
In augustus speelden Le-
roy George en Bjorn Vle-
minckx in Urfa tegen San-
liurfaspor. De stad ligt
vlakbij de Syrische grens
en is onderdeel van het
oorlogsgebied met IS.
George: „Ik voelde me su-
per onveilig. Het hele ho-
tel was omringd door mi-
litairen, een enorme
chaos. Daar gebeurde zo
veel in zo’n klein gebied.
Het kan altijd misgaan.
De hele rit naar het sta-
dion stonden er allemaal

soldaten langs de weg. Ie-
dere week daar spelen
zou ik niet trekken.”
Ook in Izmir is de crisis
in Syrië indirect zicht-
baar. Acht kilometer
Egeïsche zee scheidt de
stad van het dichtstbijzijn-
de Griekse eiland.
Vleminckx vertelt dat
zijn vrouw een Syrische
man zwemles zag geven
aan zijn kinderen. De kin-
deren van ongeveer tien
droegen zwembandjes.
Op het moment dat de po-

litie arriveerde, begon het
gezin te rennen.
Vleminckx: „Niet voor te
stellen, maar het is zo
dichtbij. Maar dat was
vooral in de zomer, nu
heb ik het idee dat het
veel minder is.”
Enkele uren later ver-
spreidt het nieuws zich
dat een Afghaanse vluch-
telingenboot is omgesla-
gen voor de kust van Iz-
mir. Alle zes overledenen
waren kinderen, waaron-
der een baby.

door Daan Appels

H et gezicht van Bjorn
Vleminckx laat een
voorheen nog onbe-
kende kaaklijn zien.
Dit fysieke gestel za-
gen we niet eerder bij

de huidige spits van Göztepe Izmir,
een club op het tweede niveau van Tur-
kije. „Haha, nee nooit eerder was ik zo
fit als nu. Geloof het of niet, een jaar
geleden was ik acht of negen kilo
zwaarder.”

De 89 kilo’s die hij op zijn ‘toppunt’
aantikte waren een onbedoelde mijl-
paal. „Kwam allemaal door mijn ruzie
met de voorzitter van mijn vorige
club.”

Na een uitstekend halfjaar op huur-
basis bij Gençlerbirligi (zestien wed-
strijden, negen doelpunten) is Vle-
minckx’ naam gemaakt in Turkije. Als
superaankoop neemt Kayseri Erciyes
hem in de zomer van 2013 definitief
over van Club Brugge.

De sympathieke Belg begint nog
heel aardig, maar nadat Kayseri een
paar wedstrijden verliest belandt hij
op de bank. De voorzitter betaalt van-
wege de slechte resultaten drie maan-
den te laat. Het tweede seizoen is hele-
maal een financieel en sportief drama.
Er blijven problemen met betalen en
Vleminckx stuurt brieven namens de
FIFA.

„De voorzitter riep me bij zich. Heel
intimiderend zat hij daar, met vier
man achter zich. Ik was best zenuwach-
tig. Waarom blijf je die FIFA-brieven
sturen?, schreeuwde hij. Als je ze blijft
sturen, speel je geen wedstrijden meer.
Geen probleem, zei ik. Mijn fantas-
tische contract liep twee jaar door. Ner-
gens anders ging ik dit verdienen en
op deze leeftijd is dat belangrijk.”

Vanaf dat moment traint hij niet
meer met de groep. Het is aan het be-
gin van het seizoen dat Erciyes vier
trainers verslijt en degradeert. Op een
achterafveldje schiet hij een jaar lang
ballen op doel. De kilo’s vliegen er aan
bij De Witte van Puurs. Alleen als er
blessures zijn, sluit hij aan bij de partij-
vorm. „Meestal stond ik dan links- of
rechtsback.”

De voorzitter verwachtte dat Vle-
minckx na een half jaar wel uit zich-
zelf weg wilde. „Maar niets was min-
der waar. Het werd een mentaal spel.
Ik haat niemand, maar ik gunde het
hem niet mijn contract van anderhalf
jaar te verscheuren.”

Uiteindelijk schiet Erciyes zo vaak
tekort met betalen dat ze van de FIFA
zijn volledige driejarige contract uit
moeten betalen. „Het kan drie jaar du-
ren voordat ik dat geld zie, maar het
komt er. Eigenlijk heb ik van de voor-
zitter gewonnen en dat is een overwin-
ning op zich. Het werd een principe-
kwestie.”

70.000 MENSEN
In Göztepe Izmir heeft Vleminckx

een club gevonden waar ‘stabiliteit en
rust heerst’. Leroy George verruilde
het Azerbeidzjaanse FK Qarabag afgelo-
pen zomer voor Göz Göz, waardoor de
twee, net als bij NEC, weer ploeggeno-
ten zijn. „Ik ben het eens met Bjorn.
Het is hier rustig. We willen kam-
pioen worden, maar na drie nederla-
gen op rij werd het ongezellig in de
groep. De druk werd groter, ook van
buitenaf, maar de voorzitter stond ach-
ter de trainer. Uniek in Turkije en daar-
mee keerde de rust terug.”

Göztepe is een club met een grote
historie. De club bereikte in een ver
verleden de halve finale van de jaar-
beursstedenbeker, won twee keer de

beker en speelde vele jaren op het
hoogste niveau. „Toch had ik nog nooit
van de club gehoord”, bekent George.
„Maar het is een fantastische club met
gekke supporters. Zo fanatiek. Afgelo-
pen seizoen, bij de kampioenswed-
strijd, zaten er 70.000 mensen op de
tribune. Een wereldwijd record op het
derde niveau. En dit jaar in de derby
van Izmir tegen Karsiyaka zaten er
meer dan 35.000 man. Wat een kabaal!
Ze springen met zijn allen van de eer-
ste tot de laatste minuut.”

In Azerbeidzjan was dat anders.
George speelde met Qarabag zijn wed-
strijden in Baku, waar hij in twee sei-
zoenen twee titels en een beker won.
Hij haalde er een grote zak met oliedol-
lars op, maar voelde zich weinig prof-
voetballer. „Baku is een chique zaken-
stad. Alles draait om business, niet om
voetbal. Bij competitiewedstrijden za-
ten er honderd man.”

DEEGFABRIEK
George werd in 2015 verkozen tot

Speler van het Jaar, al kijkt hij met een
gezond relativeringsvermogen terug
op die prijs. „Het niveau stelde niks
voor. Ik maakte in het kampioensduel
in mijn laatste jaar het enige doel-
punt.”

Dat leidde niet tot ongekende ontla-
ding. „Om acht uur was de wedstrijd
afgelopen. Dan gooi je wat met water
in de kleedkamer, je kent het wel. Om
kwart voor negen was ik thuis.”

De enige van het drietal die in de
Super Lig speelt is Moestafa El Kabir.
De temperamentvolle aanvaller moest
als jonge twintiger weg bij NEC en
‘vluchtte’ naar Zweden.

Eigenhandig trok hij zijn carrière
uit het slop. Na wat omzwervingen
(Italië en Saoedi-Arabië) zit hij nu bij
Gençlerbirligi uit Ankara. Hij wordt in
Turkije geroemd om zijn doelpunten
en assists. „Ik mag niet klagen. Het af-
gelopen jaar was het beste uit mijn
loopbaan en mijn statistieken liegen er
niet om.”

Ook bij Gençlerbirligi ziet El Kabir
de emotie die het Turkse voetbal karak-
teriseert. „Onze president is een ty-

pisch Turkse voorzitter. 82 jaar en een
hele trotse, emotionele man. Hij werd
rijk met een deegfabriek en naar ver-
luidt is half Ankara van hem. Als hij
een speech houdt, dan moet hij bijna
altijd huilen, omdat hij zo veel van zijn
club houdt.”

Hij heeft nog anderhalf jaar een con-
tract bij de club uit Ankara. Door zijn
goede prestaties toonden de grote drie
uit Istanbul interesse. „Gençlerbirligi
was een bewuste keuze. Carrièreplan-
ning. Ik ging hier spelen, mijn best
doen en doelpunten maken. Het doel
was altijd om die volgende stap naar
Galatasaray, Fenerbahce of Besiktas te
maken.”

ROEMLOOS
„Afgelopen zomer waren ze heel

concreet. Het liefste wil ik deze winter
gaan, maar ik begrijp ook dat de presi-
dent zijn beste speler niet wil verko-
pen.”

Volgens de aanvaller komt zijn spel

Bjorn Vleminckx, Leroy George en
Moestafa el Kabir overleven
in de Turkse voetbaljungle.

VOETBALLEN IN TURKIJE

! Leroy George in actie. foto Kemal Onur Köroglu

Furore, frustratie en hervonden lira’s; de rijke avonturen van
drie oud NEC-spelers in een land met eigen voetbalwetten

Van Bloedkuul
naar slangenkuil

Onveilig in oorlogsgebied
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ook beter tot zijn recht bij een van
de topploegen. Een paar dagen la-
ter, tijdens de thuiswedstrijd te-
gen Fenerbahce, lijkt dat geen on-
logische gedachte. El Kabir sleurt,
maar speelt voor een letterlijk
kansarme degradatiekandidaat.

Gençlerbirligi staat op de zes-
tiende plaats en tegen Fener
creëert de ploeg nul mogelijkhe-
den. El Kabirs inbreng beperkt
zich tot twee roemloze afstands-
schoten, maar vooral de zwakke
aanvoer van zijn ploeggenoten
valt op.

„Zestig procent van onze ‘kwali-
teitsspelers’ is weg. Ik ben afhan-
kelijk. In vergelijking met vorig
jaar is mijn prestatie dit jaar mis-
schien wel beter, omdat ik in een
minder team speel.”

De dag na Gençlerbirligi-Fener-
bahce wordt trainer Mehmet
Özdilek ontslagen.

‘De kampioenswedstrijd
van deze club op het
derde niveau trok
70.000 mensen’
Leroy George Göztepe Izmir

‘Het liefste wil ik naar
Galatasaray,
Fenerbahce of Besiktas,
maar ik begrijp ook dat
de president zijn beste
speler niet wil
verkopen’
Mustafa El Kabir Genclerbirligi

‘Eigenlijk heb ik van de
voorzitter gewonnen.
Het werd een
principekwestie’
Bjorn Vleminckx Göztepe Izmir

! Bjorn Vleminckx in het shirt van Gözdemir. foto Kemal Onur Köroglu

De UEFA coëfficiëntenlijst geeft
aan hoeveel teams per land er
aan verschillende Europese toer-
nooien mee mogen doen.
Nederland staat daarop boven
Turkije. Een wonder, kijkend
naar de financiële armslag van
de clubs uit de landen. Moestafa
El Kabir, Leroy George en Bjorn
Vleminckx schetsen een ontluis-
terend beeld van de Nederland-
se concurrentiepositie.
Turkse clubs zijn over het alge-
meen veel rijker en het land is
een belastingparadijs voor voet-

ballers. Bruto staat haast gelijk
aan netto. Vaderlandse topclubs
kunnen nauwelijks op tegen
een Turkse degradatiekandidaat
(Gençlerbirligi).
El Kabir: „Het geld dat ik bij
Gencler verdien, krijg ik van
zijn lang-zal-ze-leven niet in Ne-
derland. Ajax is mijn club, maar
daar zou mijn salaris een topsa-
laris zijn en ze gaan mij daar
nooit als topaankoop binnenha-
len.”
Leroy George herkent het ver-
schil. Verdient hij bij een Turk-

se eerstedivisionist meer dan
bij NEC?
Glimlachend: „Haha, zeker, ik
ga er niet om liegen. Mensen
denken: wat gaat hij op het
tweede niveau in Turkije doen?
Maar het financiële vermogen is
hier veel groter dan in de eredi-
visie.”
Zijn ploeggenoot Bjorn Vle-
minckx sluit zich bij hem aan.
„Wat je bij een Nederlandse
middenmoter als NEC ont-
vangt, krijg je hier op het derde
niveau.”
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! Bjorn Vleminckx gaat ook bij Gözdemir recht op het doel af.
foto Kemal Onur Köroglu

! Mustafa El Kabir in gesprek met Jasper Cillessen tijdens het trainingskamp van Ajax in de
Turkse badplaats Belek. foto Pro Shots

‘Wat je bij een Nederlandse middenmoter als
NEC ontvangt, krijg je hier op het derde niveau’
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