken om op Europese bodem, waar de competitiestructuren al 

verder uitgebouwd waren, hun voetbalcarrière verder te zetten. De Afrikaanse voetballers 

moesten zich wel aanpassen aan het Europese spel wat niet altijd even vlot verliep. Naast 

het aanleren van de tactische en fysische spelstijl die eigen was aan de Europese manier 

van spelen en ver verwijderd lag van het frivole en chaotische voetbal dat op de 

Afrikaanse velden werd tentoongespreid, moesten ze zich ook aanpassen aan de Europese 

levensstijl die onderhevig is aan andere sociale en culturele codes. Naast een moeilijke 

aanpassing werden Afrikaanse voetballers ook dikwijls geconfronteerd met racisme, iets 

                                                           
1
 Féderation Internationale de Football Association. 
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wat vandaag streng wordt bestraft door de FIFA en de Europese voetbalfederaties, maar 

jammerlijk genoeg nog steeds niet verbannen is uit de Europese stadia
2
.  

 

Nadat de kolonisatoren vertrokken begon het Afrikaanse voetbal aan zijn zoektocht naar 

een eigen identiteit in een sport die oorspronkelijk door de blanke overheerser werd 

geïntroduceerd. Meer en meer begon het voetbal zich in Afrika te organiseren, maar door 

de zwakke economische positie is het niet opgewassen tegen de rijkere Europese 

competities om zijn spelerstalenten te behouden, waardoor de beste voetballers na hun 

opleiding al snel kiezen voor een Europees avontuur. Lang na de dekolonisatie van Afrika 

blijft Europa profiteren van Afrikaanse “resources” op het gebied van voetbal. Europese 

clubs sturen hun scouts uit om de Afrikaanse competities af te schuimen op zoek naar 

nieuw ruw talent dat liefst van al zo goedkoop mogelijk kan getransfereerd worden. 

Managers en allerlei tussenpersonen mengen zich in de handel van Afrikaanse spelers, die 

door hun zwakke onderhandelingspositie vaak niet het geld krijgen waar ze recht op 

hebben. Er heerst dan ook een discussie tussen diegenen die Afrikaanse voetbalmigratie 

richting Europa zien als een goeie zaak die bijdraagt tot de ontwikkeling van het 

Afrikaanse voetbal, en anderen die dit type van arbeidsmigratie zien als een soort 

neokoloniale exploitatie van Afrikaans voetbaltalent
3
. Ondanks dat de laatste jaren, zowel 

de FIFA
4
 als verschillende academici (Darby, Poli, Dejonghe, Lanfranchi, Taylor)

5
 vooral 

de tweede mening ruggensteun geven, is het niet mijn bedoeling om in dit werk enige 

positie binnen dit nog steeds zeer actuele debat
6
 in te nemen. De opzet van dit werk ligt er 

in van uit een neutrale positie een historisch overzicht weer te geven van de migratie van 

Afrikaanse spelers naar Europa en in het bijzonder de rol die de Belgische competitie in 

dit verhaal gespeeld heeft en nog steeds speelt.  

                                                           
2
  Zeer recent in dit domein is de documentaire ‘Stadiums of hate’ van de BBC die handelt over het 

racisme in het Poolse en Oekraïnse voetbal en de problemen die het met zich mee zou kunnen 
brengen op het Europese kampioenschap 2012 in Polen/Oekraïne. (03/06/12, BBC) 
 
3
 Darby, P. (2007) Out of Africa: The Exodus of Elite African Football Talent to Europe. In: Working 

USA: The Journal of Labour and Society, 1089-7011, Vol. 10/4, p. 443-444. 
 
4
 Blatter (2003) Soccer’s gready neo-colonialists, in: Financial Times, 17/12/2003. Gepubliceerd in 

Darby (2007). 
 
5
 Zie respectievelijke werken in Bibliografie. 

 
6
  Zie bijvoorbeeld de Aspire Football Academie in Qatar die een nieuwe dimensie geeft aan de 

handel in jong Afrikaans talent iets wat verder in dit werk nog aan bod zal komen. 
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Deze specifieke vorm van voetbalmigratie heeft de laatste jaren meer en meer aandacht 

gekregen van een heel gamma aan academici, gaande van sociologen tot economen, die 

verklaringsmodellen voor dit fenomeen trachten op te stellen. Bij deze 

verklaringsmodellen, waarbij globalisering maar al te graag als “buzzword” wordt 

gehanteerd voor de grote mix van nationaliteiten in het voetbal, wordt soms weinig 

rekening gehouden met de historische wortels van de relatie tussen Europa en Afrika.  

Vandaar dat het zeker de moeite waard is om de massale instroom van Afrikaanse spelers, 

die vanaf de jaren 1990 werd ingezet in Europa, niet te bekijken als een nieuw fenomeen 

dat gekoppeld wordt aan het steeds kleiner worden van de wereld, maar het eerder te 

plaatsen binnen een breder historisch proces. Dit kan ons een bijkomend perspectief 

verschaffen die academici uit andere domeinen soms te weinig bij hun onderzoek 

betrekken. 

 

1.2. Voetbal als veld voor onderzoek 

 

a) Maatschappelijk en economisch belang van voetbal 

 

Voetbal wordt gezien als de populairste en meest verspreide sport ter wereld en volgende 

cijfers kunnen dit zeker aantonen.  Zo hebben meer dan 700 miljoen mensen de finale van 

het laatste wereldkampioenschap in Zuid-Afrika live gevolgd via hun televisietoestel
7
. 

Daarnaast spelen ongeveer 250 miljoen mensen zelf voetbal en betonen ongeveer 1.4 

miljard mensen interesse in de sport
8
. Verder zouden er wereldwijd ongeveer 300.000 

verenigingen bestaan die voetbal organiseren zowel op amateur als professioneel niveau
9
. 

Aan de top van deze piramide van organisaties staat de FIFA, die de organisatie van 

voetbal op globaal niveau in handen heeft. De FIFA zelf, opgericht in 1904 als een West-

Europese organisatie die moest instaan voor het in goeie banen leiden van het 

voetbalgebeuren tussen de slechts 7 stichtende leden, is vandaag de dag uitgegroeid tot 

een wereldwijde organisatie die 209 leden bevat, maar liefst 16 meer als de Verenigde 

                                                           
7
  www.studiobriefing.net/2010/07/total-worldwide-audience-for-world-cup-700-million (2010). 

 
8
 Giulianotti & Robertson (2004)  The globalization of football: a study in the glocalization of the 

‘serious life’, in: The British Journal of Sociology, vol. 55/4, p.545. 
 
9
 Van Neck (2009) Een kleine geschiedenis van het voetballen, Uitgeverij Atlas, Amsterdam, p. 11. 
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Naties
10

. Deze cijfers maken van voetbal een sport die door zijn enorme verspreiding één 

van de weinige echt globale sporten is en niet meer kan toegewezen worden aan één land 

of zelfs continent. Deze diffusie is vooral te wijten aan het universele karakter van het 

voetbal. Zo is het een spel dat simpel leert en speelt, de speler heeft geen speciale 

kwalificaties of diploma’s nodig en de kost om het te spelen is zeer laag. Daarnaast zijn 

culturele verschillen, zoals taal, zelden of nooit een probleem wanneer men voetbal tracht 

te organiseren tussen mensen van verschillende afkomst.  Het volgende citaat van Pascal 

Boniface schetst dan ook passend de diffusie van het voetbal doorheen de 20
ste

 eeuw: 

« Le football es certainement le phénomène le plus universel aujourd’hui, beaucoup plus 

que la démocratie ou l’économie de marché, dont on dit qu’elles n’ont plus de frontières 

mais qui ne parviennent pas à avoir la surface du football. »
11

 

Het is duidelijk dat voetbal een belangrijke maatschappelijke positie heeft ingenomen 

sinds zijn ontstaan in de laatste decennia van de 19
de

 eeuw in Groot-Brittannië. Naast de 

oorspronkelijke functie als louter tijdverblijf, die het in het begin had, zijn daar doorheen 

de 20
ste

 eeuw verschillende functies bijgekomen zowel op sociaal, cultureel als 

economisch vlak, en zelfs op politiek en diplomatiek vlak.  

De meest opmerkelijke evolutie die voetbal doorgemaakt heeft doorheen de 20
ste

 en in het 

begin van de 21
ste

 eeuw, moeten we toch op het sociaaleconomisch vlak zoeken. De 

voetbalwereld heeft een transformatie doorgemaakt van een sport bedoeld als 

vrijetijdsbesteding naar een sport waar veel geld mee te verdienen valt. Een eerste stadium 

in deze transformatie was de professionalisering van het voetbal, waarbij spelers 

gebonden werden aan een arbeidscontract en moesten steunen op hun talent om hun brood 

te verdienen. Hierdoor werd de amateur vervangen door een professionele atleet die zijn 

leven moest wijden aan zijn sport. Dit zorgde er dan weer voor dat de clubs inkomgelden 

moeten vragen aan de supporters om de voetballers te kunnen betalen. Dit proces creëerde 

een onderscheid tussen de clubs qua grootte van het budget
12

. Die professionalisering van 

het voetbal in Europa, dat doorheen de 20
ste

 eeuw het centrum is geweest voor het voetbal, 

                                                           
10

 www.FIFA.com/aboutfifa. (29/05/12) 
 
11

 Boniface (ed.) (1998) Géopolitique du football, Conference Proceedings of Colloquium : Football 
et Relations Internationales, Editions Complexe, Bruxelles, p. 13. 
 
12

 Gerrard (1999) Team sports as a Free-market commodity, New Political Economy, Vol. 4, Issue        
2, p. 273-278. 
 

http://www.fifa.com/aboutfifa
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bracht ook de voetbalmigratie met zich mee. Spelers konden al sinds begin van de 20
ste

 

eeuw veranderen van club. Niet alleen binnen dezelfde competitie maar ook naar een 

competitie in het buitenland. Maar van een vrije marktsituatie voor de verhuis van spelers 

was nog lang geen sprake, want de clubs hadden een machtspositie ten opzichte van de 

voetballers. Zo moest bij elke overstap van een speler van de ene naar een andere ploeg 

een transfersom betaald worden. Hierdoor werd de competitieve balans behouden en een 

massale stijging in het aantal voetbaltransfers enigszins binnen de perken gehouden. 

Bovendien hadden kleinere ploegen nog altijd de kans goede spelers te behouden. Deze 

situatie die tot de jaren negentig van vorige eeuw zou blijven bestaan wordt door Andreff 

en Staudohar omschreven als het Spectator-Subsidies-Sponsors-Local of SSSL-model. 

Dit model geeft weer waar voetbalclubs hun inkomsten vandaan halen en is gebaseerd op 

lokale sponsors en inkomsten via de verkoop van tickets en het ontvangen van subsidies 

van de lokale overheden (meestal stads- of gemeentebestuur)
13

. 

Vanaf de jaren ‘90 veranderde de Europese voetbalstructuur en werd er overgeschakeld 

naar een zogenaamd MCMMG-model wat staat voor Media-Corporations-

Merchandising-Markets en Global. Clubs werden getransformeerd tot een breed 

economisch product dat zijn inkomsten, door de enorme mediatisering van het voetbal, 

grotendeels kan halen uit uitzendrechten en sponsoring van grote, meestal multinationale 

bedrijven
14

. Het lokale aspect moest plaats ruimen voor een globale dimensie wat er voor 

zorgt dat de budgetten en de omzet exponentieel stegen. Ook de spelerslonen gingen 

hierdoor de hoogte in wat een divergentie teweeg bracht tussen verschillende competities. 

Hierdoor steeg ook de voetbalmigratie richting de competities die de hoogste lonen 

konden uitbetalen. Deze enorme economiserende en financiële  transformatie van voetbal 

in Europa maakte van spelers een soort product waarmee handel kon gedreven worden. 

Clubs uit competities met bescheiden budgetten rekenden op de verkoop van spelers om 

hun budget te verhogen en leefbaar te blijven waardoor sportief succes niet langer op de 

eerste plek kwam. 

                                                           
13

 Andreff & Staudohar (2002) European and US Sports Business Models, in: Transatlantic Sport: 
Comparative Economics of North-American and European Sports, Edward Elgar Pub, 
Northampton, pp. 23-49. 
 
14

 Dejonghe & Van Opstal (2009) The consequences of an Open Labour market in separated 
product markets in European Professional Football, Review of Business and Economics, Vol. 54/ 4, 
pp. 489-511. 
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b) De specificiteit van voetbal 

 

Wanneer we een onderzoek willen uitvoeren naar een bepaald aspect van een specifiek 

cultureel en sociaal fenomeen zoals voetbal, dan is het aangewezen om de verschillende 

eigenschappen van dat fenomeen aan te brengen en waar te nemen welke invloed zij 

uitoefenen op het te onderzoeken aspect. De bedoeling van deze thesis is om een 

historisch overzicht proberen weer te geven van een specifiek aspect van voetbal namelijk 

de migratie van voetballers vanuit Afrika naar Europa en, in het bijzonder naar de 

Belgische voetbalcompetitie. Om dit verschijnsel te beschrijven en misschien te verklaren 

is het nodig om het te plaatsen binnen het bredere veld waarin het thuishoort.  

Dus om elementen te vinden die deze Afrikaanse voetbalmigratie kunnen beschrijven 

moet zowel van voetbal als van voetbalmigratie een kader geschetst worden dat kan 

dienen als leidraad binnen het onderzoek. In het geval van sport in het algemeen en 

voetbal in het bijzonder, moet zowel de onderzoeker als de lezer van dit werk er rekening 

mee houden dat de voetbalwereld een domein is dat zijn eigen regels hanteert en niet 

gebonden is aan één soort staatsgebonden actor die er de controle over heeft. Het 

wettelijke kader ervan, dat onder de supervisie staat van de FIFA, is nog steeds in volle 

ontwikkeling en wordt opgesteld onder invloed en medezeggenschap van verschillende 

participanten binnen de voetbalwereld. Zo zijn er uiteraard de spelers en de clubs zelf die 

hun belangen trachten te beschermen, maar ook de verschillende landsgebonden 

voetbalfederaties en de overkoepelende continentgebonden suborganisaties van de FIFA 

(UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, AFC,CAF en OFC)
15

 hebben hun zegje. Daarnaast 

zijn er ook actoren buiten de voetbalwereld, zoals de nationale parlementen, en 

transnationale organen, zoals bijvoorbeeld de Europese Unie of zelfs humanitaire 

organisaties, die een invloed kunnen uitoefenen op regelgeving en besluitvorming. Al 

deze elementen zorgen ervoor dat het moeilijk is om een eenduidig wettelijk kader te 

creëren waardoor er een soort case-by-case aanpak gehanteerd wordt door zowel de FIFA 

als het Europese gerechtshof
16

, waar betwistingen inzake voetbal vooral worden 

                                                           
15

  Respectievelijk Europa, Noord- en Centraal Amerika plus Caraïben, Zuid-Amerika, Azië, Afrika 
en Oceanië. 
 
16

 Door de ligging van het FIFA-hoofdkwartier in Zürich en de grensoverschrijdende aard van de 
rechtszaken worden op dit niveau de meeste voetbalgerelateerde betwistingen behandeld. 
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uitgevochten. Het samenspel tussen de bovengenoemde participanten moet dus zeker in 

beschouwing worden genomen wanneer een onderzoek wordt gedaan naar een bepaald 

aspect, zoals voetbalmigratie, van het beoefenen van voetbal op een professioneel niveau. 

Door de immense populariteit van de voetbalsport zijn er wel meer en meer academici op 

het toneel verschenen, die trachten deze voetbalwereld te definiëren en de precieze 

eigenschappen ervan te onderzoeken, waardoor een beter beeld kan gevormd worden van 

welke sociale, economische of zelfs culturele processen er een invloed hebben uitgewerkt. 

Desalniettemin komen, door een steeds kleiner wordende wereld, nieuwe obstakels 

tevoorschijn die een rol zullen spelen in de verdere ontplooiing van de voetbalsport. 

Het is duidelijk dat de specificiteit van het voetbal een belangrijke factor zal spelen in het 

beschrijven van bepaalde dimensies ervan, zoals Afrikaanse voetbalmigratie er één van is. 

 

1.3. De context van voetbalmigratie 

 

a) De precieze definiëring van het concept en de notie ‘nationaliteit’ 

 

Vooraleer we een precies type van voetbalmigratie, zoals de Afrikaanse voetbalmigratie 

richting Europa, willen analyseren is het toch aan te raden om het concept voetbalmigratie 

op zich te definiëren en af te bakenen. Het centrale gegeven binnen dit concept is het 

verhuizen van spelers buiten de grenzen van het land waar ze hun voetbalopleiding 

hebben genoten om in een ander land op een professioneel niveau voetbal te spelen. De 

afbakening van deze groep spelers is niet zo evident als het op het eerste gezicht lijkt.  

Poli die in zijn werk via een theoretische benadering voetbalmigratie probeert te begrijpen 

en te verklaren, wijst op de typerende eigenschappen en de moeilijkheden die inherent 

aanwezig zijn, wanneer we een  analyse, zowel kwantitatief al kwalitatief, willen maken 

van het verhuizen van spelers van de ene naar de andere club over de landsgrenzen heen
17

. 

In dit werk gaat het enkel over voetballers die met de bal mee migreren en dus enkel 

migreren om via voetbal een inkomen te genereren. De moeilijkheid die deze precieze 

onderverdeling met zich meebrengt is juist te bepalen wie een zogenaamde voetbalmigrant 

is en wie niet. De notie ‘nationaliteit’ is geen determinant die aanduidt of een voetballer al 

dan niet een voetbalmigrant is. Vandaar dat het noodzakelijk is om  kennis te hebben van 
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de achtergrond van een speler zijn vooraleer hem te categoriseren als iemand die migreert 

met de bal. Zeker wanneer we het hebben over Afrikaanse voetbalmigratie creëert dit 

soms valkuilen die de statistische cijfers van voetbalmigratie serieus kunnen beïnvloeden. 

We kunnen dit het beste aantonen aan de hand van een voorbeeld: 

Khalilou Fadiga is een voetballer met de Senegalese nationaliteit die tijdens zijn 18-jarige 

professionele voetbalcarrière, waarin hij voor verschillende Europese clubs uitkwam 

waaronder Club Brugge, Auxerre en Bolton Wanderers, maar liefst 36 keer voor de 

Senegalese nationale ploeg heeft gespeeld. Op het eerste gezicht zou men kunnen denken 

dat dit een schoolvoorbeeld is van een Afrikaanse voetbalmigrant, maar als we zijn 

achtergrond van dichterbij bekijken merken we dat dit niet het geval is. Fadiga migreerde 

namelijk op 6-jarige leeftijd mee met zijn familie naar Parijs waar hij bij een Franse 

derdeklasser zijn voetbalcarrière startte
18

. Zijn voetbalopleiding kreeg hij dus op Europese 

bodem. Op het moment dat Fadiga bij het Belgische FC Luik gaat spelen wordt hij een 

voetbalmigrant, maar dit heeft uiteraard niets te maken met het via de bal mee migreren 

vanuit Afrika, ondanks zijn Senegalese nationaliteit en zijn keuze om voor de Senegalese 

nationale ploeg te spelen. In sommige statistieken wordt hij beschouwd als een Afrikaanse 

voetballer. In dit werk dat specifiek handelt over de migratie van voetballers uit Afrika 

valt deze speler dus buiten het onderzoeksveld, ondanks zijn roots. Belangrijk om te 

onthouden is dat nationaliteit geen echte parameter is om te zien of iemand een 

voetbalmigrant is of niet. Het moet dan ook duidelijk gesteld worden dat in dit werk en de 

statistische verwerking van gegevens verbonden aan dit werk, het expliciet gaat over 

spelers die vanuit Afrika naar Europa zijn gemigreerd nadat ze hun opleiding genoten 

hebben bij een Afrikaanse ploeg, waarna ze gerekruteerd of aangeboden zijn geweest (of 

in sommige gevallen zichzelf aanboden) door of aan een Europese club. Afrikaanse 

spelers die in hun jeugdjaren reeds in Europa waren worden dan ook niet gezien als 

voetbalmigranten, net zoals uiteraard de tweede generatie ‘Afrikaanse’ voetballers die 

soms nooit een voet hebben gezet in hun Afrikaans thuisland.  

 

Voetbalmigratie kan men puur technisch gezien onderverdelen onder de algemene noemer 

van arbeidsmigratie want de voetballers in kwestie migreren wel degelijk om hun diensten 

aan te bieden in ruil voor een loon en dit alles is inderdaad vastgelegd in een 

arbeidscontract. Deze gelijkenis trekt zich trouwens door wanneer we over 
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tewerkstellingsmogelijkheden praten: wanneer in het ene land de tewerkstelling beperkt is 

en in een ander land er een gunstiger klimaat is voor tewerkstelling, dan zal dit uitmonden 

in een arbeidsmigratie van het eerstgenoemde land naar het tweede. Deze algemene regels 

gelden grotendeels ook voor de voetbalmigratie .  

 

Net zoals bij arbeidsmigratie is het belangrijkste motief van een speler die buiten zijn 

landsgrenzen op een professionele manier aan voetbal wenst te doen, economisch van 

aard. De beste spelers zullen over het algemeen verhuizen naar de duurste competities, 

waar de grootste lonen worden uitbetaald. Economische ongelijkheid tussen competities 

bepaalt duidelijk de richting die de migratie zal uitgaan. Toch mogen we voetbalmigratie 

niet simplificeren en herleiden tot een puur economische vorm van migratie. Vooral de 

migratiepatronen die de verhuis van voetballers weergeven zijn niet enkel op economische 

leest geschoeid, maar zijn onderhevig aan verschillende invloeden die zowel van culturele, 

sociale als sportieve aard kunnen zijn. 

 

b) Voetbalmigratie: geen recent fenomeen 

 

Vandaag de dag hebben vele ploegen uit de verscheidene Europese nationale competities 

soms maar weinig meer gemeen met het land waar ze gelokaliseerd zijn, toch te zien aan 

hun spelerskern. Ze zijn een verzameling geworden van verschillende nationaliteiten, 

afkomstig van zowel binnen als buiten Europa. De voetballerij toont dan ook aan hoe 

klein de wereld is geworden, wanneer bijvoorbeeld een Afrikaan, een Australiër en een 

Amerikaan samen op het veld staan om een Engelse club te vertegenwoordigen, waar ze 

uiteindelijk intrinsiek weinig affiniteit mee hebben. De lokaliteit is doorheen de 

ontwikkeling van het voetbal tijdens de 20
ste

 en het begin van de 21
ste

 eeuw, meer en meer 

op de achtergrond verdwenen en de tijd waarin spelers die onder de spreekwoordelijke 

kerktoren zijn opgegroeid, ook de helden zijn van het plaatselijke voetbalteam, is voor het 

professionele voetbal, met enkele uitzonderingen
19

, grotendeels voorbij. Vooral tijdens de 

laatste twee decennia merken we op dat, op het gebied van de migratie van professionele 
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voetbalspelers, er een enorme acceleratie heeft  plaatsgevonden, die te wijten is aan enkele 

tendensen en veranderingen in de voetbalwereld zelf. Door de verandering van structuur 

en de overgang van een, zoals hierboven beschreven, SSSL-model naar een MCMMG-

model, is er sinds de jaren ‘90 een grotere financiële input van geld in enkele Europese 

competities. Dit maakte van die Europese competities als het ware een magneet voor 

spelerstalent, wat ervoor zorgde dat er een opmerkelijke verhoging plaatsvond in de 

migratie van voetballers richting Europa. Daarnaast kwam er met het Bosmanarrest (zie 

verder) ook op het institutionele vlak een structurele verandering voor de voetbalmigratie 

richting Europa. Het transfersysteem veranderde en de spelers kregen de vrijheid om, 

indien ze hun contract hadden uitgedaan, zonder transfergeld van club te veranderen. De 

machtspositie verschoof van de club naar de speler. Daarbovenop werden de restricties en 

quota’s op buitenlandse spelers voor spelers afkomstig uit EU-landen afgeschaft waardoor 

een grotere spelersmobiliteit ontstond
20

.   

Toch is de migratie van voetballers geen recent fenomeen. Al vanaf het ontstaan van het 

voetbal zijn spelers over de landsgrenzen heen gegaan om voetbal te spelen. Zo verwijzen 

Lanfranchi en Taylor naar de import van Zuid-Amerikaanse spelers naar Europese 

competities zoals de Franse en Italiaanse in het begin van de jaren 1930, terwijl sommige 

Europese spelers in diezelfde periode de omgekeerde beweging maakten door hun 

diensten aan te bieden aan de pas opgerichte Noord-Amerikaanse competitie
21

. Andere 

voorbeelden vinden we in de geschiedenis van voetbalnaties als Brazilië, Argentinië en 

het voormalig Joegoeslavië, die van voetballers tijdens de laatste 80 jaar een soort 

nationaal exportproduct maakten. Later kwamen hier enkele Afrikaanse naties bij zoals 

Ghana, Nigeria en Kameroen. Doorheen de 20
ste

 eeuw is voetbalmigratie er altijd geweest, 

ondanks dat de voetbalmarkt tot de jaren ‘90 een zogenaamde gesloten markt was, die was 

afgeschermd door middel van het rigide transfersysteem en de beperkingen op 

buitenlandse spelers. Vandaar dat het ook aangewezen is om de Afrikaanse 

voetbalmigratie richting Europa, die pas sinds de jaren ‘90 grote proporties aanneemt, 

binnen een breder historisch kader te plaatsen. 
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1.4. Een theoretisch kader voor Afrikaanse voetbalmigratie 

 

Doordat de studie omtrent voetbalmigratie een vrij recent fenomeen is, dat pas de laatste 

twintig jaar door een fikse stijging van het aantal migraties in het voetbal doorbreekt, staat 

het theoretiseren ervan nog in zijn kinderschoenen. Een echt specifiek model voor 

voetbalmigratie waar eensgezindheid over bestaat in de academische wereld is er nog niet 

echt. Dit is vooral te wijten aan de specificiteit van sport en hoe het op verschillende 

manieren kan afwijken van normale arbeidsmigratie waar economische aspiraties en 

tewerkstellingsmogelijkheden doorslaggevende factoren zijn. Bij voetbalmigratie - en dan 

zeker deze vanuit Afrika - spelen deze factoren uiteraard ook een belangrijke rol, maar 

toch moeten we een bredere visie hanteren wanneer we het concept “Afrikaanse 

voetbalmigratie” willen theoretiseren. Een neoklassieke benadering
22

, waarbij enkel naar 

loonverschillen wordt gekeken en van daaruit migratiepatronen bepaald worden, kan en 

moet betrokken worden bij het creëren van een kader, maar moet aangevuld worden met 

andere aspecten. Vooral op het vlak van voorkeursrichtingen en migratiepatronen vanuit 

Afrika naar Europa volstaat het niet om enkel een economisch standpunt te gebruiken.  

 

a) Afrikaanse voetbalmigratie als wereldsysteem binnen de ‘Global Game’ 

 

 Algemene positionering van Afrika binnen het wereldsysteem (Magee en Sugden) 

 

Een zeer courant gebruikte methode bij het theoretiseren van voetbalmigratie is de 

voetbalwereld te zien binnen één globaal systeem. Zoals hierboven vermeld, beschikt de 

FIFA over een grote spanwijdte op wereldvlak en wordt voetbal in praktisch alle landen 

ter wereld gespeeld waardoor het implementeren van de term ‘Global Game’ een 

aannemelijke verwijzing kan zijn. De eersten die voetbalmigratie binnen een globaal 

systeem bespraken in hun werk waren Bale en Maguire
23

. Zij hebben getracht om het 

migreren van voetballers theoretisch te benaderen aan de hand van het overbrengen van 
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een bestaande structuursysteem dat ook gebruikt wordt om de algemene economische 

verdeling van de wereld weer te geven. De beste theorie om dit te doen was volgens hen 

de wereldsysteemtheorie van Wallerstein
24

, waarbij ze de globale dimensie die eigen is 

aan voetbal verdeelden in een kern, een semiperiferie en een periferie, waarbij de kern een 

superieure economische positie heeft ten opzichte van de periferie. Doordat de migratie 

van Afrikaanse spelers in het midden van de jaren ‘90 nog een onontgonnen 

onderzoeksgebied was, vermelden zij niet specifiek Afrika als casus en ligt in hun werk de 

focus vooral op Oost-Europese en Zuid-Amerikaanse voetballers, die van een meer 

perifere positie in de semiperiferie en van de periferie naar de verschillende Europese 

competities in de kern migreerden. Toch legden zij hiermee een basis waarop anderen 

konden verdergaan. Door de steeds groter wordende aanwezigheid van Afrikaanse spelers 

tijdens de jaren ‘90 zullen ook  zij betrokken worden in onderzoek over voetbalmigratie.  

Een cruciale term binnen dit geheel is de onlosmakelijke verbondenheid die deze 

wereldsysteemtheorie heeft met het concept van globalisatie waardoor een steeds grotere 

stroom van voetballers, in een steeds kleiner wordende wereld, naar de kern wenst te 

migreren. Maguire bekijkt voetbalmigratie vooral door een economische bril, maar 

benadrukt toch dat ook historische, geografische, sociale en culturele verbindingen tussen 

landen uit de zogenaamde kern een rol spelen wanneer we bijvoorbeeld naar 

voorkeursrichtingen van migratie kijken
25

.  

 

Magee en Sugden bouwden deze theorie verder uit en probeerden het gebrek aan een 

historische context, die de theorie van Maguire en Bale had, verder te definiëren op het 

specifieke terrein van de voetbalmigratie. In hun werk wordt er een link gelegd tussen de 

historische diffusie van voetbal, vertrekkend uit Europa op het einde van de 19
e
  eeuw en 

verspreid doorheen de 20
e
 eeuw over de rest van de wereld, en de huidige migratiestroom 

naar de kern
26

. Zij zien hier namelijk een omgekeerd verband in waardoor de migratie van 

voetballers in tegengestelde richting plaatsvindt en dus naar de kern toe. Als model 

gebruiken ze ook het wereldsysteem van Wallerstein waarbij ze meteen de wereld 
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verdelen in vier delen namelijk de kern, de semiperiferie, de periferie en een externe arena 

van landen die buiten het voetbalsysteem vallen. De verspreiding van het moderne voetbal 

gebeurde vanuit Europa (Kern) naar Zuid-Amerika en Centraal-Amerika (Semiperiferie) 

en daarna naar Afrika (Periferie). De landen in de externe arena zijn afkomstig uit 

Oceanië, Azië en Noord-Amerika. Er wordt duidelijk gesteld dat economisch vermogen 

centraal staat, maar dat door de specificiteit van voetbal rekening moet worden gehouden 

met sportieve prestaties en een bepaalde aanwezigheid van een voetbaltraditie om de 

migratiepatronen te verklaren. Noord-Amerika, dat volgens Wallerstein in de kern ligt, 

plaatsen Magee en Sugden in de externe arena omdat er een gebrek aan traditie is op het 

gebied van voetbal
27

. Zo zou bijvoorbeeld Nigeria volgens Magee als Afrikaans land een 

sterkere positie moeten krijgen omdat ze goeie sportieve prestaties hebben geleverd op 

internationale tornooien
28

. 

 

Fig. 1 Model van de migratie van voetballers volgens Magee en Sugden , gebaseerd op Wallerstein
29

. 
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Dit model schept wel enkele problemen waardoor de implementatie van de 

wereldsysteemtheorie en de verdeling van Magee en Sugden op basis van de diffusie van 

voetbal kan blootgesteld worden aan kritiek.  

Ten eerste moet er gewezen worden op het feit dat in dit model Magee het continent 

Afrika als één geheel ziet en daarom ook in zijn geheel ingedeeld wordt in de periferie. De 

motivatie hiervoor is dat Afrika eenzelfde geschiedenis deelt op het vlak van de 

voetbaltraditie en zijn diffusie via de koloniale link, en dat de Afrikaanse landen eenzelfde 

economische ondergeschikte rol spelen aan de kern. Afrika mag echter niet gezien worden 

als één geheel. Er moet meer onderscheid worden gemaakt tussen bepaalde zones. Zo zijn 

er competities in Noord-Afrika, zoals de Egyptische en Tunesische, die op professioneel 

vlak een veel hogere status bereikt hebben en dus veel minder te kampen hebben met een 

exodus van talent naar Europa
30

. Dejonghe besteed hier in zijn werk meer aandacht aan en 

maakt een duidelijke onderverdeling tussen Noord-Afrika en Sub-Sahara-Afrika waardoor 

sommige clubs, zoals het Egyptische Zamalek en Al Ahly en het Tunesische Espérance, 

eigenlijk tot de semiperiferie behoren
31

. Men moet wel onthouden dat de kloof tussen deze 

clubs en Europese clubs nog altijd vrij groot is. Volgens De Brie is de ratio ongeveer 1 op 

20
32

. Naast verschillen tussen Noord en Zuid in Afrika waarschuwt Solberg in zijn werk 

over voetbalmigratie naar Zuid-Afrika vanuit andere Sub-Saharagebieden, ook over 

economische verschillen in de Sub-Sahararegio zelf, wat een zogenaamde pan-Afrikaanse 

visie, die vele academici (Lanfranchi, Taylor, Darby en Dejonghe) hanteren wanneer ze 

Afrikaanse voetbalmigratie richting Europa beschrijven, kan aantasten. 

 

Ten tweede zijn de sportieve prestaties van bijvoorbeeld Nigeria als land geen goeie 

maatstaf, want het zegt weinig over het niveau van de nationale competitie en de 

economische leefbaarheid ervan, wat belangrijke factoren zijn in het kunnen behouden 

van spelerstalenten. De nationale ploeg van Nigeria bestond vooral uit spelers die al in 
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Europa speelden op het moment dat ze deze goeie sportieve resultaten haalden wat juist 

hun rol in de periferie moet bevestigen
33

.  

 

De link die Magee legt met de diffusie van voetbal om zo meer historische diepgang aan 

zijn studie te verlenen lijkt mij moeilijk hard te maken omdat het, specifiek voor het 

Afrikaanse continent, dan een onderscheid moet maken tussen de introductie van het 

voetbal door de koloniale overheerser en de eigenlijke oprichting van een onafhankelijke 

nationale voetbalbond los van Europese inmenging. Hiervoor moet onderzoek gedaan 

worden per Afrikaans land om precieze introductiemomenten te bepalen, wat Magee niet 

doet in zijn werk. 

 

 Dependentietheorie binnen de “Global Game” (Darby) 

 

Verder bouwend op de implementatie van de wereldsysteemtheorie als verklaringsmodel 

voor Afrikaanse voetbalmigratie tracht Darby de verhuis van spelers uit de perifere 

gebieden zoals het Afrikaanse continent te linken aan een neo-imperialistische denkwijze 

langs de Europese kant. Hij stelt dat er economische en culturele dominantie ontstaat door 

het wegplukken van Afrikaanse spelerstalenten door Europese clubs zonder dat er sprake 

is van enige politieke autoriteit
34

. Gekoppeld aan deze neo-imperialistische denkwijze is 

het gebruik van de dependentietheorie die stelt dat Afrikaanse clubs, door hun povere 

economische situatie en lage leefbaarheid van de competitie, afhankelijk zijn van 

Europese clubs om hun talenten weg te kopen om zo geld te bekomen zodat kan 

geïnvesteerd worden in infrastructuur en spelerslonen. 

 

Deze basis leidt Darby naar het gebruiken van de term “developed underdevelopment” 

waarmee hij wijst op het voordeel die Europese clubs hebben bij het onderontwikkeld en 

ongeprofessionaliseerd blijven van het Afrikaanse voetbal om zo op een goedkope manier 

nieuwe spelers te bekomen, die dan binnen Europa met meerwaarde kunnen worden 
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doorverkocht
35

. Naast Darby gebruikt ook Dejonghe de wereldsysteemtheorie als 

verklaringsmodel en ziet hij onder het mom van een vergaande globalisering vormen van 

imperialisme en zelf neokolonialisme aanwezig in Afrikaanse voetbalmigratie:  

“Nowadays, the globalisation processes result in an increasing labour migration of 

African football players to the rich core competitions in Europe. This form of migration 

can be classified as another form of “cash crop” or in this case “foot drain.”
36

 

 

Ondanks de aanhang van verscheidene hierboven vernoemde academici van de 

wereldsysteemtheorie als verklaring voor voetbalmigratie, schiet het op enkele vlakken 

toch te kort. Een belangrijke kritiek wordt gegeven in het werk van Lanfranchi en Taylor. 

Zij stellen namelijk dat men moet oppassen voor het over-exploiteren van de term 

“globalisatie” en “globaal systeem”. Zij stellen dan ook dat hierdoor te weinig rekening 

wordt gehouden met het historisch proces die aanleiding gegeven heeft voor de explosie 

van de Afrikaanse voetbalmigratie vanaf de jaren ’90. 

Ondanks dat het verklaringsmodel via wereldsysteemtheorie een zeer goeie weergave kan 

geven van het economische aspect en dan vooral de economische ongelijkheid tussen 

Europa enerzijds en Afrika anderzijds, slaagt het er niet in de complexiteit van de precieze 

migratiepatronen eigen aan het voetbal en onder invloed zijnde van verschillende 

historische, culturele en sociale parameters, volledig weer te geven. De rede hiervoor ligt, 

volgens mij, bij het feit dat de theorie van Wallerstein als primair doel had om een 

sociaaleconomische verdeling van de wereld weer te geven en dus niet volledig kan 

aangepast worden aan de specificiteit van voetbalmigratie.  

 

b) Alternatieve benadering: ‘Internationalisatie’ in de plaats van ‘Globalisatie’ 

(Lanfranchi,Taylor, McGovern) 

 

De grootste kritiek op het gebruik van globalisatie (al dan niet in combinatie met de 

wereldsysteemtheorie) is dat het concept op zich te veel wordt opgevoerd als verklaring 

voor een fenomeen zoals voetbalmigratie zonder dat er rekening wordt gehouden met 

bepaalde historische processen die gezorgd hebben voor connecties tussen diverse 

personen uit diverse gebieden. McGovern bespreekt in zijn werk over Engelse 

                                                           
35

 Darby (2007) p. 452. 
 
36

 Dejonghe ( 2001)  p. 80. 



 23 

voetbalmigratie hoe Engelse ploegen vooral spelers uit de zogenaamde Celtic Periphery 
37

 

en uit de andere gebieden van de Commonwealth haalden
38

. Dit zou erop wijzen dat de 

migratiepatronen in voetbal niet onderhevig zijn aan zogenaamde globaliserende 

impulsen, maar dat ze eerder sociaal geworteld zijn aan bestaande netwerken. Taylor gaat 

hierop verder door te stellen dat voor voetbalmigratie de migratiepatronen eerder moeten 

gezien worden als een opeenvolging van aaneensluitende migratiesystemen dan een 

globale spelersmarkt
39

. Als we naar Afrikaanse spelersmigratie kijken kunnen we dit 

zeker staven door het simpele feit dat, ondanks er een verhoging is van de diversiteit van 

de afkomst van de Afrikaanse spelers, er een duidelijk zwaartepunt ligt in de spelers 

komende uit West-Afrika in vergelijking tot de spelers komende uit het Oosten van 

Afrika, waar de populariteit van voetbal nochtans even hoog is. Dit is deels te verklaren 

door de koloniale link met Frankrijk (zie verder) en het hergebruik van deze link voor 

voetbalmigratie (en het niet gebruiken van de koloniale link door bijvoorbeeld Engeland). 

Daarnaast zijn er allerlei sociale en culturele factoren die als pull-factoren optreden en 

mee de netwerken die er zijn tussen Europa en West-Afrika in stand houden en zelf met 

een razend tempo uitbreiden. Deze factoren zijn zeer breed en lopen van taal tot de 

bijvoorbeeld reeds bestaande commerciële netwerken. 

Taylor
40

 wijst in zijn werk over migratiesystemen op drie verschillende determinanten die 

volgens hem de migratie van voetballers bepalen. De eerste is, zoals hierboven al 

beschreven werd, economisch van aard. De tweede is cultureel van aard, waarmee hij 

doelt op banden die tussen land van vertrek en land van aankomst historisch gevormd zijn 

en daardoor een factor spelen bij eventuele migratie. Een voorbeeld hiervan zijn de 

banden die Italië had met Argentinië. Veel van de eerste Argentijnse spelers, die al rond 

de jaren ’30 de Atlantische oceaan overstaken om te voetballen in Europa, waren zelf 

afstammelingen van Italiaanse migranten waardoor de keuze om te voetballen in de 

Italiaanse competitie een logische keuze was. Hetzelfde kan uiteraard ook gezegd worden 
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van de Franse, Portugese en Belgische kolonies in Afrika die via hun historische link een 

grote invloed hadden op het migratiepatroon van de voetballers.  

Als derde determinant schuift Taylor institutionele factoren als invloed op 

migratiepatronen naar voren. De officiële instanties zoals nationale voetbalfederaties, 

maar ook instanties buiten  de voetbalwereld zoals nationale regeringen en supranationale 

organen zoals bijvoorbeeld de Europese Unie, hebben een bepaalde invloed op het beleid 

die de migratie van voetballers controleert. Sommige landen, zoals Engeland en 

Duitsland, hebben zich altijd vrij protectionistisch opgesteld ten opzichte van buitenlandse 

voetballers terwijl Frankrijk en België een veel liberaler beleid hadden. Dit heeft uiteraard 

een invloed op het migratiepatroon, dat meer gericht zal zijn op de landen met weinig 

regulering omtrent de invoer van buitenlandse spelers. 

 

Ondanks deze drie determinanten, die zeker en vast belangrijke factoren zijn en bepalend 

zijn voor het migratiepatroon, vind ik toch dat Taylor te weinig aandacht besteed aan 

bepaalde sociale en sportieve aspecten die ook een rol kunnen spelen wanneer we spreken 

over voetbalmigratie. Deze aspecten zijn best te verklaren aan de hand van enkele 

voorbeelden.   

Kevin De Bruyne, een jong Belgisch talent, werd zopas een voetbalmigrant door zijn 

transfer naar het Engelse Premier League team Chelsea
41

. Uiteraard kan hij meer geld 

verdienen in deze competitie dan in de Belgische competitie, maar daarom is de keuze 

voor het Engelse Chelsea nog niet vanzelfsprekend. Er zijn bijvoorbeeld veel ploegen in 

het Oosten, zoals verscheidene Russische teams of teams uit het Midden-Oosten die maar 

al te graag een jong talent van zijn kaliber zouden aantrekken en die via de enorme 

financiële kracht die zij hebben - dankzij het geld van enorme rijke olie- en gasmagnaten 

die van het besturen van een voetbalclub een hobby gemaakt hebben - gemakkelijk aan de 

looneisen van De Bruyne zouden kunnen voldoen of deze zelf overtreffen. Toch kiest hij 

voor een carrière in Europa omdat hij hierdoor zijn sportieve ambities kan waarmaken om 

uiteindelijk prijzen te pakken in één van de sterkste competities ter wereld en om niet te 

ver van zijn familie verwijderd te zijn. In een andere competitie in Rusland of het Midden-

Oosten zou hij evenveel of meer kunnen verdienen en altijd in de basiself staan maar dan 

zonder veel sportieve ambitie en ver van zijn familie. In deze casus moet men dus 

duidelijk gewicht geven aan de sociale en sportieve aspecten van voetbalmigratie. 
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Ook voor Afrikaanse voetbalmigratie kunnen we deze aspecten als determinanten voor 

migratie naar voor schuiven. In een interview met Togolese ex-profvoetballer Albert 

Messouvi
42

 wijst hij op de sociale druk die hij en vele Afrikaanse spelers van hun familie 

in het thuisland moeten ondergaan. Nadat hij naar Europa mocht gaan voor een test bij een 

Franse tweedeklasser verwachtte zijn familie dat hun zoon nu de familie kon 

onderhouden. Messouvi werd afgekeurd bij de Franse tweedeklasser en durfde niet terug 

te keren naar Afrika waarop hij als illegaal (want zijn visum was verlopen) de grens 

overstak naar België om daar een club te zoeken. In deze casus merken we dat een sociaal 

aspect als schaamte en druk van de familie uit, een factor kan zijn bij voetbalmigratie. 

Deze sociale druk is voor vele Afrikaanse voetbalmigranten aan de orde en is deel van een 

breder probleem waardoor Afrikaanse spelers, die niet slagen, de illegaliteit in gaan om 

toch maar in Europa te verblijven. Een voorbeeld waarin de sportieve prestatie een factor 

is voor voetbalmigratie vanuit Afrika vinden we in het feit dat de sportieve prestaties van 

Afrikaanse landenploegen en jeugdselecties tijdens de jaren ’80, een vernieuwde kijk op 

het Afrikaanse voetbal hebben gebracht vanuit Europa, waardoor de migratie van 

Afrikaanse spelers richting Europa steeg
43

. Naast de economische basis en de sociale en 

culturele factoren die mee het migratiepatroon bepalen, haalt Lieveld in zijn werk nog een 

andere factor aan, namelijk streekgebonden verschillen in  fysionomie en de geschiktheid 

ervan voor bepaalde sporten
44

. De lichaamsbouw van voetballers in Oost-Afrika zou 

volgens Taelman minder geschikt zijn om in fysiek sterke Europese competities aan te 

treden
45

. Ook dit soort factoren kan een invloed hebben op de voetbalmigratie. 

 

Het scheppen van een precies theoretisch kader voor het migreren van voetballers vanuit 

Afrika is door de specificiteit van het voetbal en het ontbreken van een algemeen aanvaard 

paradigma, dat kan gebruikt worden om aspecten van de voetbalwereld te verklaren, niet 
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evident. Het implementeren van bestaande verklaringstheorieën, die in het leven zijn 

geroepen om een sociaaleconomische weergave te geven van de verdeling van de wereld, 

kunnen een bepaalde structuur toevoegen aan het verklaren van een proces als Afrikaanse 

voetbalmigratie. Toch mag men niet klakkeloos deze structuur als waarheid aanschouwen 

zonder rekening te houden met de specifieke aard en de aparte regels die van kracht zijn in 

de sport- en voetbalwereld. Het gebruiken van de termen ‘wereldsysteem’ en 

‘globalisering’ worden soms te haastig gebruikt zonder ze aan te passen aan deze 

specifieke situatie.  

De basis voor deze spelersmigratie vanuit Afrika wordt door de academische wereld 

unaniem bij het economische verschil tussen Europa enerzijds en Afrika anderzijds 

gelegd. Deze neoklassieke benadering is voor de algemene migratiestroom zeker 

werkelijkheid, maar als we naar de voorkeursrichtingen binnen deze migratiestroom 

kijken spelen heel wat andere factoren ook een rol. Naar mijn mening schieten op dit vlak 

de aanhangers van de wereldsysteemtheorieën tekort door te weinig historisch gevormde 

voorkeursrichtingen te betrekken bij hun verklaringsmodel. Ook de 

migratiesysteemtheorie, die wel aandacht heeft voor historische en institutionele  factoren, 

schiet te kort op het vlak van de sociale en sportieve ‘triggers’ die soms invloed hebben op 

de keuze van migratiebestemming. Met al de informatie die beschikbaar is en verdeeld 

wordt via internet in de wereldwijde voetbal-‘community’, gaande van spelersprofielen tot 

carrièretrajecten, lijkt het me wel mogelijk om via een kruisbestuiving van disciplines, 

gaande van economen, geografen en sociologen tot historici, een verklaringsmodel te 

genereren die al de factoren van voetbalmigratie combineert in een systeem dat aangepast 

is aan de grillen en de specificiteit van de voetbalwereld. 

 

1.5. Methode, bronnen en problemen 

 

Ik heb in dit werk gekozen om op drie vlakken een onderzoek te leveren naar de 

Afrikaanse voetbalmigratie richting Europa. In het eerste deel (hierboven) probeer ik via 

het gebruik van de beschikbare academische literatuur en de vergelijking van reeds 

beschreven verklaringstheorieën tot een theoretisch kader te komen die de verschillende 

facetten van dit specifieke, en in aard verschillend van de normale arbeidsmigratie, type 

van migratie in kaart brengt. De bestaande debatten onder academici omtrent migratie van 

Afrikaanse voetballers zijn dikwijls zeer beladen met het ethische aspect en worden in 
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vele gevallen overschaduwd door een negatieve connotatie verbonden aan dit fenomeen. 

Bijvoorbeeld door het gebruik van termen zoals ‘neokolonialisme’, ‘mensenhandel’ en 

zelfs ‘slavernij’ door bijvoorbeeld Darby
46

 en Scherrens
47

. Ondanks dat er vele casussen 

kunnen worden aangehaald waar Afrikaanse voetballers oneerlijk werden bejegend 

vanwege de zwakke onderhandelingspositie, gecreëerd door de economische en sociale 

ongelijkheid waarin ze zich bevonden (en nog steeds bevinden), mag men zich als 

onderzoeker niet laten leiden door deze negatieve connotatie. Desalniettemin is het wel 

een belangrijk aspect van de Afrikaanse voetbalmigratie richting Europa, dat zeker niet 

mag genegeerd worden. Het is soms moeilijk om een tussenpositie in te nemen in een 

debat dat door de immense populariteit van voetbal beïnvloed wordt door de media. 

 

In het tweede deel probeer ik een historisch overzicht te geven van de algemene 

migratiestroom van voetballers vanuit Afrika richting Europa. Ik zal daarbij speciale 

aandacht hebben voor de invloed van het koloniale verleden dat het Afrikaanse continent 

deelt met Europa en het schetsen van de context van Afrikaanse voetbalmigratie. Zo zijn 

de emancipatie van het Afrikaanse voetbal en de rol van de FIFA in dit verhaal 

belangrijke processen die in de historische ontwikkeling van voetbalmigratie vanuit 

Afrika meespeelden. Ook institutionele factoren, zoals het effect van het Bosmanarrest en 

bepaalde FIFA- reglementeringen, komen hierin aanbod.  

 

In het derde deel wordt de focus gelegd op de rol van België en zijn professionele 

voetbalcompetitie binnen het verhaal van de Afrikaanse voetbalmigratie. Ik zal vooral 

aandacht besteden aan het historische aspect en dus een overzicht trachten weer te geven 

van de eerste Afrikaanse speler tot de huidige aanwezigheid van  Afrikaanse spelers in de 

Belgische Eerste klasse. Hiervoor maak ik gebruik van een grote diversiteit aan bronnen 

zoals een studie van de geschreven pers, documentaires en andere media die handelen 

omtrent dit onderwerp. Verder heb ik een aantal interviews afgenomen van personen die 

een  rol spelen binnen de Afrikaanse voetbalmigratie waaronder een  talentscout, 

verschillende spelers, een sportjournalist, de spelersvakbond en een woordvoerster van het 
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Centrum tegen Mensenhandel Payoke. Daarnaast heb ik een database (zie bijlage) 

opgesteld om een kwantitatieve benadering toe te voegen aan het betoog om zo de 

blootgelegde feiten te ondersteunen met cijfergegevens. Deze databank omsluit 30 jaar 

(seizoen 1980-1981 tot en met seizoen 2010-2011) aan gegevens van Afrikaanse spelers 

die op een bepaald moment in hun carrière in de Belgische Eerste klasse hebben gespeeld. 

Uiteraard geven deze gegevens maar een beperkte weergave, want naast de aanwezigheid 

van Afrikanen in de eerste klasse, speelde en spelen ook een aanzienlijke groep Afrikanen, 

die via het voetbal migreerde, in de lagere afdelingen. Voor hen zijn jammerlijk genoeg  

onvoldoende gegevens beschikbaar om een correct beeld te scheppen van hun 

spelersprofiel en carrièretraject. 

Voor de database gebruik ik gegevens uit de verschillende jaarlijkse 

competitieoverzichten van Sport- en Voetbalmagazine aangevuld met gegevens uit de 

online raadpleegbare Belgium Soccer database
48

, dat zijn gegevens gesynchroniseerd met 

de aansluitingsformulieren van de KBVB
49

. Gegevens over carrièretrajecten en de 

vertegenwoordiging in de nationale ploeg van het land van herkomst werden gevonden via 

verscheidene Europese voetbaldatabases  zoals de “Footballdatabase”
50

, websites van 

clubs en andere sites die zich bezighouden met het verzamelen van spelersprofielen.  

De moeilijkheid bij deze database van Afrikaanse spelers is het onderscheid maken tussen 

spelers die vanuit Afrika met de bal mee migreren en spelers die Afrikaanse roots hebben, 

maar hun jeugdopleiding in België genoten hebben waardoor ze niet in aanmerking 

komen om opgenomen te worden in deze specifieke database. Naast deze eerste 

moeilijkheid duiken er soms problemen op met tegenstrijdige gegevens die dan via 

eliminatie en redenering kunnen worden opgelost, wat in de meeste gevallen wel gelukt is. 
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2.  Evolutie van de Afrikaanse voetbalmigratie richting Europa: van 

enkelen naar een heuse ‘Foot Drain’ 

 

2.1. De eerste Afrikaanse spelers in Europa: de koloniale link 

 

a) De introductie van het voetbal op het Afrikaanse continent 

 

Wanneer we de geschiedenis van de Afrikaanse spelersmigratie willen onderzoeken is 

het belangrijk om het verband dat er al vooraf al was tussen Afrika en Europa in de 

voetbalsector te benadrukken. Dit komt omdat de wortels van deze specifieke 

voetbalmigratie terug te vinden zijn in het gekoloniseerde Afrikaanse continent tijdens 

de eerste helft van de 20
ste

 eeuw.  De Europese kolonisatoren brachten samen met 

tradities die van culturele, religieuze, sociale of economische aard waren, ook de 

voetbaltraditie mee naar Afrika. De populariteit die het reeds in Europa had verworven 

aan het einde van de 19
de

 eeuw werd overgedragen door de kolonisatoren en het 

duurde niet lang voor ook op Afrikaans grondgebied in de begindecennia van de 20
ste

 

eeuw,  de eerste losse competitiestructuren uit de grond werden gestampt. In het begin 

van het bestaan van de eerste, vrij primitieve en op kleine schaal georganiseerde, 

voetbalclubs op Afrikaanse bodem werd de autochtone bevolking meestal uitgesloten 

tot deelname omdat voetbal gezien werd als een aangelegenheid uitsluitend 

voorbehouden voor de blanken
51

. In de marge van deze uitsluitend voor blanken 

bestemde competities vormden zich ook officieuze competities tussen ploegjes 

bestaande uit spelers van de lokale bevolking. Deze competities werden in de kolonies 

gelokaliseerd in Sub-Sahara Afrika, meestal door missionarissen georganiseerd onder 

het mom van een religieus onderwijsprogramma die zij de kolonie oplegden. Binnen 

dit programma werd er veel waarde gehecht aan lichaamsbeweging en sport  en hierin 

moet de oorsprong gezocht worden van een competitiestructuur voor de autochtonen, 

los van de koloniale overheerser. In de Noord-Afrikaanse kolonies, waar de bevolking 

al langer de culturele tradities vanuit Europa kende gebeurde de ontwikkeling van het 

voetbal vlotter en vooral vroeger. Vanaf de jaren 20 van de 20
ste

 eeuw werden in de 
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Noord-Afrikaanse kolonies, waaronder het Engelse protectoraat Egypte
52

 (1921) en 

het door de Fransen gecontroleerde Marokko, Algerije en Tunesië (1921, organisatie 

eerste Noord-Afrikaans Kampioenschap)
53

, eigen federaties en/of competities 

opgericht die het voetbal organiseerden en generaliseerden voor de hele kolonie, en 

ervoor zorgden dat iedereen kon meespelen
54

. Dit proces zou voor de rest van Afrika 

pas vanaf de jaren 1950 op gang komen. 

Voor de ontwikkeling van het voetbal op het Afrikaanse continent en dan vooral deze 

van de zoektocht naar een eigen identiteit, los van de opgelegde Europese identiteit die 

het voetbal al had, zijn er twee belangrijk tegenstellingen tussen de verschillende 

Afrikaanse kolonies en regio’s die zich vanaf de introductie van het voetbal door de 

kolonisator hebben gemanifesteerd. Het is dan ook belangrijk, met het oog op de 

Afrikaanse voetbalmigratie richting Europa, deze beter te belichten.  

 

Ten eerste zien we dat er een groot verschil bestond in ontwikkelingssnelheid van het 

voetbal en zijn structuur, zowel op het vlak van spelniveau als van de infrastructuur, 

tussen de regio Noord-Afrika en Sub-Sahara-Afrika. Terwijl de Noord-Afrikaanse 

kolonies al heuse competitiestructuren hadden opgebouwd tijdens de eerste decennia 

van de 20
ste

 eeuw, zal dit voor Sub-Sahara-Afrika pas na de Tweede Wereldoorlog van 

start gaan. De rede hiervoor is dat de segregatie tussen de kolonialen en de autochtone 

bevolking in de gebieden ten zuiden van de Sahara veel groter was dan deze in Noord-

Afrika
55

. Voetbal werd door de blanke overheerser gebruikt als een middel om deze 

segregatie te bevestigen via de exclusie van de lokale bevolking bij sport. Het was een 

manier om het verschil en de superioriteit van de een over de ander te benadrukken via 

een sociaal fenomeen zoals voetbal
56

. Dit was veel minder het geval in Noord-Afrika 
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waar er een minder koloniaal racistisch discours werd gehandhaafd ten opzichte van 

de autochtonen. De achterstand die Sub-Saharalanden opliepen in de ontwikkeling van 

het voetbal laat zich doorheen zijn geschiedenis steeds opmerken wanneer we de 

vergelijking met Noord-Afrikaanse voetbalcompetities maken. Zowel op het vlak van 

de professionalisering van het voetbal zelf, als op het internationale platform (WK’s, 

Afrika Cups en Afrikaans clubkampioenschappen), als in de bouw van infrastructuur 

en de leefbaarheid van de nationale competitie, heeft Noord-Afrika steeds een 

voorsprong gehad die zelfs vandaag, op sommige vlakken, zoals leefbaarheid van de 

nationale competitie, nog steeds niet is genivelleerd
57

. Ook op het vlak van het 

migreren van voetbalspelers naar Europa zal dit onderscheid een invloed hebben (zie 

verder). 

Een tweede tegenstelling die belangrijk is wanneer we over de diffusie en 

ontwikkeling spreken van het voetbal op het Afrikaanse continent, en die zeker een 

belangrijke rol zal spelen wanneer de eerste Afrikaanse voetballers naar Europa 

trekken, is het verschil tussen hoe de twee Europese naties met het grootste aantal 

Afrikaanse kolonies onder hun bewind, namelijk Frankrijk en Groot-Brittannië, hun 

koloniaal beleid voerden. Voor de Britten namen de Afrikaanse territoriale gebieden 

eerder een marginale positie in, in vergelijking tot hun andere koloniale gebieden 

buiten Afrika waardoor de band met het Britse eiland minder sterk was
58

. Er is tijdens 

de koloniale periode van de vele Britse kolonies op Afrikaans grondgebied nooit veel 

moeite gedaan van de kolonisator uit om de lokale bevolking op te nemen als een echt 

onderdeel van het Britse volk. Dit is ook zo op het vlak van voetbal, wat zou kunnen 

verklaren waarom er geen spelersmigratie op gang kwam vanuit de kolonies richting 

Groot-Brittannië
59

. Voor Frankrijk daarentegen lag de situatie enigszins anders daar zij 

een andere aanpak dan de Britten naar voren schoven wanneer het om de kolonies in 

Afrika ging. De Fransen hanteerden een soort politiek waarbij het assimileren van de 

autochtone bevolking in de kolonies moest leiden tot een sterke band met het 
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koloniserende moederland
60

. De kolonies werden in hun ogen gezien als een 

uitbreiding van het Franse territorium en de inwoners ervan beschouwd als burgers 

van Franse overzeese provincies, waardoor ze op een veel nauwere manier bij 

Frankrijk betrokken waren en migratie naar het moederland veel gemakkelijker was 

dan in het geval van Groot-Brittannië en zijn kolonies
61

. Naast Frankrijk gebruikte ook 

Portugal, voor zijn kolonies Mozambique en Angola, een soortgelijke aanpak van 

assimilatie naar de lokale bevolking toe. Deze assimilatiepolitiek zal onder andere op 

het vlak van voetbalmigratie naar Europa een bepalende rol spelen bij zijn ontstaan en 

ontwikkeling. 

 

b) De eerste zoektocht naar voetbaltalent buiten Europa: Zuid-Amerika als 

prelude voor Afrika vanaf de jaren 1930 

In de loop van de jaren 1920 zijn de nationale voetbalfederaties binnen Europa 

begonnen met quota’s in te stellen om het aantal buitenlandse spelers per ploeg te 

beperken. De reden hiervoor was dat men op deze manier de eigen spelers meer 

speelkansen kon aanreiken binnen de eigen nationale competitie, waardoor ze een 

hoger spelniveau konden bereiken. Dit was nodig om op een degelijke manier het land 

te vertegenwoordigen op internationale evenementen, zoals de Olympische Spelen 

(vanaf 1908) en het Wereldkampioenschap (vanaf 1930), waar toch de eer van de natie 

op het spel stond
62

. Buitenlandse spelers aantrekken werd dus niet verboden maar wel 

sterk ingeperkt tot enkele spelers per ploeg, variërend van 1 tot 3, afhankelijk van de 

competitie en het reglement dat de respectievelijke voetbalbonden opstelden. Ondanks 

deze reglementering ontstond er toch een drang vanuit Europa, en dan vooral vanuit de 

clubs, om ook buiten het eigen continent naar voetbaltalent te zoeken om zo de strijd, 

met als doel het nationale kampioenschap, met nieuwe wapens te kunnen aangaan. 

Doordat voetbal op het Zuid-Amerikaanse continent al vrij ver stond door de vroege 

implementatie ervan door Europeanen, en doordat Zuid-Amerikaanse ploegen 
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waaronder Uruguay
63

 en Argentinië
64

, op het internationale vlak al vele ogen hadden 

doen opengaan met hun goeie resultaten, was het een logische eerste optie voor 

Europese clubs in hun zoektocht naar voetbaltalent. Het waren de Italiaanse clubs die 

in dit opzicht de eerste stappen buiten Europa hebben gezet door enkele  Zuid-

Amerikaanse voetballers naar de Italiaanse competitie te halen. Doordat de regels in 

Italië vrij strikt waren wat betreft import van buitenlandse spelers moesten de meeste 

Zuid-Amerikaanse voetballers genaturaliseerd worden. Dit kon gebeuren op basis van 

het zogenaamde “Rimpatriati-principe” dat vroegere migranten die van Italië naar 

Zuid-Amerika migreerden automatisch de dubbele nationaliteit verleende aan hun 

nazaten
65

. Dit principe werd een handigheidje die de Italiaanse ploegen toepasten om 

enkele van de beste Zuid-Amerikaanse voetballers naar Italië te krijgen, terwijl ze 

eigenlijk weinig tot niets gemeen hadden met Italië op zich. De Argentijnse en 

Uruguayaanse voetbalbonden verzetten zich hevig tegen deze praktijken, maar konden 

de spelers weinig in de weg leggen. Zij wilden naar Europa gaan om daar meer geld te 

kunnen verdienen door het gebrek aan goed uitgebouwde professionele structuren in 

Zuid-Amerika zelf. Bovendien konden de spelers na het verschaffen van de 

dubbelnationaliteit ook spelen voor de Italiaanse nationale ploeg. Dit speelde in de 

kaart van het Italiaanse fascistische bestuur dat, samen met de clubs, ijverde om Zuid-

Amerikaanse sterspelers
66

 naar Italië te halen met het oog op sportief succes
67

. Wat ze 

ook behaalden door het winnen van de wereldbekers in 1934 als gastland en in 1938 in 

Frankrijk 
68

. 

Het sportieve succes dat het aantrekken van voetbaltalent van buiten Europa opleverde 

voor de Italiaanse clubs en hun nationale ploeg, inspireerde ook andere Europese 

landen om hun blik te verruimen. In een periode waar nationalisme welig tierde, was 
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niets zo belangrijk als de nationale eer en trots te verdedigen, ook op sportief vlak. Zo 

zagen Frankrijk en de Franse clubs ook de mogelijkheid om in de Noord-Afrikaanse 

kolonies aan prospectie te doen naar voetbaltalent. Iets wat Portugal enkele jaren later 

ook zou doen met betrekking tot zijn overzeese gebieden op het Afrikaanse continent: 

Mozambique en Angola. 

c) Frankrijk en Portugal: de import van Afrikaanse spelers afkomstig uit de 

kolonies 

 

Door de politiek van het assimileren van de bevolking die de Fransen voerden in 

verband met de Afrikaanse kolonies, en dan specifiek de Noord-Afrikaanse, waar 

zoals eerder vermeld het voetbal al een degelijke basis had, waren er al vanaf het 

begin van de jaren 1930, Marokkaanse en Algerijnse voetballers aanwezig in de 

Franse voetbalcompetitie
69

. Deze eerste Noord-Afrikaanse voetballers in Frankrijk 

bestonden vooral uit immigranten die werk kwamen zoeken of hun studies wilden 

voltooien in het ‘moederland’. Voetbal was niet rechtstreeks het middel of het doel om 

te migreren en er werd nog niet op een professioneel niveau gespeeld door deze 

Algerijnen en Marokkanen. Maar nadat men de successen van de Italianen had gezien, 

kwam er meer interesse in de voetballers uit de kolonies
70

. Vanaf 1937 werden er 

heuse prospecties georganiseerd in de kolonies ( vooral Algerije) om voetbaltalent te 

ontdekken, in de hoop deze naar Frankrijk te kunnen brengen om niet alleen op 

clubniveau een meerwaarde te brengen maar ook om de nationale ploeg te 

versterken
71

. Eén van deze talenten die in 1938 de stap zette richting Franse competitie 

was de Marokkaan Larbi Ben Barek. Met zijn eerste contract dat hij tekende in 

Marseille, kon hij vijftig keer zoveel verdienen als met zijn voormalige job als 

bediende van een gasstation in Marokko. Na 4 maanden werd hij al geselecteerd voor 

de nationale ploeg, wat mogelijk was vanwege de assimilatiepolitiek die Frankrijk 

voerde waardoor hij een Frans paspoort kon bezitten
72

. Hij werd een zeer belangrijke 

speler voor de Franse nationale ploeg en zorgde ervoor dat er meer en meer Noord-
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Afrikaanse voetballers werden gerekruteerd door Franse clubs, allen in de hoop een 

nieuwe ruwe diamant in de kolonies te vinden. Tussen 1940 en 1965 zullen er 

ongeveer 120 Noord-Afrikaanse spelers uitkomen voor Franse clubs op een 

professioneel niveau, wat toch veel zegt over de link tussen deze eerste cases van 

Afrikaanse voetbalmigratie en kolonialisme
73

. Voor de andere koloniale gebieden die 

in Frans bezit waren binnen het Afrikaanse continent zal het tot de jaren ‘50 duren 

vooraleer zij in aanmerking komen om voetballers te leveren voor het Franse 

moederland. 

Nadat Frankrijk sportieve successen behaalde met de import van spelers uit zijn 

Afrikaanse gebieden was het Portugal dat als volgende Europese land een kijkje ging 

nemen in zijn kolonies. Net zoals Frankrijk voerde Portugal een soort 

assimilatiepolitiek (Assimilado) met betrekking tot de bevolking in zijn Afrikaanse 

kolonies. Dus ook op voetbalvlak kon Portugal een nieuwe bron van talent aanspreken 

in Angola en Mozambique, waar voetbal op een korte periode enorm veel aan 

populariteit won. Maar toch zijn er enkele verschillen tussen Frankrijk en Portugal die 

moeten worden aangetoond.  

 

Ten eerste ligt de timing iets anders: Frankrijk had al in de jaren 1930 Noord -

Afrikaanse spelers in zijn competitie en nationale ploeg, terwijl Portugal maar vanaf 

de jaren 1950 een stabiele import van spelers uit zijn kolonie zou bewerkstelligen. Dit 

komt vooral door het feit dat de Portugese competitie zelf een beetje achterliep in de 

uitbouw van een professionele voetbalstructuur op eigen bodem, wat uiteraard een 

vereiste is wanneer men vanuit Afrika naar Europa wil migreren om betaald voetbal te 

spelen
74

. Een tweede reden is dat in de Noord-Afrikaanse kolonies die in Frans bezit 

waren, het voetbal al veel verder was uitgebouwd, zoals hierboven reeds vermeld, dan 

in de Sub-Sahara Portugese kolonies Angola en Mozambique waardoor 

voetbaltalenten sneller konden worden gedetecteerd door de Franse clubs. 

Ten derde was er een verschil in de manier waarop de twee voetbaltradities met elkaar 

in contact kwamen. In het Franse geval was de link tussen het moederland en Noord-

Afrikaanse kolonies vrij sterk waardoor er al een migratiestroom aanwezig was van 

arbeiders en studenten die in Frankrijk een toekomst zochten, vooraleer er sprake was 
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van een voetbalmigratie. Deze arbeiders en studenten voetbalden ook in Franse clubs 

zonder dat voetbal het middel was van hun migratie. Dit zorgde ervoor dat de 

verwevenheid tussen beide voetbaltradities al vrij intens was voor men een eerste 

talentprospectie deed in de Noord-Afrikaanse gebieden. In het geval van Portugal en 

zijn kolonies is dit anders. Hier kwamen beide voetbaltradities maar met elkaar in 

contact op het ogenblik dat enkele Portugese clubs een voetbaltournee ondernamen in 

de kolonies Angola en Mozambique. Deze tournees waren niet bedoeld om specifiek 

spelerstalent te lokaliseren, maar eerder om de relaties met het bestuur in de kolonies 

te benadrukken en te verstevigen. Er werden in deze context vriendschappelijke 

wedstrijden georganiseerd tegen lokale selecties. Het is dan ook bij deze wedstrijden 

dat de eerste contacten op voetbalgebied werden gelegd tussen het moederland en zijn 

kolonies. Door de goeie resultaten van enkele van deze lokale teams speelden 

verschillende spelers zich in de kijker van grote Portugese clubs waaronder Benfica, 

Sporting Lissabon en FC Porto. Dit maakte de eerste overstap mogelijk van enkele 

zwarte spelers. Nadat een Mozambikaanse speler genaamd Lucas Figuereido Matetu 

topschutter werd van de Portugese hoogste afdeling in 1953 en 1955, spoorde dit de 

Portugese clubs aan om nog betere relaties en scoutingnetwerken uit te bouwen in de 

kolonies, waardoor er meer en meer spelers de overstap maakten naar de Portugese 

competitie
75

. Dit zorgde ervoor dat ook de nationale ploeg, via de assimilatiepolitiek 

die Salazar
76

 propageerde, kon meeprofiteren van deze ‘zwarte parels’, zoals bv. de in 

Mozambique geboren Eusebio die voor de eerste Portugese successen zorgde op een 

wereldkampioenschap
77

 en een heldenstatus bereikte onder de Portugese bevolking, 

getuige zijn standbeeld aan de ingang van het Estadio de Luz in Lissabon. 

Nadat Portugal en Frankrijk hun koloniale bronnen hadden aangesproken, duurde het 

niet lang voor ook België in zijn koloniaal gebied Congo op zoek ging naar ruw 

voetbaltalent. De manier waarop kan het beste vergeleken worden met de Portugese 

casus, maar dit zal in deel drie van deze thesis verder besproken worden. 
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Zoals hierboven vermeld had de andere grote kolonisator van het Afrikaanse 

continent, Groot-Brittanië, een andere aanpak dan de Fransen ( en Portugezen) in 

verband met het integreren van de kolonie in het moederland. Desalniettemin zijn er 

toch Afrikaanse voetballers actief geweest in de Engelse competitie gedurende de 

periode 1930-1960. Weinig of geen van hen was naar Engeland gekomen om van 

voetbal zijn beroep te maken, de meeste waren arbeiders of studenten zoals in de casus 

van de eerste Noord-Afrikaanse spelers in Frankrijk ook het geval was vóór de Franse 

clubs zelf naar Afrika trokken om voetbaltalent op te sporen. Sprake van een echte 

import op grote schaal van voetballers uit Afrika richting het Britse eiland is er tijdens 

hun bezit van koloniale gebieden nooit geweest
78

. 

 

2.2. De dekolonisatie van Afrika en het afschermen van de Europese 

competities 

 

De dekolonisatie van vele Afrikaanse landen op het moment dat er een duidelijke 

voetbalmigratie gebaseerd op de koloniale link ontstaan was, zoals in Frankrijk en 

Portugal maar evengoed ook in België, zorgde er niet voor dat er een volledig einde 

kwam aan deze aan de koloniale link-gebonden voetbalmigratie. Het zorgde er wel 

voor dat een massale uitbreiding van dit type migratie uitbleef. Dit heeft vooral te 

maken met de quota’s op het aantal buitenlandse spelers die de verschillende nationale 

voetbalfederaties van de Europese competities hadden ingesteld om een te grote invoer 

van buitenlandse spelers tegen te houden. Door de dekolonisatie werden Afrikaanse 

voetballers losgekoppeld van hun garantie op een Europese nationaliteit, waardoor ze 

als buitenlandse spelers werden gezien en er dus rekening moest gehouden worden 

met de vooropgestelde quota’s
79

. Deze quota’s dienden vooral ter bescherming van de 

eigen jeugdopleiding met het oog op een doorgroei, die enerzijds de toekomst van de 

nationale ploeg zou garanderen en anderzijds het niveau van de eigen competitie op 

peil zou houden. Tussen de verscheidene Europese competities waren er wel 

verschillen met betrekking tot de quota’s en de graad van bescherming die ze hun 

eigen competitie boden, wat uiteraard een effect zal hebben op de voetbalmigratie uit 
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Afrika richting Europa. Zo zal de aanwezigheid en instroom van Afrikaanse 

voetballers in Frankrijk en Portugal nooit volledig stilvallen door de nauwe banden die 

zij hadden gevormd doorheen de jaren van kolonisatie
80

. Dus ook in de eerste jaren na 

de dekolonisatie zal een gedeelde koloniale geschiedenis een determinant zijn in de 

keuze van Europese landen en waar ze rekruteren op Afrikaans grondgebied
81

. In 

andere Europese competities, zoals de Duitse en Italiaanse, was er totaal geen sprake 

van Afrikaanse spelers, wat eens te meer aantoont dat de oude koloniale banden toch 

de doorslag gaven wat voetbalmigratie vanuit Afrika betrof in de jaren ’70 en begin de 

jaren ’80
82

. 

 

Doordat de koloniale overheerser vertrok uit Afrika werd naast de leiding van het land 

ook de leiding over de voetbalsport overgedragen. De nieuw gevormde besturen 

moesten nu zelf het voetbal trachten te organiseren en een eerste intentie hiervan 

konden we al waarnemen in 1957 bij de oprichting van de CAF
83

, die op dat moment 

slechts 4 leden telde namelijk Egypte, Soedan, Ethiopië en Zuid-Afrika
84

. Tijdens de 

daaropvolgende dekolonisatiegolf was één van de eerste acties die verschillende van 

de nieuwe Afrikaanse leiders ondernamen, de oprichting van hun eigen onafhankelijke 

voetbalfederatie
85

 en een aansluiting bij de CAF om zo hun nationale ploeg te kunnen 

sturen naar de pas opgerichte Afrika Cup. Voetbal was zo populair geworden onder de 

lokale bevolking dat de Afrikaanse leiders, in hun zoektocht naar identiteit, hun 

nationale elftal als symbool van nationale ambitie en eenheid naar voren schoven met 

als bijkomend effect hun eigen machtspositie te bevestigen met goede sportieve 

resultaten
86

. Volgens Dejonghe lag deze zoektocht naar nationale identiteit via sport in 

de lijn van een bredere creatie van een ‘imagined community’ die een tegenpool moest 
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vormen ten opzichte van de kern van het wereldsysteem dat in Europa lag. Dus een 

Westerse creatie,wat voetbal was, dat op koloniale wijze werd geïntroduceerd in 

Afrika, werd nu gebruikt om een eigen identiteit te zoeken
87

.  

Een citaat van een Nigeriaanse Sportminister uit het begin van de jaren ’70 onderlijnt 

dit proces: 

 

“Sporting achievements not only help to integrate the people but are also a measure 

of the nation’s greatness”
88

 

 

Toch maakte het Afrikaanse voetbal hierdoor geen echte opmars want door het 

verdwijnen van de Europese financiële steun, in vele pas gedekoloniseerde landen, 

moesten de Afrikaanse clubs nu eigen middelen zoeken, wat geen sinecure was
89

. 

Gebrek aan professionalisering en aan een degelijke infrastructuur met daar bovenop 

een overdosis aan slecht bestuur zorgden ervoor dat het niveau van deze competities 

zeer laag lag. De Afrikaanse voetbalmigratie richting Europa beperkte zich enkel tot 

Portugal en Frankrijk op dit moment (jaren ‘60, ’70) terwijl de rest van Europa, maar 

ook bijvoorbeeld de FIFA, weinig tot geen aandacht schonk aan het voetbal op het 

Afrikaanse continent. Voor het merendeel van de Europese clubs bleef de Afrikaanse 

voetballer afgeschilderd als iemand met veel ruw talent, maar met te weinig tactisch 

inzicht en discipline om het Europese niveau aan te kunnen waardoor de vraag naar 

Afrikaans talent uitbleef. 
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2.3. De ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en het creëren van de vraag 

naar Afrikaans talent (periode 1970-1985) 

 

a) Het eurocentrische beleid van de FIFA en de onderontwikkeling van het 

Afrikaans voetbal voor de jaren 1980 

 

De FIFA was sinds zijn ontstaan in 1904 een uitsluitend Europees clubje geweest. 

Bijna alle inzittende leden en commissarissen waren Europeanen en dit zorgde ervoor 

dat het beleid zeer eurocentrisch georganiseerd was. Weinig aandacht ging uit naar de 

ontwikkeling van het voetbal in de rest van de wereld en er werd veel waarde gehecht 

aan de machtspositie die Europa had op het vlak van voetbal. Zeker nadat koloniale 

gebieden overal in de wereld hun onafhankelijkheid begonnen op te eisen, zorgde dit 

ervoor dat de FIFA in een vrij reactionair discours bleef steken om die machtspositie 

op voetbalgebied te behouden. De Franse voorzitter van de FIFA, Jules Rimet, had 

tijdens zijn bewind van 1921 tot 1954 een paternalistisch en koloniaal getint discours 

gepromoot waarin Europa een alleenrecht bezat over belangrijke beslissingen inzake 

de organisatie van het wereldvoetbal. Zijn opvolgers, de Engelsen Drewry
90

 en Rous
91

, 

zouden weinig afwijken van dit eurocentrische discours tijdens hun bewind
92

.  

 

Dit zorgde voor heel wat frustratie bij de CAF, en het Afrikaanse voetbal in het 

algemeen, die vond dat het te weinig inspraak kreeg als Afrikaanse voetbalfederatie. 

Verschillende Afrikaanse leiders wilden met hun nationale ploeg internationale 

visibiliteit bekomen voor hun bewind en hun onafhankelijke status die ze nog maar net 

hadden verworven, maar kregen dit niet doordat er geen plaats was voor Afrikaanse 

ploegen op het wereldkampioenschap, wat één van de grootste uitstalramen was voor 

een nieuw opgericht land
93

. Er was slechts één plaats voorzien voor een Afrikaanse 
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ploeg maar daarvoor moest het eerst, na een lange Afrikaanse kwalificatieronde, nog 

een Aziatisch team verslaan in een onderling duel, wat ervoor zorgde dat er voor 1970 

geen enkel Afrikaans land tot op een eindronde van een wereldkampioenschap zou 

geraken
94

. In 1966 volgt een boycot vanuit de CAF, georkestreerd door de Ghanese 

president Kwame Nkrumah, door te weigeren om een Afrikaans land af te vaardigen 

voor de match tegen een Aziatische opponent in de strijd om dat ene 

wereldbekerticket. Hierop volgde een boete vanuit de FIFA voor de CAF, wat er zelfs 

voor zorgde dat er ernstige financiële problemen ontstonden bij verschillende 

Afrikaanse nationale voetbalfederaties die hadden deelgenomen aan de boycot. Toch 

besliste de FIFA om een herhaling van deze boycot te vermijden en om één plaats op 

de wereldbeker automatisch toe te wijzen aan een Afrikaans land
95

. Dit is de eerste 

keer dat het Afrikaanse voetbal zijn stem liet horen, wat aantoont dat het aan een 

emanciperend proces begon en een uitbouw van een degelijke structuur en organisatie 

ging nastreven. Een noodzakelijk proces die het Afrikaanse voetbal de kans zou geven 

meer inspraak ter verwerven in het beslissingsproces. 

 

b) Emancipatie van het Afrikaanse voetbal en het beleid van João Havelange 

vanaf 1974 

 

Eén van de basisprincipes die de FIFA vanaf zijn oprichting hoog in het vaandel droeg 

was de electorale gelijkheid onder zijn leden. Iedereen had een stem of het 

zogenaamde ‘one nation one vote-principle’
96

. Uiteraard had de UEFA de meeste 

leden in zijn rangen waardoor de besluitvorming automatisch in hun voordeel 

uitdraaide. Door de opkomst van de onafhankelijke staten op het Afrikaanse continent, 

die allen aansluiting zochten bij de CAF, bracht dit de Europese meerderheid in de 

FIFA in het gedrang en door het ‘one nation one vote –principle’ zagen de leden van 

de CAF, de FIFA als een ideaal politiek platform om internationale erkenning af te 

dwingen. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie zocht de steun van de Afrikaanse 

landen om de dominantie van de Europeanen te doorbreken, want ook zij zochten 
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meer inspraak in het beleid van de FIFA. Deze Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie, 

die een veel langere traditie had dan de pas opgerichte CAF, had maar 10 landen die 

lid waren (op een totaal van 136 leden van de FIFA in 1970) waardoor het haar 

ontbrak aan electorale mankracht om op eigen houtje meer inspraak te forceren
97

. De 

samenwerking tussen de CAF en CONMEBOL (Zuid-Amerika) was dus een logische 

stap wanneer de Europese hiërarchie moest doorbroken worden. Ook de Aziatische 

AFC werd trouwens betrokken in deze coalitie tussen ontwikkelingslanden die meer 

inspraak wilden bereiken. Het speerpunt van deze coalitie was de Braziliaanse 

manager en bedrijfsleider João Havelange die naar voren werd geschoven door de 

Zuid-Amerikaanse landen als kandidaat voor de opvolging van Rous als voorzitter van 

de FIFA in de hoop zo de eerste niet-Europese voorzitter verkozen te krijgen. 

Havelange lanceerde tussen 1971 en 1973 een globale campagne om zijn kandidatuur 

kracht bij te zetten, een campagne die grotendeels gericht was op ontwikkelingslanden 

waardoor hij veel Afrikaanse landen bezocht. Havelange wist dat hij moest luisteren 

naar de eisen van de CAF als hij een kans wou maken op het voorzitterschap. 

Havelange maakte een aantal beloftes aan de CAF om zo hun steun te krijgen in de 

aankomende verkiezing van 1974
98

: 

 - Verhoging van het aantal plaatsen op de wereldbeker van 16 naar 24. 

 - Verhoging van het aantal rechtstreekse plaatsen op de wereldbeker voor  

    landen uit de zogenaamde ‘Derde wereld’. 

  - Organiseren van jeugdkampioenschappen in ontwikkelingslanden. 

                        - Financiële steun voor de bouw van stadia. 

                        - Financiële steun voor het voorzien van betere coaching en opleiding van de  

 jeugd.  

                        - Organiseren van internationale competities op het Afrikaanse continent
99

.

  

Naast de beloftes die Havelange deed aan de CAF, maakte hij ook duchtig gebruik van 

de politieke crisis die er binnen de FIFA ontstaan was omtrent de positie ten opzichte 

van de Zuid-Afrikaanse voetbalbond FASA. De FASA was voor de andere Afrikaanse 
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voetbalfederaties een doorn in het oog vanwege de apartheid die er nog altijd heerste. 

FIFA- voorzitter Rous had een goede band met de FASA, wat niet in goede aarde viel 

bij de CAF en wat uiteindelijk ook een belangrijke invloed zou hebben op hun 

stemgedrag
100

. 

 

Na de overwinning van Havelange op het Internationaal Congres van de FIFA in 1974 

te Frankfurt, kon hij niet anders dan werk maken van de dure beloftes die hij de Derde 

Wereld had gemaakt. Gesteund door internationale corporaties, zoals Adidas en Coca 

Cola, die een grote interesse hadden in de onontgonnen Afrikaanse markt, vond hij de 

nodige financiële steun die het Afrikaanse voetbal uit zijn onderontwikkelde positie 

moest halen om ook op sportief vlak een speler te worden in het wereldvoetbal
101

. 

Deze financiële steun kreeg wel veel negatieve kritiek vooral gericht op het ethische 

aspect van de bemoeienis van deze corporaties. Desalniettemin bracht het wel een 

input van kapitaal dat het Afrikaanse voetbal dringend nodig had. De toevoeging van 

grote internationale corporaties als sponsors in de voetbalwereld was tevens een 

serieuze indicatie dat het voetbal aan een transformatie richting een ‘global game’ was 

begonnen waarin het commerciële aspect een steeds grotere rol zou gaan spelen. 

 

c) De jaren ’80: een vernieuwde interesse in het Afrikaanse voetbal 

 

De inspanningen van Havelange zorgden voor een nieuw elan op het Afrikaanse 

continent. Zo werd in 1977 het Under-20 jeugdwereldkampioenschap voor de eerste 

maal georganiseerd in Tunesië met drie Afrikaanse deelnemers, namelijk Marokko, 

Tunesië en Ivoorkust
102

. In de daaropvolgende twee edities zouden zowel Algerije als 

Egypte tot in de kwartfinales geraken van dit tornooi. In dit opzicht kunnen we zeggen 

dat Noord-Afrika toch nog steeds een stapje voor had op de Afrikaanse landen ten 

zuiden van de Sahara waar er meer tijd nodig was om bepaalde structuren en een 

positief beleid uiteen te zetten. Corruptie bleef een pest in Zwart-Afrika en had een 

zeer nefaste invloed op de ontwikkeling van het voetbal. Het zou tot 1985 duren 

vooraleer een Zwart-Afrikaans team (Nigeria) de poulefase van het –20 
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kampioenschap zou doorstaan. In datzelfde jaar zou Nigeria ook wel het 

wereldkampioenschap onder 17 jaar winnen wat aantoont dat er wel degelijk 

progressie werd gemaakt in bepaalde Zwart-Afrikaanse landen, zoals Nigeria, maar 

ook bijvoorbeeld in Guinée, dat in hetzelfde tornooi de halve finale haalde
103

. 

 

In 1981 beslist de FIFA, onder druk van de CAF en de CONMEBOL, om een 

maatregel te stemmen die de verplichting betekende voor Europese clubs om spelers 

af te staan voor officiële
104

 internationale wedstrijden van hun nationale ploeg, indien 

de speler dat zelf wenste
105

. De clubs hadden totale controle over hun spelers en 

wilden in meeste gevallen niet dat ze terugkeerden naar hun land van herkomst om er 

de nationale ploeg te vertegenwoordigen. Er werd vooral gevreesd voor blessures en 

een te lange afwezigheid, wat de resultaten in de eigen competitie kon beïnvloeden. 

Deze nieuwe maatregel zorgde ervoor dat verschillende Afrikaanse voetballers, die op 

dat moment bijna uitsluitend in Frankrijk actief waren en dus al waren aangepast aan 

de Europese stijl van voetballen, terug mochten keren om kwalificatiematchen te 

spelen met hun thuisland. 

Op het Wereldkampioenschap van 1982 in Spanje waren er twee Afrikaanse ploegen 

in geslaagd om op het eindtornooi te belanden, namelijk Algerije en Kameroen. Tot 

grote verbazing van iedereen werden ze niet meer weggespeeld door de Europese 

ploegen, zoals bijvoorbeeld in 1974 gebeurde toen de Zaïrese selectie met 9-0 verloor 

van het toenmalige Joegoslavië. Integendeel, zowel Kameroen als Algerije, beide 

voormalige Franse kolonies en dus voorzien van spelers die uitkwamen in de Franse 

Ligue 1 en Ligue 2, speelden zeer degelijk en georganiseerd voetbal. Beiden wonnen 

zelfs wedstrijden en waren serieuze kandidaten voor een plaats in de volgende ronde. 

Vooral Algerije verdiende dit zeker, nadat ze met gelijke punten eindigden samen met 

Oostenrijk en West-Duitsland. In de laatste wedstrijd van de poulefase hadden 

Oostenrijk en West-Duitsland een afspraak gemaakt omtrent de uitslag zodat beiden 

zeker waren van kwalificatie en de uitschakeling van Algerije. Deze wedstrijd is één 

van de meest spraakmakende wedstrijden geweest in de geschiedenis van het 
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Wereldkampioenschap voetbal en werd omschreven als ‘het bedrog van Gijon’, naar 

de locatie waar de wedstrijd plaatsvond. Nadat de Duitsers 1-0 voorkwamen was het 

als snel duidelijk dat beide ploegen een pact hadden gesloten en er werd voor het 

overige gedeelte van de partij geen aanstalten meer gemaakt om aan te vallen en voor 

de groepswinst te strijden
106

. Tot grote verontwaardiging van de Algerijnse supporters 

moest de Algerijnse nationale ploeg nadat ze 2 van hun 3 wedstrijden hadden 

gewonnen toch het tornooi verlaten. 

 

Ondanks dat beide Afrikaanse teams de volgende ronde niet haalden zorgden ze wel 

voor een nieuwe kijk op het Afrikaanse voetbal. Het was duidelijk dat Afrikaanse 

voetballers niet meer konden gezien worden als amateurs die met hun speelse 

technische bagage wel een attractie waren, maar het nalieten enige tactische of fysieke 

discipline op de mat te brengen. Academici die onderzoek hebben verricht op het vlak 

van de voetbalmigratie vanuit Afrika richting Europa of over het Afrikaanse voetbal in 

zijn geheel, zoals bv. Darby
107

, Dejonghe
108

, Radouane Bnou-Nouçair
109

, Murray
110

, 

Lanfranchi en Taylor
111

 zijn dan ook unaniem over het feit dat aan het begin van de 

jaren ’80, door de goeie resultaten van Afrikaanse landen op zowel het 

Wereldkampioenschap voor senioren in 1982 als de verschillende 

jeugdwereldkampioenschappen, een nieuwe kijk ontstond vanuit Europa op het 

Afrikaanse continent. Deze verandering van imago werd een rechtstreekse oorzaak 

van de verhoging van de interesse van de Europese clubs voor de Afrikaanse markt en 

veroorzaakte daaropvolgend dus ook een verhoging in het aantal spelersmigraties 

richting Europa. Tijdens de jaren ‘80 zullen zich nieuwe netwerken ontplooien van 

scouts (vooral via de internationale wedstrijden) om zo de, nog voor velen onbekende, 

Afrikaanse markt te ontginnen. 
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2.4. Een stijging van het aantal Afrikaanse spelers in Europa vanaf midden de

  jaren 1980 tot nu: economische en institutionele katalysatoren zowel in 

Europa als in Afrika 

 

Tijdens de jaren ’80 zal ook het Europese voetbal, net als het Afrikaanse, zich verder 

ontwikkelen. Gedurende een periode waarin het voetbal op het Afrikaanse continent 

eindelijk kan rekenen op aandacht en vernieuwd respect, door enkele goeie 

internationale resultaten en een zekere heroriëntering binnen de FIFA, zet de 

voetbaltraditie op het Europese continent enorme stappen op het vlak van 

professionalisering en commercialisering van hun meest geliefde balspelletje.  

Gedurende de jaren 1980 begonnen scouts meer en meer de Afrikaanse markt te 

onderzoeken waardoor de kennis van deze markt gevoelig verhoogde. Toch is het 

vooral het internationale toneel, waarop enkele Afrikaanse ploegen furore maakten, 

dat geprospecteerd werd. Voor enkele landen, zoals Frankrijk, Portugal en België, die 

een koloniaal verleden deelden met enkele Afrikaanse landen, werden door enkele 

clubs stappen gezet om de Afrikaanse markt dieper te penetreren en op clubniveau een 

scoutingnetwerk op te bouwen. 

 

a) De exponentiële groei van de Europese clubbudgetten en de kloof die eruit 

volgde als ‘incentive’ voor de Afrikaanse spelersmigratie 

 

Het Europese voetbal ondergaat, zoals in deel 1 reeds vermeld, een transformatie van 

een lokaal gevestigde en lokaal gesponsorde verzameling van clubcompetities naar een 

economische en commerciële markt, waarbij investeringen van grote internationale 

bedrijven en de toenemende mediatisering van voetbal zorgen voor een enorme groei 

van de budgetten. De clubs en competities transformeerden, vanaf medio 1980, naar 

een breed economische product waarvan de grootste bron van inkomsten te vinden is 

in miljoenendeals met sponsors en de zeer gegeerde televisie-uitzendrechten
112

. Voor 

beide bronnen van inkomsten is vandaag de dag absoluut nog geen plafond bereikt. 
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Voor het nieuwe contract van de tv-rechten, dat loopt van 2013 tot en met 2016, van 

één van de meest bekeken competities in de wereld, namelijk de Engelse Premier 

League, bood het Britse bedrijf Skysports het nieuwe recordbedrag van maar liefst 4 

miljard euro
113

. De eerste tv-rechten voor de Premier League werden in 1979 aan de 

BBC verkocht voor de som van ongeveer 10 miljoen euro per vier seizoenen
114

, wat 

erop neer komt dat over een periode van 30 jaar de prijs maar liefst 400 keer hoger ligt 

dan aan het begin van de jaren 1980. Ook voor bijvoorbeeld shirtsponsoring leggen 

multinationale corporaties enorme bedragen neer die steeds maar hoger worden. Zo 

betaalde General motors maar liefst 451 miljoen euro aan Manchester United om 

vanaf het seizoen 2014-2015 verzekerd te zijn van shirtreclame
115

. Het Europese 

voetbal onderging dus een structurele verandering die vooral gestuurd werd door een 

vernieuwde economische basis, maar ook door institutionele veranderingen. Zo riep de 

UEFA in 1992 de prestigieuze Champions League in het leven, wat er ervoor zou 

zorgen dat de evolutie die medio jaren 1980 werd ingezet, waarbij een nieuwe 

economische basis zou zorgen voor een beginnende kloof tussen financieel sterke en 

minder sterke Europese competities, in een versneld tempo werd verder gezet
116

. De 

enorme bedragen die de clubs krijgen bij deelname of zelf winst in de Champions 

League staan ver boven de bedragen die ze kunnen verdienen in de eigen competitie 

waardoor de clubs, die regelmatig de kwalificatie voor dit toernooi behalen, een veel 

hoger budget ter beschikking hebben. Dit werd nog meer uitgesproken met de 

introductie in 1999 van de Market Pool, een soort verdeelsleutel voor het prijzengeld 

van de Champions League gebaseerd op de inkomsten van tv- en sponsorgelden, 

waardoor de rijke clubs alleen maar rijker werden en nog steeds worden. Om een 

illustratie te geven van hoeveel geld er in deze Market Pool tegenwoordig zit: voor het 
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seizoen 2010/2011 werd er 751 miljoen euro verdeeld onder de 32 ploegen die 

deelnamen aan de Champions League
117

. 

Deze veranderingen in het Europese voetbal zorgden ervoor dat door de financiële 

aantrekkingskracht van enkele Europese competities er, vanaf de jaren ‘80, een 

verhoging kwam in het aantal spelersmigraties tussen Europese landen, maar ook van 

elders in de wereld naar Europa. De Europese topcompetities fungeerden, door de 

riante lonen die ze steeds frequenter konden betalen, als een soort magneet voor 

spelerstalent. De kloof die de vijf rijkste competities
118

 tijdens de laatste 20 jaar 

uitdiepten binnen Europa, had nefaste gevolgen voor de minder kapitaalkrachtige 

Europese profcompetities zoals bijvoorbeeld de Nederlandse, de Belgische en de 

Schotse. Clubs uit deze competities konden hun toptalenten niet langer aan zich 

binden door de hoge lonen in de topcompetities. Hierdoor begonnen deze clubs naar 

nieuw talent te zoeken buiten Europa en dan liefst tegen een zo goedkoop mogelijke 

prijs zodat er een winstmarge aanwezig was in het geval dat de speler kon worden 

doorverkocht. De vraag uit Europa’s kleinere competities richtte zich vanaf de jaren 

‘90 dus steeds meer op perifere voetbalgebieden zoals de Afrikaanse competities.  

 

b) De rol van de spelersmakelaar 

 

Meer en meer werd het verhandelen van spelers tussen clubs een normale, maar 

weliswaar zeer lucratieve, bezigheid. Die evolutie zorgde voor het ontstaan van het 

beroep van spelersmakelaar tijdens de jaren ‘80. De makelaar is een soort 

tussenpersoon die als zaakwaarnemer de belangen van een profvoetballer behartigt 

met betrekking tot zijn carrière, dus vooral inzake transfers en arbeidsovereenkomsten. 

Dit semilegale beroep, dat pas in 1994 zou erkend worden door de FIFA, speelde een 

cruciale rol in het aanbieden van voetbaltalent op de Europese markt. De 

spelersmakelaars  specialiseerden zich meer en meer in het ontsluiten van vreemde 

markten, zowel binnen
119

 als buiten
120

 Europa, in de hoop nieuw spelerstalent te 
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kunnen ontdekken om dan aan te bieden op de Europese markt. Naast het aanbieden 

van talent op de Europese markt zijn de makelaars ook verantwoordelijk voor het 

mogelijk maken van een transfer naar Europa voor spelers vanuit bijvoorbeeld Afrika, 

die anders nooit had plaatsgevonden, doordat de scoutingnetwerken die de clubs zelf 

opzetten, door een hoge kost en een soms lage return, veel minder ver reikten
121

. De 

spelersmakelaars bekostigen hun eigen reis naar Afrika om daar dan een hele resem 

wedstrijden van de lokale competities te bekijken in de hoop deze ene ruwe diamant te 

vinden en naar Europa te brengen. Jammer genoeg werd er door de spelersmakelaars 

soms te veel misbruik gemaakt van de zwakke onderhandelingspositie waar veel van 

de Afrikaanse spelers zich in bevonden, waardoor soms tot 50% van de inkomsten in 

de zakken verdween van de makelaar
122

. Deze malafide praktijken zouden vanaf het 

einde van de jaren ‘90 aangepakt worden door zowel de FIFA (zie verder) als de 

nationale voetbalfederaties, als verschillende nationale parlementen zoals in België 

(zie verder) en Nederland. Toch is vandaag het misbruik van de makelaars en hun 

greep op het Afrikaanse voetbal nog steeds aanwezig, omdat zij in vele gevallen de 

enige weg zijn om een voetbaldroom van een jonge Afrikaanse speler, om ooit in 

Europa te mogen spelen, te laten uitkomen. 

 

c) Het Bosmanarrest 

 

Ondanks dat de hierboven genoemde evoluties, die al eind jaren ’80 - begin jaren ‘90 

duidelijk merkbaar waren, een stimulans betekenden voor een verhoging van 

spelersmigraties vanuit Afrika richting Europa, was het rigide transfersysteem en de 

nationale quota’s op buitenlandse spelers nog steeds een rem op de voetbalmigraties 

en dus onrechtstreeks ook op een volledige boom van de voetbalmigraties vanuit 

Afrika. Het Bosmanarrest zou hier vanaf 1995 verandering in brengen. 

Vóór 1995 bepaalde het transfersysteem dat de clubs ten allen tijde, zelfs als de speler 

ten einde contract was, een transfervergoeding mochten eisen wanneer een speler die 

aangesloten was bij hun club wilde transfereren naar een andere club. Deze regel 
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zorgde ervoor dat spelers weinig bewegingsruimte hadden en dat voetbalmigratie in 

vele gevallen werd tegengehouden. Nadat de Belgische voetballer Jean-Marc Bosman 

een rechtszaak
123

 aanspande tegen zijn club FC Luik, die onrealistische transfereisen 

stelde om zo Bosman te weerhouden van vertrek naar een andere club, en tegen de 

UEFA, werd geoordeeld dat zowel het transfersysteem als de nationale quotaregeling 

strijdig waren met de non-discriminatierichtlijnen van de Europese Unie
124

. 

Het resultaat was dat de spelers nu, na het uitdienen van hun contract, vrij mochten 

veranderen van club en dat er geen restricties meer waren voor spelers met een 

Europees paspoort om te voetballen voor een Europese club. Deze twee veranderingen 

zorgden voor een boom van het aantal voetbalmigraties binnen Europa, maar ook van 

andere gebieden naar Europa. Ondanks dat verscheidene Europese competities nieuwe 

quota’s invoerden, die dan betrekking hadden op niet -EU spelers, was er na 1995 

meer plaats voor Afrikaanse spelers, daar zij geen concurrentie meer moesten aangaan 

met andere Europese spelers voor een plaats bij een Europese club. Bovendien waren 

er landen, zoals België, die geen quota’s meer invoerden, waardoor de deur van het 

Europese voetbal voor Afrikaanse voetballers open kwam te staan. Want eenmaal een 

contract is getekend bij een Europese club kan de speler een procedure laten starten tot 

aanvraag van de dubbelnationaliteit waardoor hij in het bezit kan komen van een voor 

Afrikaanse voetballers zeer gegeerd Europees paspoort
125

. Vanaf 1995 kunnen we dan 

ook van een echte intensieve groei spreken van het aantal Afrikaanse spelers in het 

merendeel van de Europese competities, los van het hebben van enige historische link 

met het Afrikaanse continent . 
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d) De socio-economische en politieke situatie in Afrika als pushfactor voor 

migratie 

 

Naast de vraag naar goedkoop voetbaltalent vanuit Europa, en de nodige economische 

pullfactoren die hierboven beschreven staan, is het ook de sociaaleconomische situatie 

op het Afrikaans continent zelf, die vanaf de jaren ‘90 mee de migratie van zijn 

voetballers richting Europa stimuleert. Hiervoor moet wel een onderscheid gemaakt 

worden tussen Noord-Afrika en Sub-Sahara-Afrika dat, zoals hierboven reeds werd 

vermeld, een andere evolutie doormaakte. De professionalisering van het voetbal ligt 

traditioneel veel hoger in Noord Afrika, waardoor het spelers langer aan zich kan 

binden. Darby argumenteert echter dat er, ondanks het bestaande onderscheid, men ten 

opzichte van de Europese competities en zijn aantrekkingskracht geen onderscheid kan 

maken. De economische pushfactor, die gecreëerd wordt door de 

inkomensongelijkheid, blijft dezelfde in aard maar verschilt in omvang met Sub-

Sahara-Afrika, en dan vooral met West-Afrika waar de socio-economische situatie het 

slechtst is
126

. Een mooi voorbeeld hiervan is de Ivoriaanse selectie op de afgelopen 

Africa Cup in Gabon en Equatoriaal Guinea (2012). Maar liefst 22 van de 23 spelers in 

de selectie spelen voor een Europese club
127

. Een indicatie dat de groei van de 

Afrikaanse aanwezigheid in Europa niet echt afneemt. Het gebrek aan: 

professionalisering, een vast salaris, politieke stabiliteit en enige vorm van sociale 

zekerheid zijn allen factoren die de wil en de droom van Afrikaanse voetballers 

voeden om naar Europa te migreren. Een voorbeeld hiervan is de huidige statistiek van 

het aantal professionele voetballers in de wereld. Volgens een telling van de FIFA telt 

het Afrikaanse continent slechts 7.371 officieel ingeschreven professionele 

voetballers, terwijl Europa er rond de 60.000 telt, wat neerkomt op een 

vermenigvuldiging met 8
128

. Een onderliggend probleem dat ervoor zorgt dat de 

uitbouw van professionele structuren verhinderd wordt, is de constante aanwezigheid 

van corruptie waardoor veel geld dat bestemd is voor investeringen in infrastructuur en 

spelerslonen verdwijnt in de zakken van politieke mandatarissen en bestuursleden
129

. 
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De centrale rol die de overheid speelt in de organisatie van het voetbal en hun focus 

die ze vooral leggen bij het financieren van de nationale ploeg in hun zoektocht naar 

internationale erkenning, zorgt ervoor dat ze weinig oog hebben voor de uitbouw van 

een nationale competitie en een investering in een jeugdopleiding of infrastructuur
130

. 

Doordat de meeste Afrikaanse clubs het verkopen van hun spelerstalenten als enige 

constante bron van inkomsten zien, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het ondermijnen 

van de lokale competitie. De clubs lijken zich neer te leggen bij deze situatie omdat ze 

ook geen andere keus hebben, willen ze blijven bestaan
131

.  

Ondanks pogingen van zowel grote voetbalinstanties FIFA en CAF, als de nationale 

voetbalfederaties van de Afrikaanse landen om spelerstalenten op het Afrikaanse 

continent te houden (via allerlei ontwikkelingsprojecten, de oprichting van een 

Afrikaanse tegenhanger van de Champions League, enz.) is men er nog niet in 

geslaagd een blijvende economische basis te voorzien die de nodige 

aantrekkingskracht heeft om Afrikaanse voetballers in Afrika te houden. 

 

2.5. Een antwoord op de massale instroom van Afrikaanse voetballers 

en de uitbuiting van hun zwakke positie door spelersmakelaars: de 

FIFA regulering 

 

Tijdens de jaren 1990 kwamen de eerste gevallen aan het licht waarbij Afrikaanse 

voetballers uitgebuit werden door spelersmakelaars en Europese clubs. Zij maakten 

immers gebruik van de kwetsbare situatie van de Afrikaanse speler om zo, in het geval 

van de makelaars, zich persoonlijk te verrijken door de prestaties van iemand anders. 

De clubs daarentegen wilden liefst zo weinig mogelijk betalen voor de Afrikaanse 

voetballers, waardoor de lonen enorm laag waren. Bovendien werden de Afrikaanse 

voetballers die naar Europa werden gebracht steeds jonger, wat aanleiding gaf tot 

verschillende ethische vragen. De media en verschillende mensen-
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rechtenorganisaties
132

 brachten verschillende casussen naar boven van Afrikaanse 

jongetjes die naar Europa werden gebracht door makelaars met het oog op een carrière 

als voetballer, maar eenmaal ze niet goed genoeg werden bevonden, werd er niet meer 

naar hen omgekeken, waardoor velen van hen op straat terechtkwamen.  

Deze wantoestanden bewogen de FIFA ertoe om in de ontwikkeling van de nieuwe 

transferregels (wat een noodzakelijkheid was door de uitspraken in het Bosmanarrest) 

rekening te houden met deze feiten. Vooral FIFA-voorzitter Blatter, die in 1998 een 

verbond sloot met de wereldwijde kinderrechtenorganisatie UNICEF, ijverde voor de 

bescherming van minderjarigen op de transfermarkt
133

. Het tegengaan van 

kinderarbeid afkomstig vanuit Afrika werd eind jaren ‘90 het speerpunt van zijn 

beleid, weliswaar gestuurd door een scherpe publieke opinie die de uitbuiting door 

malafide spelersmakelaars sterk veroordeelde. 

In 2001 werd het nieuwe transfersysteem ingevoerd nadat er een periode van 5 jaar 

was verstreken waarin een enorme uitbreiding van de Afrikaanse spelersmigratie een 

rechtstreeks gevolg was van het gebrek aan regulering. Een eerste zeer noodzakelijke 

regel die vanaf 2001 in werking werd gesteld, was het verbod op de transfer van 

minderjarigen
134

. Dit zou een halt moeten toeroepen aan de grootste wantoestanden. 

De Europese clubs zouden zich niet meer wagen aan het contracteren van minderjarige 

Afrikaanse voetballers op straffe van boetes en diskwalificatie uit de Europese 

internationale competities. Er zijn echter wel uitzonderingen waar het wel nog 

mogelijk zou zijn om een transfer van een minderjarige voetballer te voltrekken en dat 

is wanneer de ouders mee zouden verhuizen. Een voorbeeld hiervan is de transfer van 

de minderjarige Ivoriaanse voetballer Bakary Saré naar Anderlecht in 2006. Zijn 

moeder werd door Anderlecht ook overgebracht waardoor de transfer goedgekeurd 

kon worden
135

. 

Een tweede regel was het implementeren van een nieuwe financiële compensatieregel 

die er moest voor zorgen dat bij een transfer er ook nog een deel van de transfersom 

zou terugvloeien naar de clubs waar de speler tussen de leeftijd van 12 en 23 zijn 
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opleiding genoot
136

. Hierdoor zouden ook Afrikaanse clubs meer geld kunnen krijgen 

om te investeren in hun opleiding en infrastructuur. Het percentage financiële 

compensatie (5%, te verdelen onder alle clubs waar de speler zijn opleiding genoot) op 

de transfersom ligt echter vrij laag, waardoor het lijkt dat deze nieuwe regulering geen 

drastische vooruitgang zou bieden aan de zwakke economische positie van de 

Afrikaanse clubs. 

 

Naast deze eerste twee onderdelen van de transferregels, die rechtstreeks te maken 

hebben met de Afrikaanse spelersmigratie, besloot de FIFA om in diezelfde periode 

een broodnodige set regels te ontwikkelen omtrent het relatief nieuwe beroep van 

spelersmakelaar. Na het Bosmanarrest waren de makelaars protagonisten geworden op 

de voetbalmarkt, doordat spelers nu meer vrijheid hadden en minder gebonden waren 

aan één specifieke club. Zij verdienden soms enorme commissiebedragen voor hun 

werk, waardoor ze in sommige gevallen misbruik maakten van het vertrouwen die de 

voetballer hun gaf. De FIFA besloot een set regels in te voeren die als absolute 

minimumvoorwaarden zouden dienen voor het bedrijven van het beroep van 

spelersmakelaar. Sommige voetbalfederaties in Europa verstrengden deze regels zelf 

voor de spelersmakelaars die ingeschreven waren binnen hun landsgrenzen
137

.  

De FIFA Player Agent Regulations, die in 2000 werden ingevoerd, staan in 

combinatie met een officiële licentie die alleen maar kan worden behaald mits voldaan 

wordt aan volgende voorwaarden
138

: 

 

 Het is verboden voor spelers of clubs om te werken met makelaars die niet in 

het bezit zijn van een FIFA-licentie, tenzij het gaat over een rechtstreekse 

aanverwant van de speler, zoals een ouder of echtgenote. 

 De aanvrager van de licentie moet een onbezoedelde reputatie hebben. 

 De nationale voetbalfederatie, waar de aanvraag wordt gedaan, mag twee keer 

per jaar een examen organiseren die de aanvrager moet meedoen en waarin hij 

moet slagen. 
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 De geslaagde makelaar moet een akte voor goed en eerlijk professioneel 

gedrag ondertekenen. In 2008 wordt hier een bankgarantie aan toegevoegd 

voor een som van 100.000 Zwitserse frank
139

. 

 De makelaar mag slechts één partij binnen een transferovereenkomst 

vertegenwoordigen 

 De makelaar mag geen spelers benaderen die onder contract liggen bij een club 

in de hoop ze te overtuigen om van club te veranderen. 

Momenteel zijn er over heel de wereld zo een 6.731 spelersmakelaars met een 

officiële licentie en dus gewettigd om een speler te vertegenwoordigen
140

. Veel 

makelaars werken echter nog steeds via netwerken van tussenpersonen, waardoor het 

niet altijd duidelijk is waar precies het commissieloon naartoe gaat. Vooral in Afrika 

zijn er veel makelaars zonder wettige licentie die zich bezighouden met het zoeken 

naar spelerstalent voor de Europese markt. Door te kijken naar welke Afrikaanse 

landen het meeste spelersmakelaars huisvesten kunnen we afleiden waar precies de 

kerncompetities zijn waaruit spelerstalent wordt gevist. Nigeria is met zijn 129 

aangesloten spelersmakelaars de absolute koploper op het Afrikaanse continent, wat 

ook te merken valt aan de enorme aanwezigheid van Nigeriaanse spelers in Europese 

competities. Ondanks het invoeren van de reguleringen blijven er mogelijkheden 

bestaan om als spelersmakelaar misbruik te maken van de positie waarin Afrikaanse 

voetballers zich bevinden, toch kan worden gesteld dat de grootste misbruiken wel zijn 

aangepakt en er meer beschermingsmechanismen aanwezig zijn. 

 

2.6. 2001 tot nu: samenwerkingsverbanden en voetbalacademies ter 

ontwijking van de regulering 

 

De reguleringen die ingevoerd werden, zorgden er niet voor dat de vraag naar 

goedkoop voetbaltalent, vanuit Europa, afnam. De Afrikaanse markt werd nog steeds 

afgespeurd naar voetbaltalent om die ene ruwe, goedkope diamant te vinden en de 

makelaars en Europese clubs zochten manier om de jonge talenten toch naar Europa te 

brengen zonder in overtreding te zijn met de nieuwe reguleringen omtrent de transfer 

van minderjarigen. Door het ontbreken van een geboorteregister in veel Afrikaanse 
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gebieden begon het fenomeen van het vervalsen van paspoorten te ontstaan. Lokale 

ambtenaren lieten zich maar al te graag omkopen door malafide spelersmakelaars om 

enkele cijfertjes op het paspoort aan te passen zodat de speler net 18 bleek te zijn. De 

Afrikaanse speler doet mee aan de vervalsingen omdat het zijn droom en enige kans 

lijkt te zijn om in Europa te komen voetballen. Op deze praktijk staan uiteraard zware 

straffen waardoor andere manieren werden gezocht om de regels te omzeilen en aan de 

vraag naar voetbaltalent te voldoen.  

In het begin van de jaren 1990 ontstonden in de marge enkele voetbalscholen op het 

Afrikaanse continent, die gesteund werden door zowel de FIFA als de CAF en door 

enkele Europese clubs
141

. De bedoeling hiervan was te investeren in Afrikaanse 

jeugdspelers om ze naast het voetbal ook de toegang tot onderwijs te verschaffen. 

Deze projecten ontstonden onder het mom van ontwikkelingssamenwerking en hadden 

de beste intenties. Doorheen de jaren ’90 en vooral vanaf de invoer van de restricties 

op transfers van minderjarigen in 2001, bleken de voetbalscholen of academies een 

perfecte oplossing te bieden voor het omzeilen van deze regulering. Europese clubs, 

zoals bijvoorbeeld Feyenoord
142

 en Beveren
143

, investeerden in deze academies waar 

jonge voetbaltalenten konden gestald worden tot ze oud genoeg waren om naar Europa 

te trekken en te tekenen bij de Europese club die als geldschieter had opgetreden. 

Overal op het Afrikaanse continent ontstonden nu voetbalacademies die voetbal met 

onderwijs combineerden om zo nieuwe voetbaltalenten te vormen die klaar zijn voor 

de Europese markt
144

. Naast de academies, gesponsord door een Europese club, 

ontstaan er nu ook academies die verbonden zijn aan multinationale corporaties of 

zelfs individuen zoals oud-voetballers
145

 of zakenlui
146

. Het is duidelijk dat er veel 

geld te verdienen valt in de business van de voetbalacademies en vooral op het 

ethische vlak woedt de discussie hierover hevig. De tegenstanders wijzen op de 
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neokoloniale eigenschappen waarbij de spelers gewoon gezien worden als een middel 

om veel geld te verdienen. De academies zouden een nieuwe manier zijn om het 

Afrikaanse voetbal te ontdoen van zijn spelerstalent zonder hiervoor veel geld neer te 

leggen. Alhoewel dit zeker niet kan worden tegengesproken, pleiten de voorstanders er 

voor dat de academies zorgen voor een betere jeugd voor een enorm groot aantal 

Afrikaanse spelertjes die anders nooit zo een kans zouden hebben gekregen.  

Het probleem ligt er in dat er veel verschillende soorten academies zijn en dat de één 

al betere intenties heeft dan de andere. In vele gevallen zorgen de Europese 

investeringen voor een goeie infrastructuur die, naast het voetbal zelf, ook voorzien in 

woon- en slaapgelegenheden voor de spelers wat een opmerkelijke verbetering is met 

vroeger. Meer en meer Europese clubs tonen interesse in dit type van academie. Zo 

zou ook bv. Anderlecht verregaande onderhandelingen voeren voor de oprichting van 

een voetbalacademie in Caïro, maar de onderhandelingen zijn jammer genoeg 

afgesprongen door de politieke crisis, wat duidt op de waarde van een politieke, 

stabiele omgeving bij investeringen in een voetbalschool op Afrikaans grondgebied
147

. 

Uiteraard zijn er ook andere academies die uit zijn op een snelle winst en weinig 

investeren in infrastructuur of onderwijs. Deze discussie is momenteel nog zeer 

actueel. Naar mijn mening zou er moeten worden nagedacht over een door de FIFA 

gecontroleerd licentiesysteem, dat enkel aan deze academies, die aan specifieke eisen 

omtrent onderwijs en accommodatie voldoen, de toelating geeft om hun 

spelerstalenten te transfereren naar een Europese club. In ieder geval zal de toekomst 

uitwijzen hoe deze nieuwe methodes de Afrikaanse spelersmigratie richting Europa 

zullen beïnvloeden. 
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3. De ontwikkeling van België als toegangsweg voor Afrikaanse 

voetballers: van de koloniale periode tot nu 

 

In dit gedeelte leg ik de focus volledig op België en de rol die het vervult binnen het 

verhaal van de Afrikaanse voetbalmigratie richting Europa. Mijn bedoeling is om een 

analyse te maken van deze specifieke vorm van migratie en alle aspecten ervan bloot 

te leggen in relatie tot België, dat zich sinds de jaren ‘80 heeft ontwikkeld tot 

toegangspoort voor Afrikaanse spelers die een professionele voetbalcarrière en een 

toekomst in Europa ambiëren. Om een bepaalde structuur in dit historisch overzicht te 

behouden, werk ik met een afbakening van verschillende periodes die een bepaalde 

evolutie weergeven van dit migratieproces. Men moet hier wel rekening houden met 

het feit dat het niet evident is om een precieze datum te plakken op sommige van deze 

afbakeningen en dat sommige bewegingen overlappen met andere. Desalniettemin is 

het opportuun om een bepaalde structuur aan dit verhaal te verbinden.  

In een eerste onderdeel bespreek ik de eerste instroom van Congolese voetballers 

tijdens de jaren ‘50 en ’60, waarna een decompressie volgt van de Congolese 

voetbalmigratie richting België tijdens de jaren ’70. Het daaropvolgende onderdeel 

beslaat de periode van het begin van de jaren ’80 tot het Bosmanarrest in 1995. Een 

laatste onderdeel zal handelen over de explosie van de aanwezigheid van Afrikaanse 

voetballers in België na het Bosmanarrest tot vandaag. 

Het ligt in mijn bedoeling om een zo neutraal mogelijk standpunt te hanteren binnen 

dit betoog. Tijdens mijn onderzoek, en specifiek in het onderzoek van de geschreven 

pers en andere media die dit onderwerp behandelden, viel het op dat er in vele 

gevallen een negatieve connotatie aan de Afrikaanse voetbalmigratie verbonden werd. 

Uiteraard zijn er aspecten, zoals mensenhandel, misbruik van vertrouwen, 

documentvervalsing en corruptie, die zeker hun plaats moeten hebben binnen dit 

betoog en absoluut niet onderbelicht mogen worden, toch mogen deze karakteristieken 

dit historisch overzicht van de Afrikaanse voetbalmigratie naar België niet domineren. 

Want naast deze negatieve karakteristieken zijn er ook wel positieve, namelijk de 

meerwaarde die sommige Afrikaanse spelers gaven en nog steeds geven aan het 

Belgische en Europese voetbal, de kans op een beter leven die door het voetbal wordt 

aangereikt aan vele Afrikaanse jongens en de ontwikkeling van Afrikaanse nationale 

ploegen die, ondanks hun oorspronkelijke achterstand, door de Europese ervaring van 
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hun spelers steeds beter presteren op internationale tornooien
148

, om maar enkele 

aspecten te noemen. Een andere belangrijke bemerking bij dit overzicht is dat er heden 

absoluut nog geen eindpunt is voor deze voetbalmigratie vanuit Afrika richting België 

en algemeen gesteld Europa, integendeel zelfs. Dit betoog naar moet dus eerder gezien 

worden als een tussenstand omtrent een fenomeen dat nog steeds zeer actueel blijkt te 

zijn (bv. de huidige media-aandacht rond de Aspire voetbalacademie in Qatar die 

Afrikaanse spelertjes opleid en aanbied aan enkele Belgische clubs)
149

 
150

en nog lang 

niet tot een eindpunt is gekomen. 

 

3.1. De eerste voetbalmigratie richting Belgïe vanuit Afrika: de jaren ‘50 en 

‘60 

 

België was, zoals hierboven gesteld, bij de eerste landen uit Europa (samen met 

Frankrijk en Portugal) die Afrikaanse spelers in zijn nationale competitie liet 

aantreden. De Belgische competitie en de Belgische voetbalclubs waren tot 1950 

gesloten voor buitenlandse spelers om zo de eigenheid en het niveau van de competitie 

te bewaren. Vanaf 1950 en in navolging van de andere Europese voetballanden besloot 

ook de Belgische voetbalbond om een beperkt aantal buitenlandse spelers toe te laten 

tot de Belgische Eerste Klasse en hen dus de mogelijkheid te bieden om betaald 

voetbal te spelen. Dit zette de deur open voor enkele Engelse en Hongaarse
151

 spelers 

die als eersten gebruik maakten van de versoepeling in de regels
152

. Naast deze enkele 

Europeaanse spelers maakte deze versoepeling het theoretisch ook mogelijk voor 

Afrikaanse voetballers om in België te komen spelen, al was daar op dat moment nog 
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geen echte vraag voor vanuit de Belgische clubs. Als koloniaal onderdeel van de 

Belgische Staat, leek Congo hiervoor een ideaal vertrekpunt en enkele Belgische clubs 

gingen op tournee in Congo om er tegen lokale teams te spelen, waarna ook een 

Congolese selectie in België een rondreis maakte. Deze voetbalrondreizen moeten niet 

echt gezien worden binnen een context van Belgische clubs die geïnteresseerd zouden 

zijn om op deze manier Afrikaans voetbaltalent op te sporen. Daarvoor was er te veel 

minachting ten opzichte van het nog zeer primitief georganiseerde Congolese voetbal. 

Deze tournees moeten eerder gezien worden als een versteviging en stabilisering van 

de koloniale banden met Belgisch Congo. De manier van bevestigen en verstevigen 

van koloniale banden door middel van voetbaltournees te organiseren werd eerder al 

toegepast door de Portugezen
153

. 

 

a) De koloniale link met Congo en de organisatie van het Congolese voetbal  

 

Belgische kolonialen introduceerden voetbal in Congo al aan het begin van de 20
ste 

eeuw, maar tot de jaren ‘50 bleef het voetbal in Congo een sport die louter 

voorbestemd was voor de blanke overheerser. De lokale zwarte bevolking speelde 

weliswaar ook maar zonder veel aandacht voor de precieze regels van het spel, zoals 

bv. afmetingen van het speelterrein, waardoor ze niet bepaald ernstig werden genomen 

en er geen echte competitie voor hen bestond
154

. De kolonialen hadden wel reeds vóór 

de jaren ‘50 een bloeiende competitie opgebouwd met ploegen opgericht en verbonden 

aan de verschillende grote bedrijven die ze in en rond Kinshasa (toen Leopoldstad) en 

andere industriesteden hadden gevestigd. Ze speelden naast de wedstrijden in hun 

eigen competitie zelfs internationale wedstrijden tegen kolonialen uit Angola, 

Rhodesië
155

 en Mozambique. Door de immense populariteit van het voetbal onder de 

zwarte bevolking besloot een Belgische pater, Raphaël de la Kethulle de Ryhove
156

,die 

missionaris was in de Belgische kolonie en vooral op het vlak van lichamelijke 
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opvoeding en de institutionalisering ervan enorm veel betekend heeft voor de 

Congolese bevolking, om een bepaalde structuur te brengen in het voetbal die de 

zwarten speelden. Hij zorgde voor de oprichting van voetbalclubs voor de lokale 

bevolking en een competitie waar zwarte spelers konden concurreren om kampioen 

van Congo te worden. Uiteraard was deze competitie geheel gescheiden van de 

competitie die reeds bestond voor de blanken bestond. Naast het organiseren van een 

voetbalcompetitie voor de zwarten was hij ook verantwoordelijk voor de bouw van 

enkele van de grote stadia in Kinshasa zoals het Koningin Astrid Stadion (1937) en het 

Stade Roi Baudoin (1952), dat na de val van President Mobutu (1997) werd herdoopt 

tot Stade Tata Raphaël ter ere van het werk dat de Belgische pater verricht heeft in de 

voormalige kolonie
157

. 

 

   b) De eerste instroom van Congolese voetballers vanaf eind de jaren ‘50 

 

Door het goede werk van de Belgische pater de Kethulle de Ryhove, om van het 

voetbal een sport van iedereen te maken, zowel blank als zwart, en zijn inspanningen 

inzake infrastructuur en omkadering, werd er besloten om in 1953 een Belgische club 

uit te nodigen om een tournee te doen in de kolonie en te komen spelen tegen een 

aantal clubs opgericht door de kolonialen en tegen een zogenaamde “Eurafrikaanse” 

selectie waar ook zwarte spelers in meespeelden
158

. De eer hiervoor was weggelegd 

voor Beerschot, dat vrij vlot kon winnen van de ploegen die de kolonialen hadden 

opgericht en waar enkel blanken in meespeelden, maar toen het tegen de 

“Eurafrikaanse” selectie moest aantreden bleek de voorspelde overrompeling absoluut 

geen feit. De eindstand werd 5-4 in het voordeel van Beerschot, maar deze uitslag 

werd betwist omdat een doelpunt van de zwarte spits van de samengestelde selectie, 

Leon Mokuna, werd afgekeurd vanwege een vermeende buitenspelpositie. Er wordt 

gezegd dat dit doelpunt werd afgekeurd om Beerschot van gezichtsverlies tegen de 

primitieve zwarte voetballers te behoeden
159

. Deze wedstrijd was de eerste 
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kennismaking van het Belgische voetbal met het Afrikaanse voetbal en bleek een 

voorbode voor een grotere vermenging van een enerzijds gevestigde en anderzijds een 

zeer jonge voetbaltraditie. 

In 1957 mocht een Congolese selectie van uitsluitend zwarte spelers een tournee 

maken door België om er een aantal vriendschappelijke wedstrijden te spelen en om 

het land dat hen ‘beschaving’ had gebracht beter te leren kennen. De wedstrijden 

werden onder een grote publieke belangstelling gevolgd door de Belgische supporters, 

want het was een eerste kennismaking met zwarte voetballers uit de Belgische kolonie. 

Na een forse nederlaag tegen de toenmalige Belgische titelhouder Anderlecht met 9-1 

kon de Congolese selectie zijn eer herstellen door te winnen tegen Charleroi en Gent. 

Deze goede resultaten zorgden ervoor dat er met meer respect naar de Congolese 

voetballers werd gekeken en later dat jaar was de eerste transfer van een Congolese 

voetballer, de aanvaller Leon Mokuna, naar een Belgische club (AA Gent) een feit
160

. 

Deze casus van Mokuna kan gezien worden als een eerste moment, waarbij we kunnen 

spreken van migratie vanuit Afrika en waarbij voetbal het middel is om naar België uit 

te wijken. Na de komst van Mokuna naar Gent werd de interesse in Congolese spelers 

groter en hebben vele clubs waaronder Anderlecht (Erumba), Standard (Bonga-

Bonga,Kabamba), FC Luik (Mutshi), Daring Bruxelles (Assake, Mayunga), Sint-

Truiden (Lolinga), Eendracht Aalst (Mayama), Union Saint-Gilloise (Kialunda) en nog 

andere
161

, ook de stap gezet om een Congolese speler vanuit Congo te transfereren en 

in hun spelerskern op te nemen. In de periode van 1957 tot 1966 kwam er een vrij 

stabiele instroom op gang van Congolese spelers naar onze Belgische competitie
162

. 

Naast de sportieve meerwaarde die sommige van deze spelers brachten was het vooral 

hun attractiviteit en entertainwaarde naar de supporters toe, die het voor een Belgische 

club interessant maakte om een Congolese speler aan te werven. Vele mensen waren 

gefascineerd door de zwarte balgoochelaars vanuit de verre kolonie, waardoor ze door 

de clubs werden ingezet om te verschijnen op supportersavonden en andere sociale 

evenementen, om zo meer publiek naar de wedstrijden te krijgen wat kon resulteren in 
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grotere inkomsten
163

. De transfergelden die door de Belgische clubs aan de Congolese 

clubs werden uitbetaald lagen zeer laag, vooral door het grote verschil in 

levensstandaard en het nog altijd aanwezige superioriteitsgevoel dat zelfs na de 

onafhankelijkheid van Congo in 1960 bleef bestaan. Ook de contracten die de 

Congolese spelers kregen in België waren meestal niet voldoende om van te leven, 

waardoor ze naast het voetbal een 2
de

 beroep moesten zoeken wat niet altijd evident 

was zonder een degelijke integratie. Door de kennis van het Frans konden de meeste 

spelers zich hierin wel behelpen
164

. De zwarte voetballers kregen ook geregeld te 

kampen met racisme op en naast het voetbalveld, wat vooral te wijten was aan de 

koloniale geest die op dat moment nog heerste en aan het feit dat voor vele mensen het 

de eerste keer was dat ze een zwarte speler konden aanschouwen. Binnen zijn 

tijdsgeest zijn deze racistische opmerkingen wel enigszins te verklaren, iets wat met de 

latere problemen die er zullen optreden in verband met racisme  in het voetbal 

uiteraard niet meer het geval is. 

Deze eerste migratiegolf van Afrikaanse spelers naar België moet men vrijwel volledig 

binnen zijn koloniale context zien en beperkt zich daarom alleen tot Congo. In totaal 

zouden er zo een dertigtal Congolese spelers in de periode van 1957 tot 1966 de 

overstap vanuit Afrika maken om op professioneel en semi-professioneel niveau te 

spelen. 

 

 Casus: Leon Mokuna 

 

Leon “Le Trouet” Mokuna wordt beschouwd als de eerste zwarte voetballer die in de 

Belgische eerste klasse aantrad. Hij speelde in de Belgische competitie van 1957 tot hij 

in 1966 door president Mobutu werd teruggehaald naar Zaïre om er een functie binnen 

de technische staf van de nationale ploeg op te nemen
165

.  

Hij bracht zijn jeugdjaren door in Leopoldstad (Kinshasa) gedurende een periode 

waarin de Belgische aanwezigheid in Congo op zijn hoogtepunt was. Terwijl hij door 

pater de Kethulle de Ryhove zelf is onderwezen binnen het katholieke en 
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missiegebonden onderwijs dat geconstrueerd was in Leopoldstad, ontdekte hij zijn 

liefde voor de voetbalsport die door de Belgische kolonisten was geïntroduceerd
166

. 

Vanaf zijn 16 jaar speelde Leon Mokuna voor één van de eerste Congolese clubs die in 

Leopoldstad zijn oorsprong had gevonden, namelijk AS Vita Club
167

. Door zijn 

snoeiharde schot kreeg hij al snel de bijnaam “Trouet”, wat zoveel wou zeggen als “gat 

in net”, een bijnaam die hij ook in zijn latere carrière alle eer zou aandoen. Zijn 

speelstijl werd door velen gesmaakt en Mokuna werd in 1953 geselecteerd om deel uit 

te maken van een gemengde (blank en zwart) selectie om het op te nemen in 

Leopoldstad tegen de Belgische Eersteklasser Beerschot. Zijn goeie prestatie in deze 

wedstrijd zou hem een transfer naar België kunnen opleveren, maar deze werd 

tegengehouden door pater de Kethulle de Ryhove zelf omdat hij zijn topspeler niet 

zomaar wou afstaan
168

. Een jaar later wanneer Sporting Lissabon een soortgelijke 

tournee als Beerschot maakte in Angola, werd er ook beslist om tegen de selectie uit 

Belgisch Congo te spelen, als teken van een goede verstandhouding tussen beide 

regio’s. Zo kwamen ploegen bestaande uit kolonialen afkomstig uit Angola, 

Mozambique, Rhodesië en Frans-Equatoriaal Afrika, naar Congo om te spelen in de 

prestigieuze stadiums die de Belgen hadden gebouwd
169

.  

Na de match bood Sporting Lissabon een contract aan de op dat moment ongeveer 20 

jaar
170

 oude Mokuna aan. Deze keer tekende hij wel, waardoor hij in 1954 naar 

Lissabon vertrok. Hij werd in Lissabon als een held onthaald en speelde 2 seizoenen 

voor Sporting waar hij in zijn eerste seizoen (1954) zowel landskampioen als 

bekerwinnaar van Portugal werd
171

. 
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In 1957 keerde Mokuna terug naar Congo met de intentie mee te gaan met de 

Congolese selectie op zijn rondreis in België. Daar werd hij opgemerkt door KAA 

Gent na een wedstrijd tegen de Gentenaars die Mokuna met zijn harde schot in het 

voordeel van de Congolezen liet uitdraaien. In datzelfde jaar tekende hij een contract 

bij de Gentse club waar hij 4 jaar zou spelen. Met het voetbal verdiende Mokuna 

echter niet genoeg om van te leven, waardoor hij als bijverdienste bij de krant Het 

Volk moest werken
172

. Voor de Gentse club was hij een heuse publiekstrekker, die niet 

enkel door zijn huidskleur mensen naar het stadium lokte, maar ook omdat hij veel 

doelpunten maakte en zelfs topschutter werd van de ploeg.  

Na zijn passage bij Gent werd Mokuna in 1961 getransfereerd naar Waregem waar hij 

tot 1965 zou spelen. Erna speelde hij nog 6 maanden voor het bescheiden FC Sint-

Martens-Latem, een provinciale club nabij Gent, vooraleer hij door Mobutu werd 

teruggehaald naar Congo (Zaïre)
173

.  

Terug in Zaïre werd Mokuna door al zijn ervaring op voetbalgebied ingeschakeld in de 

omkadering van de nationale ploeg dat uiteindelijk in 1974 als eerste Zwart-Afrikaans 

land zich kwalificeerde voor de eindronde op een wereldkampioenschap
174

. Na zijn 

carrière bij de Zaïrese nationale ploeg opende Mokuna een sportwinkel in Kinshasa, 

maar doordat zijn relatie met het bewind van Mobutu vertroebelde, besloot de 

Congolese voetbalheld toch terug te keren naar België om er met zijn gezin oud te 

worden. 

 

c) De komst van Mobutu en het einde van de voetbalmigratie vanuit Zaïre 

 

De verwevenheid tussen sport en politiek kan soms erg intens zijn. Dit heeft vooral te 

maken met de populariteit van sport en de maatschappelijk rol die het vervuld, een rol 

waar de politieke wereld zich regelmatig mee wilt vereenzelvigen om deze populariteit 

te delen. Voor de voetbalsport is dit uiteraard ook het geval en zeker als we de 

geschiedenis van het Europese voetbal bekijken vinden we talloze voorbeelden van 

ploegen die geleid of gesteund werden door politieke figuren. Zo was er bijvoorbeeld 
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de Spaanse dictator Franco die openlijk zijn steun betuigde aan Real Madrid wat 

ervoor zorgde dat deze ploeg werd vereenzelvigd met zijn bestuur
175

. Andere 

voorbeelden zijn Ceauçesku in Roemenië, die voetbalploegen als zijn persoonlijke 

speeltjes beschouwde of een recenter en minder radicaal voorbeeld vinden we in de 

persoon van Berlusconi die een voorzittersfunctie bij AC Milaan uitoefent
176

. Deze 

verwevenheid tussen politiek en voetbal vinden we ook terug op het Afrikaanse 

continent. Vooral wanneer er een golf van dekolonisatie opkomt op het continent 

vanaf de jaren ’50, zijn er vele nieuwe politieke leiders die hun nieuwe positie en de 

zoektocht naar een nieuwe nationale identiteit en een soort samenhorigheidsgevoel 

laten ondersteunen door sport en in de meeste gevallen, dankzij de enorme populariteit 

ervan, door voetbal. Eén van de eerste nieuwe politieke leiders die voetbal op deze 

manier zou gebruiken was de Ghanese president Kwame Nkrumah die de successen 

van de Ghanese nationale ploeg de “Black Stars” op de Afrika Cups van 1963 en 

1965
177

 gebruikte om zijn land te verenigen en als soort propaganda voor zijn beleid 

naar voor te schuiven. De Ghanese bevolking dat nog niet lang zijn onafhankelijkheid 

had gekregen (1957) zag deze successen dan ook als een rechtstreekse uiting van de 

suprematie van Nkrumah
178

. De Black Stars zouden in deze vroegste fase van de 

onafhankelijkheidsgolf het Afrikaanse voetbal volledig domineren. 

In navolging van Nkrumah was er in het pas onafhankelijk geworden Congo een 

soortgelijke politieke leider op het voorplan gekomen die ook een enorme voorliefde 

voor voetbal had, namelijk Joseph-Désiré Mobutu (1965). Hij wou, net zoals 

Nkrumah, van de Congolese nationale ploeg een sterk geheel vormen dat niet alleen 

tot sportieve successen moest leiden, maar ook als een speerpunt van nationale cohesie 

moest dienen tijdens een zeer turbulente periode van de Congolese geschiedenis. In 

1966 werd een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tussen de Ghanese Black 

Stars en de Congolese Léopards. De Congolezen leden een zware nederlaag waarna 

Mobutu besliste om van de nationale ploeg een project te maken waar het volk trots op 
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zou zijn
179

. Nadat in 1962 al een stop op uitgaande transfers richting België werd 

aangekondigd; besloot kersvers president Mobutu om vanaf 1966 alle Congolese 

voetballers, die in België aan het werk waren, terug te halen naar Congo om zo een 

sterke nationale ploeg te vormen
180

. De Belgische clubs lieten namelijk niet toe dat 

hun Congolese voetballers in de periode tussen 1957 en 1966 terugkeerden naar 

Congo om internationale wedstrijden te spelen, zodat ze geen wedstrijden in de 

Belgische competitie zouden missen en vanaf 1960 gebeurde dit zeker niet door de 

vertroebelde relatie tussen België en zijn net onafhankelijk geworden kolonie. 

De meeste van de Congolese voetballers die in België actief waren, gingen in op de eis 

van Mobutu en keerden terug naar Congo waardoor er een vrij abrupt einde kwam aan 

de aanwezigheid van Afrikaanse spelers in de Belgische competitie
181

. Deze eis van 

Mobutu zou de Congolese Léopards geen windeieren leggen want in 1968 en 1972 

wonnen ze de Afrika Cup. Het echte hoogtepunt zou echter in 1974 komen wanneer ze 

als eerste Sub-Sahara-Afrikaanse land een ploeg mochten afvaardigen op de eindronde 

van een wereldkampioenschap. Dit zou jammer genoeg geen succes worden want de 

Zaïrese (vanaf 1971: Zaïrisering van Congo) selectie verloor zijn drie wedstrijden en 

slaagde er zelfs niet in om één goal te maken
182

. Deze deelname toonde aan hoe groot 

de kloof op dit moment wel degelijk was tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse 

ploegen enerzijds en de Afrikaanse anderzijds. 

 

We kunnen concluderen dat deze eerste instroom van Congolese spelers naar de 

Belgische competitie volledig moet gezien worden binnen de koloniale context waarin 

het zich toen bevond. Volgens Lanfranchi en Taylor ( 2001) zou het in totaal gaan om 

een dertigtal spelers die tussen 1957 en 1966 de stap maakten van Congo naar België 

met voetbal als primair middel voor migratie. De meeste zouden in de Tweede klasse 

terecht komen omdat ze te kampen hadden met problemen met het zich aanpassen aan 

het Europese voetbal, waar tactiek en fysiek een meer centrale rol speelden dan in het 
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speelse, technische Afrikaanse voetbal. Zelf het spelen met voetbalschoenen bleek 

voor velen al een moeilijke aanpassing te zijn
183

. 

Voor de Belgische clubs waren de Congolese spelers naast voetballers ook een soort 

attractie dat veel publiek naar de stadiums kon krijgen waardoor hun kunsten op 

voetbal vlak zelf soms een bijrol aannamen. Van een echte massale zoektocht naar 

voetbaltalent in Congo kan er echter geen sprake zijn en een migratie op grote schaal 

was zeker geen gegeven voor deze periode.  

Ook van rekrutering buiten Congo is vooralsnog geen sprake. Redenen hiervoor zijn 

de onderontwikkeling van de lokale competities, die door de dekolonisatie niet meer 

werden ondersteund door Europese investeerders, en het verdwijnen van de vraag uit 

België zelf. De attractiewaarde van de zwarte spelers verdween en het niveau van de 

Afrikaanse spelers bleek nog niet te voldoen aan de Belgische niveaustandaarden. 

 

3.2. De herontdekking van Afrikaans voetbaltalent en de groei van het 

Afrikaanse spelersbestand vanaf het begin van de jaren 1980 tot nu 

 

Door het verdwijnen van Congolese spelers in de Belgische competitie tussen 1966 en 

1978 verdwenen hiermee praktisch alle Afrikaanse spelers uit de Belgische Eerste 

Klasse. De vraag naar Afrikaanse spelerstalenten tijdens de jaren ‘70 vanuit België 

bekoelde vrijwel volledig door enerzijds de sluiting van de Congolese markt en 

anderzijds het zwakke niveau van het Afrikaanse voetbal en de relatieve onbekendheid 

van de overige Afrikaanse competities.  

Daarbij komt dat in de beginjaren ‘70 verschillende Europese landen, waaronder ook 

België (1973), een migratiestop invoerden die gelinkt moet worden aan de heersende 

economische crisis die toen de kop opstak. In de meeste West-Europese landen werd 

een strenger systeem voor de uitreiking van arbeidsvergunningen in werking gesteld, 

waardoor de massale toestroom van gastarbeiders aan banden kon worden gelegd
184

. 

Deze stop betekende uiteraard niet het einde van de migratie richting Europa want er is 

een groot verschil tussen de officiële wettelijke vastgestelde doctrine en de 
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uiteindelijke beleidsrealiteit
185

. Desalniettemin gaf het wel aan dat bepaalde landen in 

Europa er duidelijk voor hadden gekozen hun arbeidsmarkt af te schermen. In 

tegenstelling tot het voorgaande decennium dat gekend was voor zijn massale 

migratiestromen van gastarbeiders richting West-Europa krijgen we nu een heel 

andere mentaliteit in Europa. 

Dit had ook implicaties op het vlak van de voetbalmigratie, want ook deze migratie 

was gebonden aan arbeidscontracten tussen de clubs en de spelers, en dus onderhevig 

aan verstrengde voorwaarden voor de noodzakelijke arbeidsvergunningen. 

Vanaf de late jaren ’70 zal het beleid van Havelange als voorzitter van de FIFA ervoor 

zorgen dat de infrastructuur en niveau van verschillende Afrikaanse competities, 

vooral in Zwart-Afrika, omhoog zal gaan, waardoor er vanaf het begin van de jaren 

’80 en vernieuwde blik op Afrika geconstrueerd wordt in Europa
186

. Naast Frankrijk 

en Portugal, waar de voetbalmigratie vanuit hun voormalige Afrikaanse gebieden is 

blijven bestaan ondanks de dekolonisatie (weliswaar niet een massale migratie door de 

reeds hierboven besproken factoren), gaan Belgische clubs en hun scouts nu ook weer 

langzaamaan hun blik richten op de Afrikaanse markt, waardoor een nieuw hoofdstuk 

in de Afrikaanse voetbalmigratie richting België zich opdringt. België zal in dit 

nieuwe proces, dat los staat van een koloniaal bewind, een voortrekkersrol spelen door 

zijn liberale situering en positionering als kleine voetbalnatie tussen de grotere 

Europese competities waar meer geld circuleert. 

 

Voor de behandeling van de periode vanaf de jaren 1980 tot nu heb ik, zoals hierboven 

reeds vermeld, zelf een database samengesteld (zie bijlage), om zo het bestand van 

voetballers die met de bal mee migreerden vanuit Afrika in zijn volledigheid weer te 

geven en te analyseren. Via een kwantitatieve benadering van dit spelersbestand 

kunnen we enkele kwalitatieve aspecten van deze migratie richting België waarnemen 

en bespreken. De database betrekt enkel de Afrikaanse spelers die op een bepaald 

moment in hun carrière actief zijn geweest in de Belgische Eerste klasse, het enige 
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niveau dat in het Belgische voetbal volledig geprofessionaliseerd is
187

. Vanaf het 

ogenblik dat een speler zelfs maar één enkele keer gespeeld heeft voor een Belgische 

club uit de Eerste Klasse en hij zijn opleiding genoten heeft in Afrika en dus naar 

België is gemigreerd om professioneel voetballer te worden, werd hij opgenomen in 

de database. De database zelf beslaat dertig seizoenen en is een weergave van de groei 

van de aanwezigheid van Afrikaanse voetbalmigranten die zich vanaf het begin van de 

jaren ‘80 manifesteerde op de Belgische voetbalvelden. Ook in de lagere afdelingen 

groeide de aanwezigheid van Afrikaanse spelers, maar in deze thesis zal ik mij enkel 

toeleggen op het hoogste niveau omdat er veel meer persoonlijke informatie 

voorhanden is van de spelers. Naast uiteraard de naam en de nationaliteit van de speler 

zijn er nog enkele andere parameters opgenomen in de database, waardoor 

verschillende aspecten van deze specifieke groep spelers aan het licht komen. Zo 

wordt eigenlijk een volledig spelersprofiel opgesteld, waarbij gezocht werd voor welke 

Belgische club de speler aantrad, welke positie op het veld hij speelde of nog steeds 

speelt, wat zijn vorige clubs waren vóór hij voor een Belgische Eerste Klasse club 

speelde (dus welke stappen hij precies zette in zijn migratieproces vertrekkende vanuit 

een Afrikaans club naar een Belgische club), hoe oud de speler was toen hij in België 

aankwam (kan dus ook zijn wanneer de speler voor een club uitkwam uit een lagere 

afdeling), wat zijn volgende stappen in zijn carrière waren na zijn verblijf bij een 

Belgische club en of de speler zijn land van herkomst heeft vertegenwoordigd op het 

internationale niveau. Voor de periode van de jaren ‘80 en begin de jaren ‘90 komt er 

nog extra bij of de Afrikaanse speler in kwestie al dan niet het statuut van voetbalbelg 

(zie verder) verkregen heeft. 

Van al deze verschillende parameters kunnen we hun historische ontwikkelingsgang 

weergeven en zo bepaalde evoluties binnen het Afrikaanse spelersbestand doorheen de 

30 seizoenen vastleggen en bespreken. Om de statistische verwerking van de database 

overzichtelijk te houden en de mogelijkheid te genereren om aan comparatieve 

analyses te doen tussen de periodes, verdeelde ik de periode van 1980 tot nu
188

 

(seizoen 2010-2011) in drie groepen. Aan de basis van deze verdeling liggen bepaalde 
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economische en institutionele factoren die rechtstreeks een invloed hebben of zouden 

moeten hebben op het Afrikaanse spelersbestand in België. 

Groep 1 beslaat de periode van 1980 tot aan het Bosmanarrest in 1995 (implementatie 

vanaf seizoen 1996-1997), toen de nationaliteitsclausules in België wegvielen 

waardoor de deur voor Afrikaanse spelers volledig werd opengezet. We merken op dat 

deze periode het begin van een evolutie inluidde in het Belgische professioneel voetbal 

(net zoals in de overige Europese competities), waarbij een overgang merkbaar is van 

de primaire focus van clubs, die in het begin van de jaren ‘80 en ervoor vooral gericht 

was op het voorzien van entertainment voor het publiek en het bereiken van sportief 

succes, terwijl deze gedurende de jaren 1980 langzaam, en vanaf het Bosmanarrest in 

een versneld tempo, zal veranderen naar een focus waarbij winstmaximalisatie de 

bovenhand zal nemen
189

. Tijdens deze eerste periode merken we ook het begin op van 

het ontstaan van een kloof tussen de vijf kapitaalkrachtigste competities in Europa 

(Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland ) en de overige Europese competities. 

Belgisch betaald voetbal bevond zich in het begin van de jaren ‘90 in een lichte 

identiteitscrisis, één die alleen maar zou vergroten na het Bosmanarrest, waardoor een 

herdefiniëring van de Belgische positie tussen de overige Europese competities zich 

zou opdringen. De eerste groep beschrijft dus vooral de opkomst van de eerste 

Afrikaanse aanwezigheid onder de Belgische Eerste Klasse spelers en het ontstaan van 

de eerste scoutingnetwerken vanuit Belgische clubs op het Afrikaanse continent. 

Gesteund door een vernieuwde interesse die getriggerd was door de  internationale 

présence van enkele Afrikaanse naties op zowel jeugd- als seniorentoernooien, 

gecombineerd met zeer lage transfersommen voor transfers vanuit Afrika. 

Groep 2 in de database beslaat de periode vanaf het Bosmanarrest (seizoen 1996-1997) 

tot 2003, toen in het Belgische parlement besloten werd om het minimumloon voor 

spelers afkomstig van buiten de EU, zeven keer hoger te leggen dan het tot dan 

bestaande minimumloon voor profvoetballers. Deze groep geeft een periode weer 

waarin een explosie plaatsvond in de aanwezigheid van Afrikaanse spelers in de 

Belgische competitie. De diversificatie van de afkomst van de Afrikaanse voetballers 

zal zich verder doorzetten en het spelersbestand zal zijn groei in versneld tempo verder 

zetten. België zal volgens Dejonghe meer en meer een steppingstone-league worden 
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die niet meer kan meespelen met de grote competities, zowel op sportief als op 

financieel vlak
190

. Tijdens deze periode zullen op sociaal en ethisch vlak ook de eerste 

aanklachten bovendrijven, die de massale invoer van Afrikaanse spelers en het al dan 

niet aanwezig zijn van een mensenhandel in de voetbalwereld zullen aanklagen. België 

zal door zijn liberale wetgeving een doorvoerhaven worden voor Afrikaans talent en 

het land bij uitstek worden, waar niet-EU spelers de kans zullen krijgen om het, na het 

Bosmanarrest, zo belangrijk geworden Europese paspoort te bemachtigen, dat de 

voetballer toelaat in alle Europese competities speelgerechtigd te zijn. Het is een 

periode waar we de opkomst zien van de eerste samenwerkingsverbanden tussen 

Belgische clubs en clubs uit andere Europese competities die zo gebruik konden 

maken van de liberale positie van België om spelers te stallen. Ook is er het ontstaan 

van de eerste voetbalacademies op het Afrikaanse continent die veelal een 

rechtstreekse connectie hadden met Europese clubs. Verder zijn er de aanhoudende 

problemen met Afrikaanse spelers, via onafhankelijke makelaars vanuit Afrika naar 

België gebracht, die niet slaagden voor de testen bij Belgische clubs en dan aan hun lot 

overgelaten werden en in veel gevallen in de illegaliteit verzeilden. Vanaf 1999 zou 

hiervoor een eerste politieke actie aan de orde zijn, om meer bescherming voor de 

meestal nog jonge Afrikaanse spelers te eisen. In 2001 krijgen we dan de 

implementatie van het nieuwe transfersysteem dat de FIFA uitwerkte in de hoop een 

veel eerlijkere en doorzichtigere manier van handel in profvoetballers te verkrijgen 

(zie verder). Deze tweede groep in de database is een weergave van een periode 

waarin enorm veel gebeurde op het vlak van de Afrikaanse voetbalmigratie richting 

Europa en dan specifiek richting België. 

De derde en laatste onderverdeling loopt vanaf 2003, wanneer de hierboven reeds 

vernoemde verhoging van het minimumloon van niet-EU spelers plaatsvond tot nu. 

Tijdens deze periode is de media aandacht voor de Afrikaanse voetbalmigratie enorm 

verhoogt, vooral omtrent de problematiek van mensenhandel en transfers van 

minderjarigen. We merken een exponentiële groei van het aantal voetbalacademies op 

het Afrikaanse continent wat ervoor zorgt dat de reguleringen op Europees 

grondgebied grotendeels kunnen worden omzeild
191

. De aanhoudende eisen vanuit de 
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FIFA, UEFA en de nationale voetbalfederaties zullen ervoor zorgen dat clubs meer 

geneigd zijn geld te investeren in hun jeugdopleiding.  

 

Deze drie periodes zijn op deze manier afgebakend om het historisch proces, dat 

natuurlijk langer is dan dertig jaar en zoals hierboven reeds beschreven terugloopt tot 

de koloniale periode, overzichtelijk te maken. Deze afbakeningen zijn natuurlijk niet 

bindend in die zin dat er veel overlappingen zijn en men dus niet van de ene op de 

andere dag een totaal nieuwe situatie voor de Afrikaanse voetbalmigratie verkrijgt. Ze 

moeten dus eerder gezien worden als een soort leiddraad binnen het verhaal. Ik zal nu 

elk van deze periodes apart behandelen en voorzien van de nodige statistische 

ondersteuning om bepaalde facetten bloot te leggen. De statistische cijfergegevens zijn 

allen afkomstig uit de bijgevoegde database, tenzij dit expliciet anders vermeld wordt. 

Door de grote omvang van het aantal statistische gegevens zal ik mij per periode 

beperken tot enkele belangrijke tendensen binnen het Afrikaanse spelersbestand om zo 

de sleutelaspecten per periode weer te geven. Erna zal ik een paar van de algemene 

evoluties behandelen die naar boven komen door vergelijking van de verschillende 

periodes. 
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a) Periode 1: 1980 tot 1995 (Groep 1 in database) 

 

 

Grafiek 1: Het aantal Afrikaanse spelers per seizoen in de Belgische Eerste Klasse voor periode 1 ( x-as: 

seizoenen, y-as: aantal Afrikaanse spelers) 

 

Op bovenstaande grafiek is duidelijk te zien hoe de aanwezigheid van Afrikaanse 

spelers geleidelijk aan toeneemt tijdens de late jaren ’80, om spectaculair te stijgen 

vanaf de vroege jaren ’90. 

 

 Het statuut ‘voetbalbelg’ 

 

Begin de jaren ‘80 ontwikkelt zich een nieuwe kijk op het Afrikaanse voetbal, dat 

ervoor zorgde dat Europese clubs meer en meer interesse vertoonden in de 

onontgonnen ruwe talenten die het Afrikaanse continent verborgen hield. Door de 

quota’s die alle Europese voetbalfederaties hadden ingesteld op het aantal buitenlandse 

spelers in hun respectievelijke competities waren er per club maar enkele plaatsen 

beschikbaar en werd er dus voorzichtig omgesprongen met het aantrekken van 

buitenlandse spelers, waardoor de onervaren Afrikaanse spelers voor vele Europese 

clubs nog niet in aanmerking kwamen. De liberale ingesteldheid van de Belgische 

regelgeving die in 1978 werd ingesteld door de Belgische voetbalbond onder druk van 

de eerste klasse clubs
192

, zorgde er evenwel voor dat er een uitzonderingsstatuut werd 

toegevoegd aan het nationale quota voor de Belgische -Eerste Klasse. Naast het quota 
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van maximaal drie buitenlandse spelers per kern kon een buitenlandse speler een 

statuut verwerven, dat ervoor zorgde dat hij niet meer als buitenlandse speler werd 

beschouwd en dus buiten de opgelegde restricties viel. Dit statuut kon men op drie 

manieren verwerven
193

: 

1) wanneer men vóór de leeftijd van 17 jaar aangesloten was bij een Belgische club 

of 

2) wanneer men nooit bij een buitenlandse club speelde 

of 

3) wanneer men vijf jaar aangesloten was bij een Belgische club 

Dit statuut zorgde er uiteraard voor dat er meer plaats was voor buitenlandse spelers, 

iets wat er voor zorgde dat de invoer van Afrikaanse spelers een meer evidente en 

minder risicovolle onderneming leek te zijn dan in een competitie waar de plaatsen 

voor buitenlandse spelers enkel toebehoorden aan de topspelers. Als we nu de 

Belgische nationaliteitsclausules vergelijken met deze van enkele van de overige 

Europese competities merken we meteen het grote verschil op
194

: 

- België: 3 buitenlandse spelers per club plus een onbeperkt aantal “voetbalbelgen”. 

- Engeland: 2 buitenlandse spelers per club plus het bezit van een werkvergunning, die 

onder strenge voorwaarden ligt. EU-spelers hadden hier automatisch recht op terwijl 

Non-EU-spelers een soort van internationale standaard moesten hebben (soort 

kwaliteitslabel). 

- Duitsland: 2 buitenlandse spelers per club (zowel Bundesliga als Tweede Bundes-

liga), na een selectie voor een Duits jeugdteam verviel de status van buitenlander. 

 - Frankrijk: 2 buitenlandse spelers voor clubs uit Ligue 1 en 2. 

- Italië: slechts één buitenlandse speler toegelaten in de Serie A en B. 

- Nederland: 3 buitenlandse spelers per club toegelaten in de Eredivisie. 
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- Spanje: 2 buitenlandse spelers per club in de Primera en Segunda Divisiòn plus 1 

speler met het zogenaamde Oriundo-statuut (genaturaliseerd op basis van vermeende 

voorouders). 

- Portugal: 2 buitenlandse spelers per club toegelaten in de Primeira Liga en de Liga de 

Honra. 

Deze situatie zorgde er mede voor dat de Belgische clubs een voortrekkersrol speelden 

in het aankopen en doorverkopen van spelers waardoor ook de Afrikaanse markt in het 

vizier kwam.  

Het statuut van de voetbalbelgen zou tot het Bosmanarrest bestaan, maar zou daarna 

volledig verdwijnen samen met de nationaliteitsclausule omwille van de inbreuken 

tegen de non-discriminatierichtlijnen van de Europese Unie
195

. 

 

 Het hergebruiken van de Congolese connectie in het begin van de jaren ‘80 en een 

diversifiëring vanaf het begin van de jaren ‘90 

 

Nadat president Mobutu zijn stop op uitgaande transfers liet varen en er op het einde 

van de jaren 1970 een extra liberalisering van de regelgeving voor buitenlandse spelers 

in de Belgische competitie had plaatsgevonden, opende dit de deur voor een 

hernieuwde kijk op het Congolese voetbal. Door de vele connecties die België nog 

steeds had met zijn oude kolonie was de stap om oude netwerken nieuw leven in te 

blazen niet zo heel erg groot.  

Eén van de pioniers op dit gebied was Georges Heylens
196

, trainer van Eendracht Aalst 

en FC Seraing in het begin van de jaren 1980
197

. Via een kennis van hem, die een 

diplomatieke functie bekleedde als vertegenwoordiger voor Congo (Zaïre), kwam 

Heylens in contact met enkele bedrijfsleiders in Kinshasa die goeie contacten hadden 

met enkele voorzitters van Congolese clubs. Heylens ging in op hun uitnodigingen om 
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enkele matchen bij te wonen van de Congolese hoogste afdeling en had op die manier 

de kans om te onderhandelen over de transfer van een paar van de beste Congolese 

voetballers. De eerste spelers die uit Congo werden gehaald aan het begin van de jaren 

‘80 waren allen internationals (bv. Kingambo en Yangara) en werden aangekocht 

tegen een zeer lage prijs
198

. Buiten de Congolese competitie waren er ook enkele 

Noord-Afrikaanse competities bekend bij de Belgische scouts, maar de transferprijzen 

lagen hier een stuk hoger waardoor er minder interesse voor was. Zo een transfer 

brengt toch een zeker risico met zich mee: de speler zou zich bv. niet kunnen 

aanpassen aan de Belgische speelstijl waardoor het een zeer verlieslatende 

onderneming kon worden. Dit risico lag uiteraard veel lager voor Congolese spelers 

daar de transferprijs veel lager was. Heylens wist dat deze aanpassing moeilijk kon 

zijn en stelde zich persoonlijk garant voor zijn ‘zwarte parels’ door, zoals in het geval 

van Jacques Kingambo, hem financieel te ondersteunen tot hij een Eerste Klasse club 

vond in België die hem onder contract wou
199

 
200

. Tot het einde van de jaren ‘80 zal de 

aanwezigheid van Afrikaanse voetballers in de Belgische eerste klasse gedomineerd 

worden door de Congolezen. Toch zal deze dominantie begin jaren ‘90 afnemen door 

een combinatie van factoren. Zo zijn er door de goeie resultaten tijdens internationale 

toernooien van enkele andere Afrikaanse naties, zoals Nigeria
201

, Kameroen
202

 en 

Ghana
203

, nieuwe scoutingsnetwerken en contacten ontstaan met deze landen wat een 

nieuwe instroom van talent richting Europa teweeg bracht. Daartegenover stonden de 

zwakke resultaten van de Congolese nationale ploegen op het internationale toneel. 

Een andere factor die zeker ook heeft meegespeeld is de enorme corruptie die er latent 

aanwezig was in Congo wanneer het om de verdeling van transfergelden ging. In 

sommige gevallen moesten meerdere personen betaald en/of omgekocht worden om 
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een transfer van een speler richting Europa te voltrekken waardoor Belgische clubs 

niet happig meer waren om nog verder te onderhandelen met Congolese clubs
204

. Dit 

wou evenwel niet zeggen dat er een halt werd toegeroepen aan Congolese transfers 

maar wel dat de groei van het aantal Congolese spelers in België zich niet aan het 

zelfde tempo doorzette. In de onderstaande grafiek zien we dan ook dat vanaf het 

einde van de jaren ‘80 de Nigerianen de rol van de Congolezen overnemen. 

 

 

 

Grafiek 2: vergelijking sterk vertegenwoordigde Afrikaanse nationaliteiten in de Belgische Eerste klasse 

tijdens Periode 1. (x-as: seizoen; y-as: aantal) 

 

 De zoektocht naar jonge Afrikaanse talenten vanaf de jaren ‘90 door Belgische 

clubs 

 

Doordat de concurrentie tussen de verschillende spelersmakelaars, scouts en Europese 

clubs op de Afrikaanse markt steeds groter werd door de goeie resultaten van 

Afrikaanse jeugdploegen op internationale toernooien en het feit dat Afrikaanse 

voetballers zeer goedkoop bleven, merken we op dat vanaf de jaren ‘90 er een tendens 

ontstaat om op een steeds jongere leeftijd de Afrikaanse voetballers te contracteren. 

Dit was perfect mogelijk omdat het nog volledig ontbrak aan een wettelijk kader dat 

de transfer op minderjarige voetballers verbood (in België pas vanaf 1999 

bescherming voor minderjarige Afrikaanse voetballers, terwijl de FIFA pas in 2001 
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een kader hiervoor zou creëren). Als we de gemiddelde leeftijd bij aankomst in België 

van de Afrikaanse spelers actief in de Belgische eerste klasse tijdens periode 1 op een 

rij zetten merken we eenzelfde tendens.  

Sommige Belgische clubs moeiden zich enorm op deze pas opengebloeide Afrikaanse 

markt en lagen op de loer om de jonge sterren van het Afrikaanse voetbal naar België 

te halen. Zo contracteerde Anderlecht in 1990 het Ghanese voetbalwonder Nii 

Lamptey op de zeer jonge leeftijd van 15 jaar. Heel Europa hengelde achter de jonge 

Ghanees, nadat hij zich in de kijker had gespeeld op een jeugdwereldkampioenschap. 

Via een vals paspoort zou Lamptey Ghana, dat hem verboden had het land te verlaten 

uit schrik hem al kwijt te spelen aan een Europese club, ontvluchten om zo zijn eerste 

profcontract te tekenen bij Anderlecht. Lamptey speelde in zijn eerste jaren bij de 

Brusselse club op een vrij degelijk niveau, maar verzeilde na enkele mislukte transfers 

in de anonimiteit. Velen zeggen dat hij op veel te jonge leeftijd de stap naar het 

Europees voetbal heeft gezet en dat hij door makelaars met slechte intenties gebruikt 

werd als middel om snel geld te verdienen
205

. Na Lamptey zijn er nog Afrikaanse 

spelers gevolgd die een zeer jonge leeftijd hadden bij aankomst in België, zoals 

Sunday Oliseh (Nigeriaan), Isaac Asare (Ghanees), Yaw Preko en nog vele anderen. 

 

 

Grafiek 3: evolutie van de gemiddelde leeftijd van Afrikaanse voetballers op het moment van hun 

aankomst in België (x-as: seizoen, y-as: leeftijd) (met trendlijn) (Periode 1). 

                                                           
205

 www.bleacherreport.com/ worldfootball, Nii Lamptey: The Tale of a Tragic Career, 
02/09/2010. 
 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

Gemiddelde leeftijd bij aankomst in 
België 



 80 

 

 De eerste misbruiken door spelersmakelaars en de vele aanpassingsproblemen 

voor de Afrikaanse spelers 

 

Het grote gebrek aan een wettelijk kader maakte het voor spelersmakelaars, die op dit 

moment vooral het vertegenwoordigen van voetballers als bijberoep uitoefenden en 

dus nog vrij amateuristisch waren georganiseerd, mogelijk onder 1 hoedje te spelen 

met de Belgische clubs om hun netwerk van Afrikaanse spelers in stand te houden. De 

spelersmakelaars en scouts zochten de spelerstalenten in vooral Congo en enkele 

West-Afrikaanse landen. Nadat de speler goed genoeg werd bevonden door de 

makelaar of scout zorgde die ervoor dat hij een vliegtuigticket kreeg. De makelaar 

wachtte dan de speler op aan de luchthaven in België om hem ergens onder te brengen 

en hem klaar te maken voor een reeks testen die hij moest afleggen bij verschillende 

Belgische clubs. De Afrikaanse speler mocht maximum 3 maand in het land verblijven 

op basis van zijn toeristenvisum. Als de testen faalden moest de makelaar hem terug 

naar Afrika laten gaan. 

Verschillende personen zagen een zeer winstgevende formule in deze situatie en 

construeerden netwerken waarbij een constante stroom van Afrikanen, zonder zelfs 

degelijk gescout te zijn geweest in Afrika, naar België kwamen in de hoop dat een 

Belgische club uit de Eerste of Tweede klasse de speler zou contracteren. Eén van die 

makelaars was de Belg Karel Brokken. Brokken had medio de jaren ‘80 een netwerk 

uitgebouwd waarmee hij, op de hierboven beschreven manier, Congolese spelers naar 

België haalde in de hoop ze aan een contract te helpen. Bij een inval in 1986 van de 

gerechtelijke politie in één van Brokken’s panden in het Antwerpse, werd een hele 

groep Congolese voetballers, opeengepakt in een klein appartementje, aangetroffen. 

Meer dan de helft van hen had geen verblijfsvergunning meer en verbleef illegaal in 

het land
206

. Dit soort praktijken leunen zeer dicht aan bij zuivere mensenhandel. 

Brokken zou in de jaren ‘90 nogmaals een gerechtelijke aanvaring hebben door het 

illegaal overbrengen van een Ethiopische voetballer en een voetballer uit Sierra Leone, 

die hij in België na enkele mislukte tests aan hun lot zou hebben overgelaten
207

. Er is 
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nooit een veroordeling geweest voor Brokken en momenteel is hij voorzitter van de 

Feyenoordse voetbalacademie in Ghana
208

. 

Naast de problemen met makelaars waren er voor de Afrikaanse voetballers tijdens 

deze periode (jaren 1980 en begin 1990) ook nog problemen met het aanpassen aan het 

Europese leven. Vele Afrikaanse spelers konden hier moeilijk aarden en hadden 

heimwee. Het was niet zo evident was en tevens zeer duur om eens terug te vliegen 

naar hun thuisland. Een ander probleem ligt in de aanwezigheid van racisme. Zwarte 

spelers werden als het ware bekogeld door de Belgische supporters met racistische 

spreekkoren tijdens de match, maar ook buiten het stadion hadden ze af te rekenen met 

een intolerante samenleving. Zo werd de Congolese voetballer Serge Kimoni op een 

trein in elkaar geslagen door politieagenten na een misverstand met een conducteur 

omtrent zijn vervoersbewijs. Een ander voorbeeld was de moeilijkheid die de 

Senegalese voetballer Tew Mamadou had om, in Brugge waar hij speelde, een huis te 

huren
209

. Racisme is uiteraard geen probleem dat enkel in deze periode voorkomt, 

maar de intensiteit en frequentie ervan lag in deze periode wel hoger dan nu. 
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b) Periode 2: van 1996 tot 2003 (Groep 2 in de database) 

 

 

Grafiek 4: Het aantal Afrikaanse spelers per seizoen in de Belgische Eerste Klasse voor periode 2 ( x-as: 

seizoenen, y-as: aantal Afrikaanse spelers) 

 

Periode 2 situeert zich net na de implementatie van het Bosmanarrest. Doordat de 

kloof tussen de Europese topclubs uit de 5 rijkste competities en de overige Europese 

competities, waaronder de Belgische, steeds groter werd moesten Belgische clubs 

vervanging zoeken voor de spelerstalenten die massaal richting topcompetities 

trokken. Tijdens deze periode zal de aanwezigheid van Afrikaanse voetballers in de 

Belgische Eerste Klasse , zoals hierboven te zien in de grafiek, ongeveer verdubbelen.  

Het diversifiëren van de afkomst van de Afrikaanse spelers zal zich tijdens deze 

periode ook verder doortrekken. Maar liefst 27 verschillende Afrikaanse 

nationaliteiten waren tussen 1996 en 2003 terug te vinden in de Belgische Eerste 

Klasse. Zoals hieronder te zien houden de twee meest vertegenwoordigde Afrikaanse 

landen, Congo en Nigeria, zich vrij stabiel in evenwicht.  
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Grafiek 5: vergelijking sterk vertegenwoordigde Afrikaanse nationaliteiten in de Belgische Eerste klasse 

tijdens Periode 2. (x-as: seizoen; y-as: aantal) 

 

Daarnaast zien we de opkomst van de Ivorianen en Guineeërs. Voor de Ivoriaanse 

voetballers werd dit mogelijk gemaakt door de overname van het financieel 

noodlijdende SK Beveren door de Fransman Jean-Marc Guillou
210

. Guillou, die een 

voetbalacademie had gevestigd in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan, zag in Beveren de 

ideale toegangspoort en uitstalraam voor de afgestudeerde voetballers van zijn 

academie in de hoop ze door te kunnen verkopen aan een andere Europese club. De 

academie werd opgericht in 1999 en in 2000 kreeg Guillou een meerderheidsaandeel 

in het bestuur van de Belgische club SK Beveren. Vanaf 2001 kon de instroom van 

Ivoriaanse spelers beginnen. Gedurende 5 jaar zou Guillou de controle hebben over 

Beveren en praktisch de hele spelerskern bestond uit Ivoriaanse voetbaltalenten. Het 

project van Guillou was een uniek project in Europa, maar riep veel verontwaardiging 

op uit de voetbalwereld omdat het de doorstroming van eigen Beverse jeugd 

onmogelijk maakte. Daarnaast stelden velen zich ook de vraag of zo een soort situaties 

wel ethisch verantwoord waren en niet aanleunden bij een verkapte vorm van 

mensenhandel. Eén jaar na het gedwongen vertrek van Guillou bij Beveren 

degradeerde de ploeg naar de tweede klasse en kwam er een eind aan het Ivoriaanse 

tijdperk in het Waasland. 

 

Naast de Ivoriaanse connectie van Beveren was er nog een andere Waaslandse ploeg, 

namelijk Lokeren, die netwerken had opgebouwd in West-Afrika. Onder het beleid 
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 Voetbalmagazine, 5 jaar Guillou, de cijfers, 14/12/2005. 
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van sportief directeur Willy Verhoost werden zowel in de Ivoriaanse hoofdstad 

Abidjan als in de Guineese hoofdstad Conakry overeenkomsten gesloten met lokale 

clubs voor een langdurige samenwerking
211

. Ook Anderlecht zou ditzelfde voorbeeld 

volgen en sloot in 2003 een samenwerkingsverband met een Ivoriaans team genaamd 

FC Bibo
212

. 

 

 

Grafiek 6: Aantal Ivoriaanse en Guinese spelers in de Belgische Eerste Klasse tijdens periode 2 (x-as: 

seizoenen, y-as: aantal spelers) 

Naast deze evoluties merken we ook nog een andere trend die zich na de 

implementatie van het Bosmanarrest profileerde. Zo zochten Europese clubs, uit 

competities waar de regels omtrent niet-EU spelers veel strenger waren dan in België, 

toenadering tot Belgische clubs om een samenwerkingsverband aan te gaan. De 

bedoeling hiervan was om hun Afrikaanse spelers die nog niet goed genoeg of nog 

niet speelgerechtigd waren, te stallen bij een Belgische club, waar de regels veel 

soepeler waren en het minimumloon veel lager lag. Voorbeelden van zo een 

samenwerking waren Chelsea met Westerlo, Cercle Brugge met Blackburn en Arsenal 

met Beveren. 
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 Interview met Bruno Govers ( Journalist Sport Foot Magazine en kenner Afrikaans voetbal), 
10/03/2012. 
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 Een politieke reactie tegen de handel van minderjarige Afrikaanse  voetballers 

(1999) en een tweede politieke reactie tegen de massale aanwezigheid van 

Afrikanen (2002)  

 

Door de stijging van het  aantal voetbalmigraties uit Afrika in de periode na het 

Bosmanarrest en het feit dat België door zijn gebrek aan regulering omtrent niet-EU 

spelers een open deur was voor Afrikaanse voetballers, kwamen meer en meer 

situaties aan het licht waarin minderjarige Afrikaanse voetballers naar België werden 

gebracht en hier aan hun lot werden overgelaten wanneer ze niet slaagden. In sommige 

gevallen moesten ze door middel van prostitutie aan geld geraken om te overleven
213

. 

Deze schokkende verhalen zorgden voor een veroordelende publieke opinie en het 

ontstaan van vzw’s, zoals ‘Sport and Freedom’ van Paul Carlier in de jaren ‘90, maar 

ook de centra tegen mensenhandel Payoke en Pagasa, die ijverden voor een betere 

bescherming van de Afrikaanse en vooral minderjarige voetballers
214

. Dit zou 

uiteindelijk leiden tot een politieke reactie en het stemmen van een aanpassing op de 

wet van het tewerkstellen van buitenlandse werknemers in 1999 waardoor een verbod 

zou komen op het transfereren van minderjarige sporters uit het buitenland (dus 2 jaar 

voordat de FIFA een soortgelijke regulering zou goedkeuren), alsook een eerste lichte 

verhoging van het minimumloon voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers
215

 

216
. 

Dit zou uiteraard meteen een effect hebben op de gemiddelde leeftijd van de 

Afrikaanse spelers in de Belgische Eerste Klasse. 
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 Donnelly & Petherick (2004) Workers’ Playtime? Child Labour at the extremes of the Sporting 
Spectrum, in: Sport  and Society, vol. 7/3, p. 300-321. 
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 Darby (2007) p. 451. 
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 Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers op 30 april 1999 
verschenen in het Belgische Staatsblad van 21 mei 1999. 
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 Jaarverslag Mensenhandel van Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding, 1999, pp. 13-15. 
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Grafiek 7: evolutie van de gemiddelde leeftijd van Afrikaanse voetballers op het moment van hun 

aankomst in België (x-as: seizoen, y-as: leeftijd) (met trendlijn) (Periode 2). 

 

Een volgende politieke reactie kwam er in 2002 toen duidelijk werd dat de 

jeugdopleiding werd afgeremd door de invoer van goedkope spelers uit Afrika en 

Zuid-Amerika en dat de Belgische voetbalcompetitie door de samenwerkings-

verbanden, die sommige clubs hadden met clubs uit perifere voetbalgebieden, werd 

overspoeld door buitenlandse spelers, die kwalitatief geen meerwaarde hadden ten 

opzichte van de Belgische spelers. Grote katalysator voor deze nieuwe politieke 

reactie, gestuurd door parlementslid Jean-Marie Dedecker, was een onderzoek van een 

Braziliaanse parlementaire onderzoekscommissie, die België aanwees als de 

draaischijf voor de handel in, soms nog steeds minderjarige, voetballers van buiten de 

EU, uit zowel Zuid-Amerika als Afrika
217

. Daarnaast kwam er ook nog een nieuwe 

zaak van handel in minderjarige Afrikaanse voetballers aan het licht. Drie Nigeriaanse 

voetballers kwamen in 2000, via een samenwerking tussen spelersmakelaars en de 

coach van tweedeklasser Roeselare, in België terecht. De Belgische spelersmakelaar, 

die een Nigeriaanse voetbalschool vertegenwoordigde, vervalste de paspoorten van de 

minderjarige Nigerianen zodat ze speelgerechtigd zouden zijn. De hele zaak kwam uit 

en er volgde een klacht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
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Racismebestrijding
218

. Een veroordeling voor mensenhandel zou er echter nooit 

volgen en is vandaag de dag nog niet voorgevallen in België. 

Deze voorvallen resulteerden in het ontstaan van een speciale onderzoekscommissie 

‘Mensenhandel in de sport’ en er werden verscherpte maatregelen ingesteld, zoals 

bijvoorbeeld de verplichting dat de clubs de voetbalbond moeten inlichten wanneer 

een nieuwe speler komt testen, met als aanvulling dat wanneer de test negatief is de 

club dient te betalen voor het retourticket van de speler
219

. 

Ook het voorstel van de Dedecker in verband met de verhoging van het minimumloon 

voor spelers van buiten de Europese Unie, kon rekenen op een goedkeuring. Vanaf 

2003 zou het minimumloon van niet-EU-spelers acht keer hoger liggen dan het 

minimumloon van een EU-speler, waardoor getracht werd een halt toe te roepen aan 

de steeds stijgende instroom van Afrikaanse spelers
220

. Deze techniek werd reeds in 

Nederland ingevoerd, maar dan op een veel drastischere schaal. Daar ligt het 

minimumloon voor niet-EU-spelers maar liefst 3 keer hoger dan de in 2002 in België 

gestemde 70.000 euro per jaar
221

. 

Een neveneffect van de grote aandacht die uitging naar mensenhandel in de sport is dat 

veel Afrikaanse migranten, die op zoek waren naar een verblijfsvergunning gingen 

aankloppen bij Payoke, het Centrum voor de Bestrijding van Mensenhandel, met het 

verhaal dat ook zij slachtoffer geworden waren van malafide spelersmakelaars, die na 

grote beloftes van een plaats bij een Belgische club hen zouden hebben achtergelaten 

op de luchthaven zonder papieren of geld. Volgens Solange Cluydts, een 

medewerkster van Payoke, doen ze dit om zo een procedure op te starten waarbij de 

zaak onderzocht wordt. Tijdens dit onderzoek kunnen de Afrikaanse migranten niet 

het land worden uitgezet vanwege de tijdelijke verblijfsvergunning die verbonden is 

aan het onderzoek. Tijdens deze periode kunnen ze andere manieren vinden om in 

België te verblijven (werk, integratiecursus, huwelijk) om dan via de stop-procedure 
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een aanvraag in te dienen om Belg te worden
222

. Deze situaties tonen aan hoe dubbel 

het verhaal van de Afrikaanse voetbalmigranten wel kan zijn. 

 

                                                           
222

 Interview met S. Cluydts van Payoke, 21/03/2012. 
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c) Periode 3: 2003-2011 (Groep 3 in de database) 

 

 

Grafiek 8: Het aantal Afrikaanse spelers per seizoen in de Belgische Eerste Klasse voor periode 3 ( x-as: 

seizoenen, y-as: aantal Afrikaanse spelers) 

 

Tijdens de periode van 2003 tot nu zal, zoals hierboven te zien is, de aanwezigheid van 

Afrikaanse voetballers op het hoogste Belgische voetbalniveau niet meer de sterke 

groei aanhouden, die op het einde van de jaren ‘90 zichtbaar was. De redenen hiervoor 

zijn enerzijds de verhoging van het minimumloon (vrij relatief) en anderzijds het 

wegvallen van de Ivoriaanse connectie van Beveren. Een andere factor is de verhoging 

van de investering in de jeugdopleiding veroorzaakt door de gewaarwording dat 

Belgische clubs te veel voorrang gaven aan buitenlandse spelers van een te laag 

kwalitatief niveau. Het is niet zo dat we te maken hebben met een echte daling van het 

aantal Afrikaanse spelers. Het is beter te spreken van een stabilisering na een periode 

van ongekende pieken.  

Wanneer we kijken naar de verschillende nationaliteiten van de Afrikaanse 

voetbalmigranten zien we dat, na het stabiliseren van de Ivoriaanse voetballers, er een 

zeer diverse aanwezigheid blijkt te zijn zonder echt grote uitschieters, zoals vroeger  

wel het geval was voor de Congolezen en Nigerianen. De grafiek hieronder geeft de 

sterkste vertegenwoordigers weer. 
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Grafiek 9: vergelijking sterk vertegenwoordigde Afrikaanse nationaliteiten in de Belgische Eerste 

Klasse tijdens Periode 2 (x-as: seizoen; y-as: aantal). 

 

 De omzeiling van het minimumloon 

 

Ondanks dat de grootste en opvallendste misbruiken niet meer mogelijk waren 

door de verstrengde regels en de frequentere controles van arbeids- en 

belastingsinspecties aan het adres van de clubs (door het ontstaan van de 

licentiecommissie in 2000)
223

, waren er zeker en vast nog situaties waarin de 

Afrikaanse voetballer werd benadeeld. Een nieuw gebruik, dat nog niet zo lang 

geleden aan het licht kwam (2008), was het gebruik van het dubbelcontract om zo 

het hogere minimumloon voor niet-EU-spelers te omzeilen
224

. Het dubbelcontract 

werd vooral gehanteerd door enkele minder kapitaalkrachtige clubs uit de 

Belgische eerste klasse die het moeilijk hadden het hoge minimumloon te betalen 

of die een kans zagen misbruik te maken van de kwetsbare positie van de 

Afrikaanse voetballer die er alles zou voor over hebben om in Europa te mogen 

spelen. De werking van het dubbelcontract is zeer eenvoudig. De KBVB 

verplichtte clubs om een kopie van de contracten van niet-EU-spelers binnen te 

geven, zodat kon gecontroleerd worden of aan de eisen van het vooropgestelde 
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minimumloon werd voldaan. Naast het contract, dat binnengegeven werd, en dat 

uiteraard ondertekend en goedgekeurd was door de speler, lieten de clubs de 

Afrikaanse spelers een tweede contract tekenen met de echte voorwaarden die ze 

aangeboden kregen. Deze lagen natuurlijk een stuk lager dan het minimumloon. 

De Afrikaanse speler had geen andere keus dan het tweede contract te aanvaarden 

gezien hij zijn droom kon waarmaken om in Europa te spelen
225

. 

 

Los van de dubbelcontracten, die maar in enkele clubs bestonden, is de situatie van 

de Afrikaanse profvoetballer in België veel verbetert door de nieuwe reguleringen 

die sinds het einde van de jaren ‘90 werden vastgelegd. De grootste problemen 

situeren zich echter vooral in de lagere afdelingen, waar de controlemechanismen 

van de officiële instanties minder frequent plaatsvinden. Daardoor zijn deze lagere 

afdelingen een bestemming voor spelers, met of zonder verblijfsvergunning, die 

niet slaagden voor testen op het hoogste niveau
226

.  

De gemiddelde leeftijd van Afrikaanse voetballers in de Belgische Eerste Klasse 

heeft zich in deze laatste periode gestabiliseerd rond de 21 jaar en het ziet er naar 

uit dat ondanks het minimumloon de Belgische Eerste Klasse in de toekomst nog 

altijd een toegangsweg zal zijn voor Afrikaanse voetballers.  
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 Ik verkreeg inzage in zo’n dubbelcontract, maar wegens evidente deontologische redenen kan 
dit niet openbaar gemaakt worden. 
 
226

 Jaarverslag Racisme, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 2002, p. 
39. 
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d) Algemene evoluties en trends voor de 3 periodes 

Naast de verschillende aspecten die ik hierboven heb beschreven, die beter per periode 

worden weergegeven om de overzichtelijkheid te bewaren, zijn er nog enkele andere 

parameters die als ze over de gehele periode (1980 tot nu) worden beschreven, ook 

enkele aspecten kunnen blootleggen. 

 Posities 

Als we de evolutie bekijken van de positie die de Afrikaanse voetballers innemen op 

het veld, valt op dat het grootste deel aanvallers zijn. Taelman zegt dat dit de wijten is 

aan verschillende factoren. Ten eerste is er het feit dat een meer verdedigende positie 

op het veld een groter gehalte van tactisch inzicht en discipline met zich meebrengt, 

iets wat vele Afrikaanse voetballers niet of nog niet bezitten wanneer ze aankomen in 

Europa. Een tweede aspect is het feit da,t puur fysiologisch gezien, West-Afrikaanse 

spelers, meestal sterk gebouwd zijn en, ondanks hun omvang, over de nodige snelheid 

beschikken, de ideale kwaliteiten die een spits nodig heeft
227

. Een bijkomende factor is 

het feit dat op de transfermarkt aanvallers het meest worden verhandeld daar zij op een 

positie spelen die enorm belangrijk is tijdens een wedstrijd, want zonder doelpunten 

kan er uiteraard niet gewonnen worden. Hieronder een overzicht van de 

onderverdeling tussen de verschillende posities. 

 

Grafiek 10: Percentuele vergelijking van de verschillende posities gespeeld door Afrikaanse voetballers 

van 1980 tot nu. 
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 Kwaliteitsniveau van de Afrikaanse spelers 

Binnen het voetbal zijn er weinig tot geen maatstaven die precies kunnen bepalen hoe 

goed een spelers is. De beoordeling van professionele voetbalspelers is vaak zeer 

subjectief en kan van wedstrijd tot wedstrijd verschillen. Toch is er één maatstaf, die 

algemeen beschouwd, wel een bepaalde kwaliteitswaarde meegeeft aan een speler. 

Deze maatstaf is het feit of de speler in kwestie speelt voor de nationale ploeg van zijn 

land. De nationale ploeg is een verzameling van de beste spelers van een land 

waardoor de kwaliteit van een speler zou moeten gegarandeerd worden. In zowel de 

Engelse als Nederlandse competitie gebruiken ze het aantal nationale selecties als een 

soort kwaliteitslabel dat toegang kan verlenen tot een arbeidsvergunning. Zo houdt 

men het niveau van de eigen competitie hoog en gaat men een overspoeling van 

goedkoop talent, dat niet aan het speelniveau voldoet, tegen. In Engeland is het zelfs 

zo dat de speler die een arbeidsvergunning aanvraagt maar liefst 75% van de interlands 

van de laatste twee jaar moet hebben gespeeld. Daarenboven moet de aanvrager 

afkomstig zijn van een land uit de top 75 van de FIFA-ranking. 

Als we nu naar het percentage Internationals kijken onder de Afrikaanse voetballers, 

die de laatste 30 jaar in de Belgische Eerste Klasse hebben gespeeld, merken we dat er 

een serieuze daling heeft plaatsgevonden. Deze daling is te wijten aan factoren die 

eerder in deze scriptie al werden besproken. 

 

Grafiek 11: evolutie van het aantal internationals onder de Afrikaanse voetballers (1980-2011). 
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 Periode vóór de aankomst bij een Belgische Eerste Klasse-club. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden hoe een Afrikaanse speler precies in een 

Belgische club belandt. Zo is het mogelijk dat hij via scouts en spelersmakelaars 

rechtstreeks vanuit een club in zijn Afrikaans geboorteland naar een Belgische club 

wordt gehaald. In vele gevallen loopt deze migratie helemaal niet zo direct en maken 

de Afrikaanse spelers tussenstops bij andere clubs voor ze hun contract tekenen in de 

België.  

De mogelijkheid bestaat dat een Afrikaanse speler eerst een transfer maakt naar een 

ander Afrikaans land, waar de professionalisering van het voetbal al een stuk verder 

staa,t zoals bijvoorbeeld in enkele Noord-Afrikaanse landen of zoals, toch de laatste 

jaren, in Zuid-Afrika. Een andere mogelijkheid is dat de speler eerst naar een Europese 

topclub wordt gehaald, daar niet slaagt en vervolgens naar het iets bescheidenere 

België trok. Nog een andere optie is dat de Afrikaanse speler een plaats vindt bij een 

club in één van de lagere afdelingen (zowel in België, als van de vijf rijkste 

competities) en dan omwille van zijn goede resultaten naar de Belgische Eerste Klasse 

werd gehaald. De grafiek hieronder wijst op enkele opmerkelijke evoluties. 

 

 

Grafiek 12: vergelijking van de percentages van het aantal Afrikaanse spelers die rechtstreeks van een 

Afrikaanse club uit het land van herkomst naar een Belgische Eerste Klasse-club zijn gehaald (periode 

1: 1980-1996, periode 2: 1996-2003, periode 3: 2003-2011) 
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In bovenstaande grafiek merken we dat er een vrij fikse daling plaatsvond van het 

aantal Afrikaanse spelers die rechtstreeks vanuit hun land van herkomst naar België 

werden gehaald. Dit is te wijten aan twee factoren. Ten eerste merken we dat steeds 

meer en meer andere Europese clubs hun oog lieten vallen op de Afrikaanse markt, 

waardoor de concurrentie om de speler te tekenen groter werd en dus de 

migratiepatronen vanuit Afrika, die in het begin nog zeer op de oude koloniale banden 

gericht waren, meer diversifieerden. Dit zorgde ervoor dat Afrikaanse voetballers 

soms maar op een later punt in hun carrière in België kwamen spelen. Een tweede 

factor is dat Belgische clubs steeds minder zelf hun scoutingnetwerken in Afrika 

beheerden, waardoor een rechtstreekse stroom van Afrikaanse spelers in de laatste 

periode niet echt meer aan de orde was.  

 

Een volgende opmerkelijke trend, binnen de evolutie van het precieze traject dat 

Afrikaanse spelers aflegden vooraleer te belanden bij een Belgische club, is de daling 

van het aantal Afrikaanse spelers die via een Belgische club uit de lagere afdelingen 

naar de hoogste klasse komt. Deze evolutie kunnen we hoogstwaarschijnlijk 

rechtstreeks linken aan het verstrengen van de regels vanaf 2003, waardoor Afrikaanse 

spelers die niet slagen in hun test bij een Eerste Klasse-club niet langer verzeild 

geraken bij clubs uit lagere afdelingen, in afwachting van een nieuwe kans bij een 

Eerste Klasse-club, en in vele gevallen zonder verblijfsvergunning, wat voorheen toch 

meer voorkwam. 
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Grafiek 13: vergelijking van de percentages van het aantal Afrikaanse spelers die via een club uit de 

lagere Belgische afdeling naar een Belgische Eerste Klasse-club zijn gehaald (periode 1: 1980-1996, 

periode 2: 1996-2003, periode 3: 2003-2011) 

 

Voor de resterende cijfers en evoluties in verband met de migratiepatronen van de 

Afrikaanse club naar de Belgische club verwijs ik graag naar de bijlage “Statistische 

verwerking” die werd ingesloten. 

 

 De Belgische eerste klasse als steppingstone-league? 

De algemene teneur van de Belgische competitie is dat het een steppingstone- of 

transitcompetitie is voor spelers van buiten de EU die, door middel van de vrij liberale 

regulering en het aanneembare spelniveau, België als een ideale tussenstap zien voor 

een transfer te versieren naar één van de vijf financieel en competitief sterkere 

Europese competities
228

. Wanneer we een onderzoek doen naar waar Afrikaanse 

spelers transfereerden na hun periode bij een Belgische Eerste Klasse-club merken we 

dat de realiteit echter anders ligt. Voor de gehele periode (1980 tot nu ) blijft het cijfer 

van het aantal Afrikaanse voetballers dat uiteindelijk de kans krijgt om een contract te 

tekenen bij een club uit een rijkere Europese competitie, vrij constant rond de 11%. 

Dit wil zeggen dat slechts 1 op 10 Afrikaanse spelers, die reeds profvoetballer zijn in 

Belgie, de kwaliteiten en het geluk hebben naar die Europese competities te mogen 

gaan waar het grote geld zit. Een enorm klein percentage als we de honderden 

Afrikaanse voetballers erbij tellen die niet slaagden voor tests in België en hier dus 

zelfs geen profcontract kregen. 

Langs de andere kant zien we dat ongeveer eenzelfde cijfer (rond de 12% voor de hele 

periode) aangeeft hoeveel Afrikaanse spelers na hun verblijf bij een Belgische club 

terug moeten keren naar Afrika. De redenen hiervoor zijn divers, maar hebben vooral 

te maken met aanpassingsproblemen en het niet aankunnen van het Belgische 

spelniveau. 

Het grootste deel van de Afrikaanse voetballers, met uitzondering van periode 2 

(periode 1: 35%, periode 3: 42%), settelde zich in België en zou zijn ganse carrière 

hier spelen, zowel in de hoogste afdeling als, naarmate de speler ouder werd, in de 

lagere afdelingen. Tijdens periode 2 (1996-2003) daalde dit cijfer echter tot 20 %. Dit 
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was te wijten aan een verhoogde vraag van Oost-Europese landen, zoals Griekenland 

maar vooral Turkije. Nieuwe investeerders in Oost-Europese landen schuimden de 

West-Europese markt af op zoek naar spelers. Messouvi verklaart dat West-Europese 

voetballers dikwijls geen zin hebben om naar een land als Turkije te verhuizen omdat 

de aanpassing aan de cultuur te groot zou zijn en de arbeidsvoorwaarden, ondanks het 

hogere loon die ze kunnen verdienen, toch nog altijd niet voldoende is (sociale 

zekerheid en loonsbescherming). Afrikanen zouden eerder geneigd zijn deze stap te 

ondernemen omdat zij geen problemen hebben met het zich aanpassen aan de cultuur - 

ze hadden zich al moeten aanpassen aan de Belgische - en dat ze bovendien meer geld 

konden verdienen op een iets lager niveau
229

. In periode 3 zouden de vraag in Oost-

Europa fel verminderen door de financiële problemen aldaar. 

Verder zijn er steeds rond de 4% aan Afrikaanse voetballers die een transfer verkiest 

naar een club buiten Europa. Tijdens de laatste periode zal dit vooral richting het 

Midden-Oosten zijn waar veel geld valt te verdienen. Een gegeven dat zich volgens 

mij in de toekomst verder zal uitbreiden. 
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4. Conclusie 

Het onderwerp van de Afrikaanse voetbalmigratie is een thema dat de laatste decennia 

pas onder de ogen is gekomen van de academische wereld. In een economisch en dan 

vooral kapitalistisch tijdperk waar sport, en zeker voetbal, steeds meer een prominente 

plaats inneemt als een domein waar enorm veel geld mee te verdienen valt, is het 

vanzelfsprekend dat de aandacht van verschillende wetenschapsvelden wordt 

getrokken. Vanaf de jaren 1990 zien we de opkomst van het theoretiseren van 

bepaalde onderdelen van voetbal waarvan de spelersmigratie er één van is. Binnen de 

groep academici die zich bezighoudt met het begrijpen en verklaren van het fenomeen 

van het migreren van voetballers die buiten hun landsgrenzen op een professionele 

manier hun sport willen beoefenen, kunnen we een divergentie vaststellen van twee 

groepen. Enerzijds is er een groep (bv. Darby, Magee, Dejonghe) die de 

spelersmigratie wenst te verklaren aan de hand van een theoretisch kader waarbij 

gebruik gemaakt wordt van de termen ‘globalisatie’ en ‘wereldsysteem’ om de 

toename van het aantal spelersmigraties en de richting van de migratie van voetballers 

van arme gebieden naar rijke gebieden te verklaren. Deze academici hebben zeker een 

punt wanneer ze een grote waarde hechten aan het economische aspect, dat zeker voor 

de migratie van Afrikaanse voetballers cruciaal blijk te zijn, daar we op geen enkel 

moment kunnen spreken van een omgekeerde migratie waarbij Europese voetballers in 

Afrika zouden spelen. Het probleem dat aanwezig is bij dit soort theorievorming is dat 

het geen rekening houdt met de specificiteit van sport in het algemeen, en voetbal in 

het bijzonder, in die zin dat het niet aangewezen is systeemtheorieën die ontworpen 

zijn voor louter economische doeleinden te implementeren op iets dat zijn eigen set 

van regels heeft. Bovendien maken zij te weinig gebruik van de historische dimensie 

en de bredere historische context die bepaalde migratiepatronen gevormd heeft. 

Tegenstanders van deze manier van denken, zoals Taylor en McGovern, pleiten voor 

een bredere kijk waarbij naast de economische basis ook ander factoren, zoals 

institutionele en culturele, mee de migratiepatronen bepalen. Deze aanpak van 

internationalisatie in de plaats van globalisatie bouwt verder op een verzameling van 

migratiesystemen die allen historisch gevormd zijn. Deze kijk op Afrikaanse 

voetbalmigratie lijkt een correctere weergave te geven van de werkelijke situatie maar 

slaagt er vooralsnog niet in alle aspecten van voetbalmigratie te omvatten. Zo zijn er in 

het voetbal bepaalde sociale en sportieve factoren die ook een rol spelen op het 
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migratiepatroon van een profvoetballer. Een allesomvattend systeem dat alle aspecten 

van voetbalmigratie met elkaar combineert en verklaart is vooralsnog niet aanwezig 

doordat te veel van de termen en begrippen die gehanteerd worden niet altijd volledig 

toepasbaar zijn op het bijzondere karakter van sport. 

Wanneer we de huidige aanwezigheid van Afrikaanse spelers willen construeren is het 

aangewezen het breder historisch proces te analyseren. Belangrijk hierbij is dat het 

onderscheid wordt gemaakt tussen Noord-Afrika en Sub-Sahara-Afrika als voorzieners 

van voetballers door hun verschillend ontwikkelingsproces. We stellen vast dat de 

eerste Noord-Afrikaanse spelers in Europa verschijnen vanaf 1930 en de eerste zwarte 

spelers vanaf 1950. De koloniale link die landen, zoals Frankrijk, Portugal en België 

hebben met enkele Afrikaanse gebieden, zorgden ervoor dat zij de eerste importeurs 

waren van Afrikaanse voetballers. Na de dekolonisatie zouden verschillende 

Afrikaanse leiders het voetbal gebruiken als middel om het volk te scharen achter de 

pas verworven onafhankelijkheid. Toch konden zij niet verhinderen dat de migratie 

van hun beste spelers bleef voortduren.  

Afrikaanse voetballers werden tot aan de jaren ‘80 door de Europese voetbalwereld 

nog steeds beschouwd als losse projectielen, die veel techniek hadden maar het 

ontbraken aan tactisch inzicht en discipline om het te maken in de sterke Europese 

competities. De voetballerij met de FIFA als hoofdorgaan, die zeer eurocentrisch was 

georganiseerd, keek vol minachting naar het emancipatieproces dat zich langzaamaan, 

vanaf de oprichting van de CAF, op het Afrikaanse continent inzette. Tijdens het 

beleid van de eerste niet-Europese FIFA-voorzitter Havelange kwam hier verbetering 

in en meer en meer begonnen Afrikaanse teams te presteren op het internationale 

toneel, wat resulteerde in een verhoging van de vraag naar hun spelerstalenten vanaf 

de jaren 1980. Door de grote economische kloof tussen Europa en Afrika en de 

zwakke organisatie van het Afrikaanse voetbal op clubniveau ontstond een verhoging 

in de stroom van Afrikaanse voetballers naar Europa. Tijdens de jaren ‘80 bleef dit 

nog steeds beperkt tot de koloniale linken, dus vooral België, Frankrijk en Portugal, 

maar vanaf de jaren ‘90 en het Bosmanarrest, dat zorgde voor een enorme verhoging 

van de vrijheid van de spelers en het wegvallen van regulering omtrent 

nationaliteitsclausules, boomde de instroom van Afrikaanse spelers tot een nieuwe 

hoogte en bovendien naar alle Europese competities. Er ontstonden scoutingnetwerken 

en spelersmakelaars die zich uitsluitend bezighielden met het ontsluiten van de 
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Afrikaanse markt in de hoop goedkoop spelerstalent te kunnen strikken. Dit zorgde 

ervoor dat spelersmakelaars de Afrikaanse voetballers zagen als middel om veel geld 

te verdienen waardoor er situaties aan het licht kwamen waar misbruik gemaakt werd 

van het vertrouwen van de Afrikaanse speler en de kwetsbare situatie waarin hij zich 

bevond.  

Deze evolutie spoorde nationale Europese regeringen en de FIFA aan om, zowel op 

nationaal als internationaal vlak, reguleringen door te voeren ter bescherming van de 

minderjarige Afrikaanse voetballers om zo de ergste misbruiken aan te kaarten. Toch 

lijkt met de oprichting van voetbalacademies op het Afrikaanse continent een manier 

te bestaan om deze reguleringen te omzeilen. 

De rol die de Belgische competitie speelde binnen het verhaal van de Afrikaanse 

voetbalmigratie richting Europa was vooral aanwezig in het feit dat door de liberale 

regulering die er was omtrent de invoer van buitenlandse voetballers het mogelijk 

maakte om van België een soort toegangsweg te maken voor Afrikaanse voetballers 

vanaf het midden van de jaren ‘80. Nadat eerst vooral Congolezen op de Belgische 

velden waren te zien, begon de aanwezigheid van Afrikaanse voetballers zich te 

diversifiëren. Belgische clubs begonnen langzaamaan terrein te verliezen op clubs 

afkomstig uit de grote vijf competities in Europa waardoor meer en meer werd gezocht 

naar goedkope spelerstalenten die men kon doorverkopen in de zoektocht naar 

winstmaximalisatie. Dit bracht zoals reeds werd beschreven tijdens de late jaren ‘80 en 

gedurende de jaren ‘90 veel misbruiken met zich mee, die uiteindelijk zouden 

uitmonden in een politieke reactie aan het begin van de 21
ste

 eeuw. Na het verstrengen 

van de regels zouden veel van de misbruiken niet meer (moeten) mogelijk zijn.  

Belangrijke evoluties die zich profileren in verband met het Afrikaanse spelersbestand 

tijdens de laatste 30 jaar zijn vooral het feit dat de enorme groei die plaatsvond na het 

Bosmanarrest lijkt gestabiliseerd te zijn, ondanks er vandaag de dag nog altijd vrij veel 

Afrikaanse spelers actief zijn in de Belgische hoogste klasse. Verder merken we dat 

ook de gemiddelde leeftijd lijkt gestabiliseerd te zijn door het verstrengen van de 

regels. Meer en meer zien we een tendens dat Afrikaanse voetbalmigranten niet meer 

rechtstreeks vanuit Afrika naar de Belgische competitie komen maar dat ze via 

omwegen bij andere Europese clubs, uiteindelijk hier terechtkomen. 
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Het ziet er niet naar uit dat de aanwezigheid van Afrikaanse voetballers in de 

Belgische Eerste Klasse de komende jaren zal afnemen daar de lage transferkost nog 

altijd een grote aantrekkingskracht uitoefent op de Belgische clubs. Toch zien we dat 

er ook meer en meer in eigen jeugd wordt geïnvesteerd. Er komen steeds meer en meer 

mechanismen die de handel in Afrikaanse spelers van dichtbij controleren waardoor 

misbruiken meer en meer verdwijnen op Europees grondgebied. Op het Afrikaanse 

continent is er evenwel nog een veel grotere weg af te leggen door een enorme 

achterstand op zowel economisch, sociaal als legislatief vlak. 
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