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NIEUW – Eden Hazard springt met Real Madrid naar een
vermogen van 90 miljoen euro
Date : 30 mei 2019

Als we de Britse pers mogen geloven, betaalt Real Madrid 113 miljoen euro voor
de overname van topvoetballer Eden Hazard. Die ruilt na zeven jaar het Britse
Chelsea voor de Spaanse hoofdstad. Zijn Britse ploeg wou 130 miljoen euro maar
zou nu tevreden zijn met een basisbedrag van 113 miljoen euro. Afhankelijk van
een aantal randvoorwaarden kan dit bedrag nog enkele miljoenen oplopen.
Hazard zelf is er ondertussen gerust in. “Ik heb mijn beslissing genomen en die
heb ik aan Chelsea duidelijk gemaakt.”, vertelde hij gisteren aan de pers na
afloop van de finale van de Europa League. “Ik wacht nu tot de twee clubs eruit
zijn. Ik denk dat dit een afscheid is. Ik heb dit nu zeven jaar gedaan en het is tijd
voor een nieuwe uitdaging.” Het vermogen van Hazard stijgt met de transfer tot
90 miljoen euro. Hij verstevigt daarmee fors zijn positie als rijkste Rode Duivel en
stijgt in onze ranglijst door tot de 215de plaats.
Van een afscheid in schoonheid gesproken. De Rode Duivel won woensdagavond
met Chelsea de finale van de Europa League tegen stadsgenoot Arsenal met 4-1.
Hazard kroonde zich in het Baki Olympiya Stadion in Bakoe tot “Man van de
Match” met twee doelpunten en een assist. Hij kreeg een applauswissel in de
slotminuten. Na 352 matchen voor Chelsea schrijft de Rode Duivel 110
doelpunten, 81 assists en 6 trofeeën op zijn rekening. Enkele dagen terug werd hij
ook al door de fans verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. In de
door de Engelse spelersvakbond PFA georganiseerde verkiezing waarbij fans hun
stem konden uitbrengen, haalde Hazard het met 34 procent van de stemmen van
het Manchester City-trio Sergio Agüero, Bernardo Silva en Raheem Sterling, en
het Liverpool-duo Virgil van Dijk en Sadio Mané. Vorig jaar ging de trofee naar Mo
Salah, een jaar eerder viel Harry Kane in de prijzen.
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