
1 171 16116

‘IK BEHOED 
TOPSPORTERS 

VOOR HET 
ZWARTE GAT’

TOMAS SPIEGEL, BESCHERMENGEL VAN TOPSPORTER

Het leven als één adrenalinestoot. En geld dat moet rollen. Dat is de samenvat-
ting van de carrière van vele toppers in de sport. Ex-basketter én Slimste Mens 
Tomas Van den Spiegel zorgt er met de sportafdeling van financial planner 
Optima voor dat sporters hun vele centen goed beheren. Zo vermijden ze na 
hun carrière dat gapende zwarte gat. ‘Dure auto’s? Waarom niet? Ik ben geen 
schoonmoeder. Maar ik laat hen wel in de financiële toekomst kijken.’

Tekst Ive van Orshoven
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A an de ene kant van 
het bureau hangt 
Andy Warhol. Aan 

de andere kant een ingekaderd shirt 
van Real Madrid gehandtekend door 
de spelers. Ronaldo versus Warhol: de 
bureaus van Optima zijn even divers als 
de activiteiten van het bedrijf. Optima 
adviseert en beheert de financiën van 
ondernemers, zelfstandigen en parti-
culieren. Sinds kort kwamen daar ook 
topsporters bij. Aanspreekpunt en spilfi-
guur van Optima Athlete Support: Tomas 
Van Den Spiegel. De beste basketter die 
België ooit gehad heeft.

Doet het jou iets: een shirt van Real 
Madrid?
Tomas Van Den Spiegel: ‘Zeker. Vooral 
dan omdat ik er zelf twee seizoenen heb 
gebasket. We zetten met Optima Athlete 
Support onze eerste stappen in Spanje. 
Niet gemakkelijk, want de markt is daar 
al redelijk verzadigd.’

Sporters verdienen daar natuurlijk nóg 
meer geld. 
‘Hoeveel een sporter verdient, maakt mij 
niet uit. Ik heb het grootste respect voor 
iedereen die voluit voor zijn sportcar-
rière gaat. Want dat kan best een harde 
wereld zijn.’

Maar het inkomen van een turner of een 
voetballer verschilt toch enorm?
‘Klopt. En toch help ik ook die turner, 
ook al wordt hij misschien geen klant. 
Er zijn altijd fiscale tips die je kan geven. 
Of anders geef ik de naam door van een 
medewerker die hem kan verder helpen. 
Mijn netwerk aanspreken is een kleine 
moeite.’

Wie behoort er zoal tot jouw klanten?
‘Namen hoor je mij niet noemen. 
Discretie hoort bij de job. Maar mijn 
grootste markt is die van de Belgische 
voetballers, in de Belgische competitie 
maar ook in het buitenland. En verder 
heb je natuurlijk ook tennissers, golfers 
en zaalsporters. Of er veel vrouwen 
bij zijn? Weinig. Buiten tennis zijn er 
amper lucratieve sporten voor vrouwen. 
Hoewel: in het volleybal liggen de lonen 
voor mannen en vrouwen bijna even 
hoog.’

Hoeveel verdient een voetballer gemid-
deld?
‘Daar kan ik wel wat over kwijt. Want 
samen met econoom Matteo Balliauw 

van de Universiteit Antwerpen gaf ik 
een studie uit, De financiële situatie van 
profvoetballers. Daarin geven Belgische 
voetballers een gemiddeld netto maand-
salaris op van 8.670 euro. Een gemid-
delde dat fel naar boven werd getrokken 
door topsalarissen. Het hoogst gerappor-
teerde inkomen was 36.000 euro netto 
per maand. Veel? Het lijkt zelfs laag, als 
je weet dat Eden Hazard een weeksalaris 
heeft van 270.000 euro. Maar bij die 
Belgische lonen zijn premies, teken-
gelden en groepsverzekeringen nog niet 
bijgeteld.’

En met al dat geld kopen ze dus dure 
auto’s…
‘Wacht even. Er is zeker wat je noemt 
overspending, maar je moet er ook geen 
karikatuur van maken. Beeld je gewoon 
in wat het is om als jonge twintiger 
plots geld te hebben. De snelle auto’s 
waar je als tiener op kickte, liggen nu 

binnen handbereik. Dan is het zeer 
moeilijk om aan die lokroep te weer-
staan! Topsporters zijn bovendien heel 
koppige jongens. Een uitstekende eigen-
schap als je het ver wil schoppen. Dat 
weet ik uit ondervinding, dus ik ga nu 
niet de schoonmoeder uithangen. Maar 
waar ik ze wel voor wil beschermen, is 
dat zwarte gat na de carrière. Dat komt 
er onvermijdelijk. Geen voortdurende 
adrenalinestoten meer, niet meer op 
handen worden gedragen, plots heel wat 
minder geld verdienen. Dat is wennen. 
Net daarom plannen we hun financiële 
toekomst heel zorgvuldig. Ik probeer er 
alvast mee voor te zorgen dat de sporters 
financieel safe zitten.’

Hoe doen ze dat, op korte tijd zoveel geld 
vergooien?
‘Dat gebeurt niet bewust. Het is een 
kwestie van begeleiding. Vaak komt 
het budget van een prille twintiger in 
handen van de familie. En die heeft 
vaak weinig kaas gegeten van financiële 
planning. Bovendien zwermen er mala-
fide investeerder in de topsport rond. 
Zij beloven een ongelooflijke return on 
investment, maar laten de topsporter 
met lege handen achter. Bij Optima 
bieden we een diepgaandere begelei-
ding. De eindbeslissing ligt uiteraard 
altijd bij de klant. Maar we informeren 
hem zo goed mogelijk, en bovendien in 
mensentaal.’

Over gokgedrag had je het nog niet 
gehad. Maar zo is bijvoorbeeld Luc Nilis 
wel zijn centen kwijt gespeeld.
‘Het is inderdaad ook een hoofdstuk uit 
onze studie. Maar ook daar: niet over-
drijven. Een gokje wagen is misschien 
zelfs te verklaren voor een topsporter. 
In zijn vrije tijd wil hij óók adrenaline 
voelen. Maar gaan mountainbiken of 
parachutespringen: het is allemaal te 
gevaarlijk. Aan de goktafel krijg je een 
high zonder kwetsuren op te lopen.’

Adrenaline die wegvalt: heb jij daar na je 
carrière last van gehad?
‘Ik heb het geluk gehad dat ik kon 
meedoen aan De Slimste Mens en die kwis 
ook won. Dat opende heel wat deuren. 
Mensen zien dat je ook wat anders in je 
mars hebt dan basketten. En natuurlijk 
doe ik deze job heel graag.’

Zelfs wanneer je een fractie van je
vroegere loon verdient?
‘Geen probleem. Ik was erop voorbereid.’ 

‘Ik ga nu 
niet  

de schoon-
moeder  

uithangen’


