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Ik ken de vrouwen van de
Rode Duivels niet, maar die
moeten wel heel veeleisend
zijn. Anders had de voetbal-
bond toch nooit 300.000
euro gebudgetteerd voor
hun hotel in Brazilië. Dat
hotel is uiteindelijk niet ge-
bruikt omdat de vrouwen
niet mochten komen van
opperduivel Marc Wilmots,
maar het bedrag zou alsnog
betaald moeten worden
omdat ‘men’ het heeft ver-
geten cancelen. Is mij ook
wel eens overkomen bij boo-
king.com, voor een Ibis en
voor vijfduizend keer min-
der, maar we nemen aan dat
u dit verhaal inmiddels kent,
want het stond in het lang
en het breed in de krant.
300.000 euro? Rekent u
even mee. We gaan er ge-
makshalve van uit dat elke
speler slechts één vrouw
mocht selecteren voor de
WK-wiptrip. Met wat staf-
vrouwen erbij brengt dat het
totaal op afgerond 30 stuks.
Dat betekent 10.000 euro
per vrouw. Gesteld dat ze
drie nachten mochten blij-
ven, dan komt dit op meer
dan 3.000 euro per nacht.
Zelfs al bleven ze tien nach-
ten, dan was dat nog 1.000
euro per nacht. Daarvoor
heb je al een presidentiële
suite in een vijfsterrenhotel,
en geen enkel hotel heeft
dertig suites, dus ik begrijp
het niet.
Nicolas Cornu begreep het
ook niet, want hij ligt inmid-
dels buiten omdat hij is aan-
geduid als de man die het
wiphotel vergat op te zeg-
gen. Jammer is dat. Een cor-
recte man, Cornu, een
ex-collega. Geldt trouwens
ook voor Stefan Van Loock,
de perschef die eveneens
mocht opstappen.
300.000 euro is veel geld,
maar ik wil nog wel eens
zien of de soep zo heet ge-
geten wordt. Steven Mar-
tens, de CEO van de
voetbalbond, kreeg me daar
een lading shit over zich
tijdens zijn afwezigheid, en
dat laatste was allesbehalve
toeval. Die 300.000 euro
was het pièce de résistance
om hem te doen sneuvelen.
Daarnaast werd nog van
alles verzonnen, en dat alles
werd ten slotte gelekt.
Dat dit een onthulling was
met bijbedoelingen, daar
heeft de gemiddelde journa-
list geen boodschap aan.
Een primeur is een primeur.
‘Flat Earth News’ – in verta-
ling: ‘Gebakken Lucht’ – is
niet meteen favoriete lectuur
van de sportjournalist. En

dat is ronduit jammer, want
daarin staat het mechanisme
van het georkestreerde lek
en de manipulatie van de
journalist netjes uitgelegd.
In de zaak van het wiphotel
is het duidelijk dat een of
andere bestuurder, die zijn
macht ingeperkt zag door
de komst van een CEO met
verregaande beslissingsbe-
voegdheid, maar al te graag
onderzeeër speelde. Ik had
willen zien hoe bondsvoor-
zitter François De Keers-
maecker het voor zijn CEO
had opgenomen en zijn be-
stuurders op de vingers had
getikt, maar ik heb hem niet
gehoord.

Veel zorgwekkender dan het
vergeten opzeggen van de
boeking van een hotel, is het
sportief beleid waarvoor de
bond blind vaart op bonds-
coach Marc Wilmots. Het
WK mag dan een succes
heten – wat het niet was,
want er zat volgens mij veel
meer in – in de omkadering
van de nationale ploeg is
bloed gevloeid. Veel bloed,
en nog steeds. Vergeleken
met een jaar geleden zijn al
acht mensen aan de deur
gezet.
Der Willi zijn devies is ‘mein
Weg oder die Autobahn’,
maar jammer genoeg zit hij-
zelf inmiddels op een afslag
nergens heen en wil hij dat
niet zien. Het was aan CEO
Steven Martens om Wilmots
uit te leggen dat een mo-
derne coach zich niet alleen
omringt met schertsfiguren
die hem naar de mond pra-
ten, maar met specialisten
die hem uitdagen en van wie
hij kan leren. Het is echter
niet duidelijk of Martens nog
genoeg krediet heeft om dat
partijtje armworstelen met
Wilmots aan te gaan.

DerWilli zijn
devies is ‘mein
Weg oder die
Autobahn’,
maar jammer
genoeg zit hijzelf
inmiddels op
een afslag nergens
heen enwil hij
dat niet zien

Wiphotel
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BRUSSEL — Brugge en Standard
werdeninMonacoingedeeldineen
leukegroepvandeEuropaLeague,
die bovendien uitzicht biedt op
overwintering.HetlotwasLokeren
heelwatmindergunstiggezind.De
Waaslanders komen in de lelijkste
groepvanallemaal terecht.
Club Brugge werd ingedeeld in

een groep met Kopenhagen als
reekshoofd. Met die Denen heeft
blauw-zwart nog een rekening te
vereffenen, want in 2012 sneed
Kopenhagen deWest-Vlamingen
dewegnaardeChampionsLeague
af. Leuk detail: met Tom Högli
brengtKopenhagenstrakseenoude
bekendemeenaar JanBreydel.
Club krijgt verder af te rekenen

met Torino, dat vorig seizoen
zevende eindigde in de Serie A en
slechts via een achterpoortje in de
EuropaLeaguegeraakte.BijTorino
staat Jean-François Gillet in doel.
De groep wordt vervolledigd door
het Finse Helsinki. Het team van
Preud’homme moet met Kopen-
hagen en Torino de strijd om
Europeseoverwinteringaangaan.

Dat geldt ookvoorStandard.De
Rouches kregen uit pot één
Sevillavoordevoetengeworpen.De
Spanjaardenwonneninmeinogde
EuropaLeague,maarverlorenmet
Rakitichunbestespeler.MetCarlos
BaccaenNicolasParejabrengtook
Sevilla oude bekenden naar
Sclessin. Standard speelde in 2008
overigens in de toenmalige UEFA
Cup-poules nog tegen Sevilla en
wonthuismet 1-0,dankzij eengoal
vanMbokani. Sevilla is de favoriet
indezegroep,maarStandardmoet
voordetweedeplaatsstrijdkunnen
leverenmetFeyenoord–datnahet
WKzowatzijnheledefensieverloor
– enhetKroatischeRijeka.

Onbekend terrein
Mogelijk slaagt ook Sporting
Lokeren daar wel in, maar de
Waaslanders zetteneenstap inhet
onbekende.PeterMaesenco.wer-
den totaal niet beloond voor de
knappe kwalificatie tegen Hull,
want Lokeren werd bij Metalist
Kharkiv, Trabzonspor en Legia

Warschau in de lelijkste groep van
allemaal ingedeeld. “Dit zijn alle-
maalmoeilijkeverplaatsingen”,rea-
geertLokerensalgemeendirecteur
RomainVanSchoor.“Enwevragen
onsookafhoehetzitmetdeveilig-
heid voor de verplaatsing naar het
Oekraïnse Kharkiv. Bovendien
brengen deze tegenstanders wel-
licht weinig volk mee naar
Daknam.”
Al geldt dat niet voor Trab-

zonspor,dat flinkwatTurken naar
Lokeren zal lokken. Met Vahid
Halilodzic – op hetWK nog coach
van WK-tegenstander Algerije –
brengt Trabzon een bekendemee
naar Lokeren. “Wewaren liever in
de groep net voor die van ons
(Fiorentina, PAOK Saloniki en
Guingamp) terechtgekomen”, zegt
Van Schoor. “Maar liefst van al in
groep H, met al die Belgen.” Die
groep wordt effectief een Belgisch
onderonsje,metDivockOrigi(Lille),
Junior Malanda en Kevin De
Bruyne (Wolfsburg) en Kevin
Mirallas en Romelu Lukaku
(Everton). (RN)

ogerVanden
Stock (72)moet
ophet terras van
hotelMéridien in
Monacovoortdu-
rendhandjes

schudden.Devoorzitter van
Anderlecht kent er zowat ieder-
een. “Ikkomhier al sinds 1982als
lid vanhet organisatiecomité voor
Europese competities, ikbenhier
dedinosaurus”, zegtVanden
Stock. “En ikbenal die tijdhele-
maalniet veranderd.”

Umoet een tevreden voorzit-
ter zijn, want het is vijf jaar
geleden dat uw clubmet 13 op
15 nog zo’n goede start nam.
“Helemaal tevredenben jenooit.
Wehebbengeziendatonze trai-
nerniet tevreden is, ondanksde
resultaten.Het is een feit datwe
onzebestewedstrijd gespeeld
hebbenopWesterlo, de enigedie
weniet gewonnenhebben.Maar
iedereen speelt tegenonsookop
eenbepaaldemanier, omgéén
match tekrijgen.Daarkomtbij
dat sommigevanonze spelers
nogniet in vormzijn.Maar
zolangwewinnen, klaag ikniet.”

Zomoet de concurrentie al
meteen achtervolgen.
“Iedereenzal zeggendatdat op
ditmomentniet belangrijk is.
Winnenwordthetbelangrijkst op
het einde, indeplay-offs.Maar ik
zeg: je kuntdiepuntenbeterwel
danniethebben.Als jewint, heb
je sowiesominderproblemen.
Zelfsminderdanwanneer je goed
speelt,maar tochverliest.”

U trekt zondag naar Brugge
met 5 punten voorsprong. Zij
hebbenmeer reden omner-
veus te zijn dan u.
“Absoluut.Voorons is dit een
matchals eenandere, voorhen
wordtdit eenmatchmetdruk. Ik
spreekniet graagover anderen,
maar je ziet dat alles en iedereen
daaronderdruk staat.Grétarsson
vertrekt, de transfers zijnniet
helemaal gelopenzoals zewillen.
Enalshet zo loopt, realiseer je
vaaknietwat je graaghadwillen
realiseren.”

Gelooft u dat de transfer van
Defour de concurrentie nog
nerveuzer gemaakt heeft?
“Wel indezindat ze vindendat ze
moeten reageren.Maarwij kijken
alleennaaronszelf, endanwas
dit de transferdiewemoesten
doen.Opdieplaats ontbrakhet
onshetmeest aaneenbepalende

speler.Defourheeft ervaringen
uitzonderlijkekwaliteiten.Daar
hebbenonze jongerennoodaan,
want je ziet dat zemethoogtes en
laagtes spelen. IemandalsDefour
kandaarkomafmeemakendoor
henweer vertrouwen tebezor-
gen.Erwaswel zware concurren-
tie, vooral vanPSV,datmisschien
tochnog ietsmeermiddelenheeft
danwij.”

Wat heeft dan het verschil
gemaakt?
“Je zult ongetwijfeldmet
D’Onofrio afkomen.Datheeft
zeker gespeeld, dat kunnenwe
nietwegsteken.Maar ikkende
voorzitter vanPortopersoonlijk
ookalheel lang. Somskandat
belangrijk zijnbij een transfer,
wanthetmenselijk contact speelt
een rol. PintodaCosta is ookeen
echte voetbalman,metdezelfde
stijl alswij.Hijwas erookniet

gelukkigmeedathij ondermeer
bijDefourgewerkthadmet een
soort van investeringsmaatschap-
pij,waardoorde spelerniethele-
maal vandeclubwas.Daarwou
hij vanaf, endatheeftmisschien
welhet verschil gemaakt.”

Was hetmoeilijkste aspect van
de transfer verlost geraken van
die externe investeerders?
“Uiteindelijkbeslist de clubnog
altijdover een transfer,maar een
clubkomtopdiemanierwel
onderdruk te staan.Vooral inhet
zuidenwordt zoveel gewerkt.Dat
vind ik zorgwekkend,wanthet
voetbal glipt zouit dehandenvan
het voetbal engaat steeds vaker
naarde financiële sector.Als ik
ziedatLestiennenaarQatar ver-
trekt endathijmisschienmeteen
naarACMilangaat, danbezorgt
medat toch serieuze twijfels.
Waargaanwenaartoe?

Interview Voorzitter Roger Vanden Stock

‘Lang
geleden
datwe
zo’nploeg
hadden’

RogerVanden Stock (72)
kijktmet vertrouwennaar
het seizoendat zondag pas
echt begintmet de topper
tussenClubBrugge en
Anderlecht. De voorzitter
praat ronduit over zijn team,
de concurrentie, zijn toekomst
en die vande club.

R
�Vorig seizoenwas voorRogerVandenStock eenovergangsjaar,maarnu zouhij teleurgesteld

GROEP B

Kopenhagen (Den)
Club Brugge
Torino (Ita)
Helsinki (Fin)

GROEP G

Sevilla (Spa)
Standard
Feyenoord (Ned)
Rijeka (Kro)

GROEP L

Charkiv (Oek)
Trabzonspor (Tur)
Legia Warschau (Pol)
Lokeren

PechvoorLokerenbijEuropese loting


