
BesnikHasi duwde op zijn persconferentie
voor dematch tegenMoeskroen-Péruwelz
even op het gaspedaal toen het thema
versterking ter sprake kwam. De coach van
Anderlechtwil opnieuwkampioenworden,
maar roept hardop omversterking in elke
linie.

“Ik kan het niet redden”, zegt Besnik Hasi op de
vraagofAnderlechtookzonderwinteraankopen
kampioen kanworden. “In januari ga ik ooknog
eens vijf spelers verliezen door de Africa Cup
(Conté, Cyriac, Mbemba, Acheampong en
Kudimbanawordenwellicht geselecteerd, RN).
Ik kan tochmoeilijk spelers van de
U19 nemen, want die zijn niet
klaar. De voorzitter en
Herman Van Holsbeeck
weten dat.Wehebben
met mekaar gespro-
kenenwetenwaarwe
versterking nodig
hebben. Vooral cen-

traal achteraanhebbenweheelweinig keuze als
Mbemba ook nog eens weg is. Ook op andere
plaatsenmoetenwe versterken, onder andere in
de spits.”
Hasiheeftzijnhuiswerkgemaakt. “Wehebben

eenpaarspelersophetoog,maarhet isniet ideaal
om transfers te doen in januari”, zegt de coach
vanAnderlecht. “De haalbare spelers zijn diege-
nen die niet veel spelen bij hun club; zij die wel
spelen, kosten veel te veel.”

Niet op één paardwedden
“Noodgedwongenmoeten we ons toch verstevi-
gen op een paar posities. Het bestuur wil ook

graagkampioenspelen, zewetenook
datwe eenheel jonge ploeg heb-
benendatweeenaantal spelers
missen.”

Daar komt bij dat Sacha
Kljestandezewintermogelijk
vertrektbijAnderlecht. “Dat
is de voorbije maanden zo
afgesproken”,zegtHasi. “Als
Kljestan in januari met een
aanbieding komt die goed is
voor hem en de club, dan
moeten we dat respecteren.”
HasigingalvastdeTunesische
middenvelder Ferjani Sassi
bekijken.
Hasi wil niet ingaan op

Alexander Scholz, van wie
HermanVanHolsbeeck al toe-
gaf dat hij op de lijst staat.
Lokerenvoorzitter Roger Lam-

brecht zei al dat hij 3 miljoen euro
moet kosten.
“Maar julliehebbenookhet interview

gelezen met Herman Van Holsbeeck,
waarinhij zegtdathijniemandwilverko-
pen in de winterstop en dat hij daarom

voor iedereendriekeerdemarktprijszalvragen”,
zegt Hasi. “Dan weet je dat de andere clubs dat
ook zullen doen.”
DaaromwilHasiooknietopéénpaardwedden.

“Indezomerhebbenwede foutgemaaktvanons
op één naam te fixeren en lang te wachten. Van
Buyten is zo iemand. We hebben lang gewacht
omdat we hem respecteren. Maar uiteindelijk
werdhetnjetenzatenwijdaar,zonder
opties. Dat hebben we de laatste
maanden cashbetaald.”
Hasi hoopt dat de transfers

niet uitblijven tot het einde van
dewintermercato. “Ikzoude
nieuwkomers er nu al bij
willen omwille van de
integratie. Zekerde cen-
trale verdediger wil ik
op4 januari hier opde
club hebben, zodat hij
een dag later mee op
stage kan vertrekken.
Datmoetmogelijkzijn.
Als we genoeg geld
hebben.” ⇥RN⇧

Titelstress laait nu al op
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Gouden duo van Goodison Park
Everton houdt van zijn Belgen.
Romelu Lukaku en Kevin Mirallas
hadden het voorbije anderhalf jaar
in de helft van de 51 Everton-
doelpunten een voet. Eén op de
vijf doelpunten viel zelfs uit een
puur Belgische combinatie.
Lukaku noemt hem zijn “brother”.
Tussen Mirallas en de spierbundel is
er sinds dag één chemie, op als
naast het veld. “Ze vindenmekaar zo

gemakkelijk”, zegt trainer Roberto
Martinez. Van de 23 goals die
Lukakumaakte, was Miralles een op
de drie keer aangever.
Naar een verklaring voor de goeie
samenwerking met Mirallas moet
de ex-Anderlechtspeler niet lang

zoeken: “Hij leest mijn spel goed en
zorgt voor diepgang”, verklaart
Lukaku. “Iets wat ik als aanvaller
nodig heb.” ⇥KTH⇧

Vukomanovic legt de pees erop
Morgen treedt Standard aan in de
Waalse derby tegen Charleroi. En
Vukomanovic, trainer van de
Rouches, wil scherpte. “Ik heb alle
spelers verplicht vanaf nu beenbe-
schermers te dragen”, zegt
Vukomanovic. “Ik streef niet naar
overdreven agressiviteit, maar het
moet harder. Voetbal is een con-
tactsport. Wie zijn beenbescher-
mers vergeet, betaalt het.”

Vukomanovic voelt zich schuldig
aan de nederlagen van de voorbije
weken. “Wat heb ik verkeerd
gedaan? Komenmijn richtlijnen
goed over? Aanvaarden de spelers
mij? Ik herinner mij de woorden van
Fabio Capello, toen ik in Italië een
trainerscursus volgde: ‘Als alle spe-
lers van je houden, ben je geen
goede coach.’” Alleen wie fysiek
klaar is, zit in de wedstrijdkern. ⇥AR⇧

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

e 127ste Sessie van het Internationaal
Olympisch Comité, de vergadering van
zijn 104 individuele ledendieditweekend
tot en met maandag plaatsvindt in
Monaco, roept herinneringen op. 21 jaar
geleden zaten we daar ook, toen voor de
verkiezing van de olympische stad van

2000. Ik herinner mij een gesprek in de lobby
vanHôteldeParismetdeBelgischeex-voorzitter
RaoulMollet.
De tachtigerMolletwaskranigmaarwas een

beetje doof en toen hij mij uitlegde hoe het IOC
werkte (hij bedoelde: niét werkte) wees hij naar
de voorbij schrijdende IOC-leden en zeimet een
hele luide stem, het was haast schreeuwen:
“Regarde, mon grand. Tous ces cons. Er zijn er
twintigdie vandewereldweten, de rest is onwetend
en/of dom.”De leden haastten zich hoogst gege-
neerd naar hun limousines die af- en aanreden.
Mollet isdoodenhij zouhetmetmij eenszijn:

de IOC-ledenzijn vandaaggeenhaar competen-
ter als beheerders van de wereldsport dan hun
voorgangers. Neem nu een van de laatste aan-
winsten, deNederlander Camiel Eurlings. Hij is
de mooiste jongen van de olympische stal en
geniet inhet ChâteaudeVidy inmiddels een ste-
vige reputatie alshengst – al of niet terecht laten
we graag in hetmidden. Eurlingswerd gekozen
boven elke andere Nederlandse naam, niet als
kennervan topsport,wantdaarkenthijniksvan,
maar omdat hij naast zijn verleden als politicus
ook als topman van
Air France-KLM wel
wat zakelijkeexpertise
kon aanbrengen. Na
goedeen jaarmoesthij
daar alweer vertrek-
kenenzoheefthet IOC
nu–nopun intended–
een steuntrekker-wie-
lertoerist onder zijn
leden.
Je mag die 104 IOC-

ledende toekomst van
deOlympische Spelen
niet toevertrouwen,
zoals men van plan is
dit weekend. Dit is het
meest universele
sportevenement ennu
gaan die 104 hoofdza-
kelijk wereldvreemde
leden, komende uit
alle windstreken van
de aardbol, zich even
buigen over een veer-
tigpuntenprogramma
dat de nieuwe voorzit-
ter Thomas Bach hen
gedeeltelijk door de strot wil duwen. Alleen
omdathijmetallegeweldalsdegrotehervormer,
de nieuwe De Coubertin, in het olympisch
geschiedenisboekwil komen.
MoetendeOlympischeSpelenenmeer inhet

bijzonderhet IOCeenbeetjedimmen?Datzeker.
Tweekandidatenomdewinterspelen te organi-
seren ismager,maardat ligtnietaanhetproduct.
Wel aan de verkopers en hun te gekke eisen.
MaarmoetendeOlympischeSpelenhervormen?
Welneen.Moetenernieuwesportenophetpro-
gramma?Ook niet.
In de olympische coulissen heeft men nu de

mond vol van surfing (op golven of met de kite)
wantwindsurfen, dat in 1992ophetprogramma
kwam, is al weer veel te saai. Ook skateboarden
enrotsklimmenzoudeneenkansmaken,net als
squash.Vanwereldsportengesproken.Waarom
geenpadel inplaatsvansquash?Nogbeter: plan-
king, of parkour, c.q. free running. Als je onno-
zelhedenwil, ga dan toch vol gas.
Het IOC wil hervormen omdat het de jeugd

niet meer bereikt. Dat kan kloppen, maarmoet
dat? En wat is jeugd? Het IOC verkoopt nog
steedsdegrootste enduurste sponsorpakketten
(75 miljoen euro) van alle sporten of sportbon-
denendekijkcijfers gaannietbepaaldachteruit,
ookal omdatdeSpelenvooral inde rijke landen
door het oudere deel van de bevolking worden
geconsumeerd. Wat is het bezwaar? Dat de
Afrikaanse inlander vanachttienniet geïnteres-
seerd is indeSpelen?Zolanghij geenVisaheeft,
telt hij nietmee.
Let maar op, het zal meevallen met die her-

vormingen.Degrootsteveranderingwaarmaan-
dag overeenstemming zal worden over bereikt,
is het permanent olympisch tv-kanaal. De rest
is opsmuk. De sponsors kunnen op hun beide
oren slapen: vier jaar televisie inplaats van twee
keer zestien dagen.

Olympische opsmuk
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het bezwaar?

Dat
de Afrikaanse
inlander van
achttien niet
geïnteresseerd
is in de Spelen?
Zolang hij geen

Visa heeft,
telt hij niet mee

RacingGenk kanmorgen-
avond derde staan als het
wint bij AAGent, de club
die IlombeMboyo groot
maakte. ‘Bij Genkword ik
kritischer bekeken.’

De Limburgers kenden een
moeilijke seizoenstart. “Met
Vossen, Koulibaly en Camus
verlorenwedrie sleutelspelers.
De nieuwkomersmoesten hun
plaats nog zoeken en onze trai-
ner werd na éénwedstrijd ont-
slagen.Veel slechter kun jeniet
beginnenaaneenseizoen”, legt
Mboyouit.
‘PetitPelé’ gelooft inde

kwaliteiten van de
groep. “Europeesvoet-
balhalen isrealistisch.
Het voetbal kan beter,
maar we zijn efficiënt
enverliezenzelden.Dat
is al heel wat voor een
ploeg in opbouw. Na

de winterstage kan het alleen
maar beter gaan.”
Zijn ploegmaat Hervé Kage,

ookvanAAGentovergekomen,
vindt dat Mboyo slechts aan 10
procentvanzijnkunnenspeelt.
“Kage overdrijft. Als ik nu aan
10procentvanmijnkunnenzat,
danwas ikMessi.”
“Mijn beste periode bij Gent

beleefde ik onder Víctor
Fernández”, vindt de aanvaller.
“Hij ging altijd uit van balbezit
en dan rendeer ik het best.
McLeish kiest meer voor het
blok, loeren op de counter. Die
speelstijl ligtmijminder.”

“Het isparadoxaal.BijGent
zat ik op in bloedvorm,
maareindigdenweinplay-
off II. Bij Genkword ik kri-
tischerbekeken,maaruit-
eindelijkbeniksamenmet

Cissé topschutter met vijf
goals en zit ik aan zes

assists. ⇥KDZ⇧

Mboyo keert terug
naar voetbalheimat

Cyriac vertrekt in de zomer
Gohi Bi Cyriac (24) wordt van-
avond op Le Canonnier in de
spits verwacht ter vervanging
van de geschorste Mitrovic. De
Ivoriaan kwam in 2012 over van
Standard voor 2 miljoen euro
en speelde sindsdien 44 com-
petitiematchen voor paars-wit.

Het contract van de aanvaller
loopt tot de zomer van 2016,
maar tot nu toe is er geen
enkel gesprek geweest over
een contractverlenging.
Omdat het uitzonderlijk is dat
een speler van 24 tot het einde
van zijn contract bij een club

blijft, wordt verwacht dat
Cyriac volgende zomer ver-
trekt. Met een Belgisch pas-
poort tegen die tijd krijgt hij de
mogelijkheid om naar de
Premier League te vertrekken.
Ook vanuit de Bundesliga is er
belangstelling. ⇥RN⇧

P Besnik Hasi
wil er een
centrale
verdediger bij,
zeker omdat
Chancel
Mbemba
in januari
naar de Africa
Cup vertrekt.
© PN

‘Herman Van Holsbeeck
wil deze winter niemand

verkopen en vraagt
daarom drie keer

demarktprijs. Andere clubs
zullen dat ook doen’

BESNIK HASI
TRAINER ANDERLECHT

Anderlechttrainer Besnik Hasi dringt aan op versterking tijdens wintermercato


