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Vincent Kompany mag dan technisch
gezien geen transfer zijn, maar geen
transfer en een contractverlenging is
eigenlijk ook een transfer. Zo wordt
dat gepercipieerd in de grootste sport-
economie, de Amerikaanse. Als Vince
the Prince zijn contract uitdoet dat hij
vorige week heeft verlengd, zal hij tien
jaar bij Manchester City hebben ge-
speeld, toch al zijn derde grote team.
Kompany is wat de Amerikanen een
franchise player noemen, een rariteit in
het moderne wereldvoetbal. Hij zit in
dezelfde categorie als Messi en Rooney
en dan heb je het wel gehad met wereld-
sterren die onlosmakelijk aan één club
verbonden zijn. Kompany is vaste inboe-
del van City en welke binnenhuisarchi-
tect ook wordt ingehuurd, voor het
massieve meubel Kompany zal altijd een
kamer worden gezocht. Tot er een poot
afbreekt natuurlijk en dan gaat ook hij
onverbiddelijk naar de kringloopwinkel.
Neen, Anderlecht is geen kringloopwin-
kel, maar Steven Defour is ook geen
wereldspeler en geen franchise player.
Dat was hij ook niet bij Standard, want
hij kwam al van Genk, waarbij hij in 2006
dreigde met de befaamde ‘wet van 1978’
om zijn overgang naar Standard te krij-
gen. Defour is de postmoderne voetbal-
ler die gaat waar het evenwicht van
spelvreugde en geld verdienen hem
stuurt. Bij Porto was het geld beter, maar
hij speelde niet. Bij Anderlecht is het
salaris minder, maar kan hij zijn carrière
herlanceren. Vijf jaar Anderlecht?

Vergeet het.
Bij Standard zijn ze niet happy. Roland
Duchâtelet kan het geen zier schelen
want die vindt dat geschuif met spelers
normaal, maar de fans lopen rood aan en
deze keer van woede. Defour hadden ze
zelf ook wel terug gewild maar de
Champions League en D’Onofrio hebben
hier de doorslag gegeven. Het is nog wel
even tot 24 en 25 januari, het weekend
waarin Standard de aartsvijand uit
Anderlecht ontvangt, maar ik zou Defour
de raad willen geven dan alvast een
lichte blessure in te plannen.
Evenzeer geven we hem graag het
dwingend advies mee de E40 niet
te gebruiken voorbij Opheylissem. Tenzij

met een pet, een flinke baard en beschil-
derd, maar dat is in zijn geval geen ver-
momming meer. Misschien dat hij zijn
Porsche kan inruilen voor een gepant-
serde Hummer, maar het zal een nano-
druppeltje op een heel erg hete plaat
zijn als hij ooit op Franstalig grondge-
bied autopech krijgt.
Steven Defour is de oplossing, de sleutel,
de missing link, zegt Anderlecht. Dat
laatste willen we heel graag geloven
want zo ziet hij er ook een beetje uit.
Overigens is dat maar schijn, want met
Defour kan je wel degelijk een serieuze
discussie voeren.
Toch neemt Anderlecht een risico. Dat
recordbedrag van zes miljoen hoesten
ze daar wel op, maar wat als Defours
motor niet aanslaat en bijgevolg ook die
van Anderlecht stationair blijft draaien
zoals in de eerste drie wedstrijden?
Dit blijft voetbal waarin 1+1 haast nooit 2
is. Soms is het 4 en een ander keer is het
0, NUL. Nogal wat commentatoren
denken dat de Anderlechtfans Steven
Defour in de armen zullen sluiten bij zijn
eerste veroverde bal en diepe inspeel-
pass, maar dat is lang niet zeker.
Wat als de immer kritische mauve fans
met het korte lontje en het nog kortere
geheugen zich zijn teksten ten tijde van
het Wasyl-drama herinneren, of die van
een paar maanden geleden toen hij vond
dat Standard en niet Anderlecht
kampioen had moeten worden? Je wil
het, Roger, Herman en Besnik zijnde, niet
gedroomd hebben.

Missing link

COLUMN

HANS VANDEWEGHE
VanBuytenzetpunt
achter rijkgevuldecarrière
BRUSSEL — DanielVanBuyten
(36) heeft donderdag in een
openbriefbevestigddathijstopt
metvoetballen.“Eenbelangrijke
beslissing is vaak moeilijk te
nemen. De voorbije dagen heb
ik dat gemerkt”, schrijft ‘Big
Dan’. “Ikwilde als afscheid van
mijn carrière een groots WK
spelenenzomijnlandietsterug-
gevenvoorwatikhebgekregen.”
Van Buyten zegt dat hij,

ondankszijninvallersstatuutbij
Bayern München, hard heeft
gewerkt om er te staan in
Brazilië. “Mijn lichaam
heeft afgezien”, zegt hij.
Na zijn uitstekende

WK kreeg Van Buyten
enkele aanbiedin-

gen. “Ook van Anderlecht. De
inspanningen die zij hebben
geleverd, hebben mij diep
geraakt. Maar wie mij kent,
weetdat ikme100procent inzet
als ik me verbind aan een pro-
ject. Ik heb het wel degelijk
geprobeerdde voorbijeweken,
maarmijn lichaamzegtdathet
onmogelijk is. Ikwileenclubals
Anderlecht en zijn supporters
niet teleurstellen.” Van Buyten
wijst ‘metveel spijt’ het aanbod
af en prijst het bestuur van de
landskampioenals ‘gentlemen’.
“Nu begint een nieuw leven

voor mij. Ik wil meer tijd
doorbrengenmet mijn vrouw,
mijn kinderen en de mensen

vanwie ikhou.” (BELGA)

Messoudibeloondvoor
vuistslagmet toptransfer
BRUSSEL — Mohamed
Messoudi heeft bij Zulte
Waregem een contract gete-
kend voor één seizoen plus
optieopeenbijkomendjaar.De
30-jarige middenvelder werd
vorigemaandnogontslagenbij
OHLeuvennadathijtijdenseen
oefenwedstrijd tegen Overijse
een tegenstandereenvuistslag
hadverkocht.Messoudiontliep
evenwel een zware schorsing
wegens een procedurefout bij
de voetbalbond.
“We willen Messoudi een

nieuwe kans geven”, liet
FranckyDurynoteren. “Ik heb

een goed gesprek gehad met
hem, en Mo weet dat hij een
foutheeftgemaakt.Nuslaanwe
die paginaomenbeginnenwe
aan een nieuw hoofdstuk. Ik
komdanooknietmeerterugop
wat gebeurd is. Hij is eenman
metkwaliteiten,diebovendien
alheelwatervaringindeeerste
klasseheeft.”
“Ik ben blij dat ik bij een erg

professionele club aan de slag
kan”, antwoordde Messoudi.
“Ikkijkernaaruitomsamente
werkenmet Dury, een trainer
met naam en faam die al heel
watbewezenheeft.” (FDG)

StevenDefour
is de oplossing,
de sleutel,
de ‘missing link’,
zegtAnderlecht.
Dat laatstewillenwe
heel graag geloven
want zo ziet hij er
ook een beetje uit


