tussen Club Brugge en
Anderlecht. De voorzitter
praat ronduit over zijn team,
de concurrentie, zijn toekomst
en die van de club.
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Ik ken de vrouwen van de
Rode Duivels niet, maar die
moeten wel heel veeleisend
zijn. Anders had de voetbalbond toch nooit 300.000
euro gebudgetteerd voor
hun hotel in Brazilië. Dat
hotel is uiteindelijk niet gebruikt omdat de vrouwen
niet mochten komen van
opperduivel Marc Wilmots,
maar het bedrag zou alsnog
betaald moeten worden
omdat ‘men’ het heeft vergeten cancelen. Is mij ook
wel eens overkomen bij booking.com, voor een Ibis en
voor vijfduizend keer minder, 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 gemakshalve van uit dat elke
speler slechts één vrouw
mocht selecteren voor de
WK-wiptrip. Met wat stafvrouwen erbij brengt dat het
totaal op afgerond 30 stuks.
Dat betekent 10.000 euro
per vrouw. Gesteld dat ze
drie nachten mochten blijven, dan komt dit op meer
dan 3.000 euro per nacht.
Zelfs al bleven ze tien nachten, 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 inmiddels buiten omdat hij is aangeduid als de man die het
wiphotel vergat op te zeggen. Jammer is dat. Een correcte 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 gegeten wordt. Steven Martens, 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 journalist geen boodschap aan.
Een primeur is een primeur.
‘Flat Earth News’ – in vertaling: ‘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 beslissingsbevoegdheid, maar al te graag
onderzeeër speelde. Ik had
willen zien hoe bondsvoorzitter François De Keersmaecker het voor zijn CEO
had opgenomen en zijn bestuurders op de vingers had
getikt, maar ik heb hem niet
gehoord.

Der Willi zijn
devies is ‘mein
Weg oder die
Autobahn’,
maar jammer
genoeg zit hijzelf
inmiddels op
een afslag nergens
heen en wil hij
dat niet zien
Veel zorgwekkender dan het
vergeten opzeggen van de
boeking van een hotel, is het
sportief beleid waarvoor de
bond blind vaart op bondscoach 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 hijzelf 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 moderne coach zich niet alleen
omringt met schertsfiguren
die hem naar de mond praten, 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.

R

oger Vanden
Stock (72) moet
op het terras van
hotel Méridien in
Monaco voortdurend handjes
schudden. De voorzitter van
Anderlecht kent er zowat iedereen. “Ik kom hier al sinds 1982 als
lid van het organisatiecomité voor
Europese competities, ik ben hier
de dinosaurus”, zegt Vanden
Stock. “En ik ben al die tijd helemaal niet veranderd.”

U moet een tevreden voorzitter zijn, want het is vijf jaar
geleden dat uw club met 13 op
15 nog zo’n goede start nam.
“Helemaal tevreden ben je nooit.
We hebben gezien dat onze trainer niet tevreden is, ondanks de
resultaten. Het is een feit dat we
onze beste wedstrijd gespeeld
hebben op Westerlo, de enige die
we niet gewonnen hebben. Maar
iedereen speelt tegen ons ook op
een bepaalde manier, om géén
match te krijgen. Daar komt bij
dat sommige van onze spelers
nog niet in vorm zijn. Maar
zolang we winnen, klaag ik niet.”
Zo moet de concurrentie al
meteen achtervolgen.
“Iedereen zal zeggen dat dat op
dit moment niet belangrijk is.
Winnen wordt het belangrijkst op
het einde, in de play-offs. Maar ik
zeg: je kunt die punten beter wel
dan niet hebben. Als je wint, heb
je sowieso minder problemen.
Zelfs minder dan wanneer je goed
speelt, maar toch verliest.”

dat we
zo’n ploeg
hadden’

Vorig seizoen was voor Roger Vanden Stock een overgangsjaar, maar nu zou hij teleurgesteld
U trekt zondag naar Brugge
met 5 punten voorsprong. Zij
hebben meer reden om nerveus te zijn dan u.
“Absoluut. Voor ons is dit een
match als een andere, voor hen
wordt dit een match met druk. Ik
spreek niet graag over anderen,
maar je ziet dat alles en iedereen
daar onder druk staat. Grétarsson
vertrekt, de transfers zijn niet
helemaal gelopen zoals ze willen.
En als het zo loopt, realiseer je
vaak niet wat je graag had willen
realiseren.”
Gelooft u dat de transfer van
Defour de concurrentie nog
nerveuzer gemaakt heeft?
“Wel in de zin dat ze vinden dat ze
moeten reageren. Maar wij kijken
alleen naar onszelf, en dan was
dit de transfer die we moesten
doen. Op die plaats ontbrak het
ons het meest aan een bepalende

speler. Defour heeft ervaring en
uitzonderlijke kwaliteiten. Daar
hebben onze jongeren nood aan,
want je ziet dat ze met hoogtes en
laagtes spelen. Iemand als Defour
kan daar komaf mee maken door
hen weer vertrouwen te bezorgen. Er was wel zware concurrentie, vooral van PSV, dat misschien
toch nog iets meer middelen heeft
dan wij.”
Wat heeft dan het verschil
gemaakt?
“Je zult ongetwijfeld met
D’Onofrio afkomen. Dat heeft
zeker gespeeld, dat kunnen we
niet wegsteken. Maar ik ken de
voorzitter van Porto persoonlijk
ook al heel lang. Soms kan dat
belangrijk zijn bij een transfer,
want het menselijk contact speelt
een rol. Pinto da Costa is ook een
echte voetbalman, met dezelfde
stijl als wij. Hij was er ook niet

gelukkig mee dat hij onder meer
bij Defour gewerkt had met een
soort van investeringsmaatschappij, waardoor de speler niet helemaal van de club was. Daar wou
hij vanaf, en dat heeft misschien
wel het verschil gemaakt.”
Was het moeilijkste aspect van
de transfer verlost geraken van
die externe investeerders?
“Uiteindelijk beslist de club nog
altijd over een transfer, maar een
club komt op die manier wel
onder druk te staan. Vooral in het
zuiden wordt zo veel gewerkt. Dat
vind ik zorgwekkend, want het
voetbal glipt zo uit de handen van
het voetbal en gaat steeds vaker
naar de financiële sector. Als ik
zie dat Lestienne naar Qatar vertrekt en dat hij misschien meteen
naar AC Milan gaat, dan bezorgt
me dat toch serieuze twijfels.
Waar gaan we naartoe?

Pech voor Lokeren bij Europese loting
BRUSSEL — Brugge en Standard
werden in Monaco ingedeeld in een
leuke groep van de Europa League,
die bovendien uitzicht biedt op
overwintering. Het lot was Lokeren
heel wat minder gunstig gezind. De
Waaslanders komen in de lelijkste
groep van allemaal 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 de West-Vlamingen
de weg naar de Champions League
af. Leuk detail: met Tom Högli
brengtKopenhagenstrakseenoude
bekende mee naar Jan Breydel.
Club krijgt verder af te rekenen
met Torino, dat vorig seizoen
zevende eindigde in de Serie A en
slechts via een achterpoortje in de
Europa League geraakte. Bij Torino
staat Jean-François Gillet in doel.
De groep wordt vervolledigd door
het Finse Helsinki. Het team van
Preud’homme moet met Kopenhagen en Torino de strijd om
Europese overwintering aangaan.

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

Dat geldt ook voor Standard. De
Rouches kregen uit pot één
Sevilla voor de voeten geworpen. De
Spanjaarden wonnen in mei nog de
Europa League, maar verloren met
Rakitic hun beste speler. Met Carlos
Bacca en Nicolas Pareja brengt ook
Sevilla oude bekenden naar
Sclessin. Standard speelde in 2008
overigens in de toenmalige UEFA
Cup-poules nog tegen Sevilla en
won thuis met 1-0, dankzij een goal
van Mbokani. Sevilla is de favoriet
in deze groep, maar Standard moet
voor de tweede plaats strijd kunnen
leveren met Feyenoord – dat na het
WKzowat zijn hele defensie verloor
– en het Kroatische Rijeka.

Onbekend terrein
Mogelijk slaagt ook Sporting
Lokeren daar wel in, maar de
Waaslanders zetten een stap in het
onbekende. Peter Maes en co. werden 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 allemaalmoeilijkeverplaatsingen”,reageert Lokerens algemeen directeur
Romain Van Schoor. “En we vragen
ons ook af hoe het zit met de veiligheid voor de verplaatsing naar het
Oekraïnse Kharkiv. Bovendien
brengen deze tegenstanders wellicht weinig volk mee naar
Daknam.”
Al geldt dat niet voor Trabzonspor, dat flink wat Turken naar
Lokeren zal lokken. Met Vahid
Halilodzic – op het WK nog coach
van WK-tegenstander Algerije –
brengt Trabzon een bekende mee
naar Lokeren. “We waren 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)
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