
Afrika Cup

Aandacht voorAfrikaans voetbal
neemt toe, imagoprobleemblijft
! Toernooi van start in Gabon en Equatoriaal Guinee ! Ook dictators blijven zich graag bemoeien met sport

Niels Posthumus

De Afrika Cup gaat vandaag van
start in de tropen van Gabon en
Equatoriaal Guinee. Veel van de
favorieten doen echter niet mee.
Onder meer Egypte, Kameroen en
Nigeria hebben zich niet weten te
plaatsen. Het betekent dat ook veel
van de grote sterren deze keer
afwezig zijn. Geen Eto’o bijvoor-
beeld.

Toch lijkt er wereldwijd wederom
meer aandacht te zijn voor de Afri-
ka Cup. Dat is een trend. Afrikaans
voetbal is de laatste twee decennia
eindelijk uit de schaduw van Europa
en Zuid-Amerika getreden. Twintig
jaar terug konden Afrikaanse voet-
ballers in Europese ogen nog nau-
welijks op zichzelf staan. Tijdens
het WK 1990 in Italië bijvoorbeeld
omschreven verslaggevers spits
Oman Biyik van Kameroen uitslui-
tend als de ‘zwarte Marco van Bas-
ten’ of de ‘Afrikaanse Gerd Müller’.
“Maar kijk nu eens naar Didier
Drogba”, zegt Edwin Schoon,
schrijver van het bekroonde boek
De Macht van de bal, over voetbal
in Afrika. “Drogba werd onlangs in
‘Match of the Day’ op de BBC
uitvoerig bewierookt als een school-
voorbeeld van de totale voetbalat-
leet.”

Over de Afrika Cup werd vroeger
eveneens lacherig gedaan: houtje-
touwtje organisatie, een volstrekt
gebrek aan tactisch spel en veel cor-
ruptie. Maar ook dat wordt minder.
“Het niveau van de Afrika Cup is de
laatste twintig jaar dan ook radicaal
gestegen”, zegt Carlos Amato. Hij is
voetbaljournalist in Zuid-Afrika. “De
nationale competities op het conti-
nent mogen nog overwegend zwak

zijn, er spelen nu wel snel tien keer
zo veel Afrikaanse spelers in Euro-
pese competities als aan het begin
van de jaren negentig.” En die spe-
lers uit Europa selecteren de bonds-
coaches.

Toch is niet iedereen even opti-
mistisch. Cultureel antropoloog Ar-
nold Pannenborg deed onderzoek
naar voetbal in Kameroen en
schreef daarover het boek How to
win a football match in Cameroon.

“We denken dat het niveau van Afri-
kaans voetbal erg is verbeterd de
laatste jaren, doordat spelers als
Drogba en Eto’o veel prijzen win-
nen”, zegt hij. “Maar op manage-
mentgebied gaat er binnen het Afri-
kaanse voetbal nog steeds ontzet-
tend veel fout.”

Volgens Pannenborg is voetbal in
Afrika nog sterker onderhevig aan
de waan van de dag dan elders. Dat
komt doordat politici zich graag
bemoeien met de sport. Voetbal is
een handig middel om hun popula-
riteit te vergroten. “Zo hebben de
dictators van Gabon en Equatoriaal
Guinee nu alweer geroepen dat hun
landen de trofee móéten winnen dit
jaar.”

Dit gebrek aan langetermijnvisie
uit zich onder meer in het trainers-

beleid. Veel Afrikaanse coaches
worden na de kwalificatie ontsla-
gen. De Afrikaanse bonden stellen
voor het hoofdtoernooi snel een Eu-
ropese trainer aan. Die heeft nooit
genoeg tijd om zijn stempel op een
team te drukken. Afrikaans voetbal
blijft daardoor veelal individualis-
tisch. Amato: “Het is in Afrika nog
steeds wachten op een soort ‘Uru-
guay’, een team dat meer is dan een
optelsom van de individuele kwali-
teiten.”

Geld blijft traditioneel het andere
belangrijke struikelblok. Schoon
sprak twee jaar geleden voor zijn
boek bijvoorbeeld met de bonds-
coach van Malawi. Een zeer kundig
vakman. “Hij zou in een discussie
over voetbal zeker niet onderdoen
voor Bert van Marwijk”, verzekert
Schoon. “Maar hij moest in aanloop
naar de Afrika Cup van 2010 in zijn
eentje, in een geleende auto, het
land door op zoek naar nieuw ta-
lent.” Dan is het moeilijk opboksen
tegen de hoofdtrainer van de steen-
rijke KNVB.

Het is dus niet vreemd dat de Afri-
kaanse voetbalbond CAF zich voor
de geldverslindende organisatie van
de Afrika Cup de laatste tijd steeds
vaker wendt tot Afrikaanse olie-
staatjes. Dat beleid heeft de logis-
tiek tijdens de toernooien sterk ver-
beterd. Toch is ook hierop veel kri-
tiek. Want de oliedollars zijn welis-
waar goed te gebruiken, maar ze ko-
men wel vaak uit de buidels van du-
bieuze regimes.

Zo ook dit jaar. President Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo is al sinds
1979 ondemocratisch aan de macht
in Equatoriaal Guinee. Ali Bongo
van Gabon is de zoon van de drie
jaar terug overleden Omar Bonga,

de dictator die het land 42 jaar leid-
de. Voor de volgende Afrika Cup had
de CAF oorspronkelijk zelfs Libië in
gedachten. De opstand tegen de
inmiddels vermoorde dictator
Mouammar Khadaffi deed de voet-
balfederatie besluiten het toernooi
toch maar te verplaatsen naar Zuid-
Afrika.

Maar hoeveel beter de organisatie
van het Afrikaanse landentoernooi
ook is geworden dankzij de oliedol-
lars, Amato is bang dat de Afrika
Cup qua voetbalniveau wel eens zijn
piek kan hebben bereikt. “Vroeger
was het toernooi een etalage voor
Afrikaanse voetballers”, legt hij uit.
“Zij gaven alles, om met een goede
prestatie een transfer naar Europa
te verdienen. Maar tegenwoordig
zijn de scoutingnetwerken overal in

Afrika zo goed dat dit niet meer
opgaat. De meeste spelers voetbal-
len juist al in Europa en komen
halverwege het seizoen vermoeid
naar de Afrika Cup.”

Schoon is optimistischer. Hij ge-
looft dat het uiteindelijk de goede
kant op gaat met het Afrikaanse
voetbal en de Afrika Cup. Al onder-
schrijft hij dat er nog een hoop
moet worden verbeterd. “Dat zal
niet in vijf jaar gaan, maar mis-
schien wel in twintig jaar.”

Ook op het Afrikaanse continent
zal de professionalisering doorzet-
ten, denkt hij. De grootste vijand is
voorlopig vooral het imagopro-
bleem. “Want het is nu nog zo dat
als er één ding fout gaat op de Afri-
ka Cup, wij in Europa meteen alle-
maal zeggen: zie je wel.”

Het gras wordt gemaaid in het stadion van Libreville, de hoofdstad van Gabon, waar vandaag de Afrika Cup begint. FOTO REUTERS

‘Als er één ding
fout gaat op de
Afrika Cup zegt
iedereen in
Europa: zie je wel’

Ivoorkust opnieuw favoriet, Egypte grote afwezige

De Zuid-Afrikaanse voetbaljourna-
list Carlos Amaro tipt Ivoorkust als
de grootste kanshebber voor de
Afrika Cup dit jaar - gehouden van
21 januari tot 12 februari in Gabon
en Equatoriaal Guinee. De kansen
voor Ivoorkust zijn extra groot,
omdat Egypte, dat de laatste drie
edities van het toernooi won, zich
niet wist te kwalificeren. Andere
grote afwezigen zijn Zuid-Afrika,
Nigeria en Kameroen.
Cultureel Antropoloog en kenner
van het Afrikaans voetbal Arnold
Pannenborg is minder zeker van de
kansen voor Ivoorkust. “De meeste
mensen tippen dat land ook dit

jaar weer”, zegt hij. “Maar Ivoor-
kust is altijd favoriet en weet de
verwachtingen nooit waar te
maken.” Hij tipt daarom Ghana -
de halve finalist op het afgelopen
WK in Zuid-Afrika. Volgens Amato
kunnen Senegal, Tunesië, Zambia
en Mali gevaarlijke outsiders zijn.
Ook Marokko doet voor het eerst
in jaren weer mee. Onder anderen
Feyenoorder Karim El Ahmadi en
aanvaller Oussama Assaidi van
Heerenveen maken deel uit van de
selectie van bondscoach Eric
Gerets. Ajacieden Mounir El Ham-
daoui en Ismaïl Aissati zijn door de
Belg niet geselecteerd.


