
Betrekt
de trainer jou
in zijnwedstrijd-
voorbereidingen?
“Dat gebeurt, maar enkel
omdat hij relatief nieuw is
in België en dus alle infor-
matie kan gebruiken.
McLeish is eenmeester in
het spotten van de zwakke
punten van de tegenstan-
der. Daarnaast is hij ook
psychologisch heel sterk. Hij
laat spelers in zichzelf
geloven en dat is ook
nodig. Als je het veld
opstapt, moet je het
gevoel hebben dat je
kanwinnen, anders ben
je op voorhand geklopt.”

McLeish hoopt dat jij hier
volgend jaar nog rondloopt,
maar je bent einde contract.

Hoe zit hetmet die contractverlenging?
“De bal ligt in het kamp vanGenk. Ze hebben
mij een voorstel gedaan voor één seizoen, ik
heb hen een tegenvoorstel gedaan. Ikwil eerst
ook zienwat de sportieve plannen zijn van de
club voor volgend seizoen. Ikmoetmij kunnen
in vinden in hun ambities. Er gewoon bijlopen
is niet aanmij besteed.
“Er is interesse uit hetMidden-Oosten en de

Verenigde Staten en ik ben ook gepolst door
een Belgische topclub. Ik sluit niet uit dat ik
voor een laatste buitenlands avontuur kies.”

Heeft Genkde laatste jaren nagelaten om
echt eenBelgische topclub teworden?
“Achteraf is het natuurlijkmakkelijk praten,
maar het jaar dat we kampioenwerden (in
2011, KDZ) en de Champions League hebben
gespeeld, zat er zoveel potentieel in deze groep.
Dat was de kans omdefinitief aansluiting te
krijgenmet de top in België.We pakten een sei-
zoen later wel nog de beker,maar je voelde
toch al dat hetmoeizaam ging omdat de selec-
tie niet sterk genoegwas in de breedte.
“De club heeft wel geïnvesteerd in nieuwe

spelers,maar somsmoet je daar ookwat geluk
mee hebben. Racing Genkmoet inmijn ogen
meer zijn dan louter een opleidingsclub. Het
moet een team zijn dat elk jaar voor de prijzen
speelt. Dat is de club aan de achterban en aan
de regio verplicht. In het verleden zijn er spe-
lers naar Genk gekomen omdatwij door de
titels, de beker en de Europese campagnes een
zekere status hadden verworven. Als je enkel
een opleidingsclub bent, zal die status snel
afbrokkelen.
“Daarnaastmoet de eigen jeugd voldoende

kansen blijven krijgen. Als Genk buitenlanders
haalt, moeten die eenmeerwaarde zijn, anders
kan je beter enkele jonge jongens laten
groeien. Dat hoeven er geen zes ineens te zijn
en je zult ook niet in elke lichting een Courtois
of De Bruyne vinden,maar op diemanier
creëer je wel weer een identiteit als club, waar
de supporters achter kunnen staan.”

Hoe staat hetme je trainersdiploma?
“Ik ben bezigmetmijn UEFAA-opleiding. Het
is goed omdat diploma op zak te hebben,maar
op ditmoment voel ikme nog te veel voetballer
om al aan een trainerscarrière te denken.” ⇥KDZ⌃

6 Thomas
Bu⌦el zit in
de herfst van
zijn carrière.
‘Play-o⌦ I
missen zou
een drama
zijn’, zegt de
kapitein van
Racing Genk.
© BELGA

Dendoncker verovert positie Tielemans
Leander Dendoncker (19) heeft
voor Anderlechtcoach Besnik Hasi
de plaats van Youri Tielemans als
verdedigende middenvelder over-
genomen.“Mijn grootste voldoe-
ning dit seizoen is Dendoncker”,
zegt Hasi. “Ik heb hem vorig sei-
zoen gezegd dat hij niet weg
mocht en dat ik een van de ver-
dedigende middenvelders –
Kljestan of Milivojevic – zou laten

vertrekken. Hij heeft hard gewerkt
en heeft carrément de plaats van
Tielemans gepakt. Ik heb Youri
gezegd dat het niet zijn fout is.
Youri heeft op een bepaald
moment ook de plaats van
iemand gepakt, in
het voetbal gaat
dat zo. De
besten spe-
len.” ⇥RN⌃

Operatie ‘Bescherm EdenHazard’
José Mourinho zet operatie
‘Bescherm Eden Hazard’ voort.
De Rode Duivel is met 74 fouten
de meest belaagde speler in de
Premier League. “Hij klaagt niet. Hij
heeft me enkel gevraagd om spe-
ciale scheenbeschermers voor de
achterkant, zoals bij de hoeven
van paarden. Want sinds kort
krijgt hij veel tikken langs ach-
ter”, aldus de Chelseacoach.

“Eden is fair, daagt geen tegen-
standers uit, speelt gewoon zijn
spel. Maar we hebben een grens
bereikt”, vindt de Portugees.
Vandaag tegen Burnley kan Hazard
de kaap van 250 fouten overschrij-
den in 2,5 jaar in Engeland. Geen
enkele speler die in de buurt komt.
“Eden wil zijn tegenstanders geen
kaarten aansmeren. Hij wil
gewoon spelen.” ⇥KTH⌃

D’Hooghe: ‘Ghelamco doet pijn’
Michel D’Hooghe (69) zakt
morgen af naar Gent. En die
Ghelamco Arena, dat steekt
bij de erevoorzitter van Club
Brugge. “Het doet pijn. In
2008 had ik al begrepen dat
Club enkel vooruit kon als er
een nieuw stadion kwam.
Maar door politieke tegen-

kanting is het helaas bij een
project op papier gebleven.
De kansen op prijzen zouden
de afgelopen jaren
een pak groter
geweest zijn
indien dat
stadion er al
stond.” ⇥JBG⌃

vasthangen”, beseft Vanhaeze-
brouck. “En dat is om diverse
redenen niet gelukt. Kijk, ten
eerstemakenwij tegen toppers
fouten die niet mogen. Ten
tweedemakenweonze kansen
niet af. Doelmannen als Ryan
of Proto zijn van een ander ka-

liber. Als je dan niet zuiver ge-
noeg afwerkt, maak je geen
kans. Had Courtois nog in Bel-
gië gespeeld, alle spitsen zou-
den weglopen.”

Laatste kans tegen Club
Gevolg: AA Gent kon ook dit
jaar op eigen veld nognietwin-
nen van de huidige top acht.
Een 3 op 18 is het resultaat.
Club Bruggemorgen wordt de
laatste kans om voor het eerst
in de reguliere competitie een
topploeg te kloppen.
Voorhet eerst ook indeGhe-

lamco Arena, want voor de
laatste zege tegen een topploeg
moeten we al terug naar 23
mei 2013. Mboyo scoorde toen
het enige doelpunt tegen Stan-
dard.
“Het is eenmankementwaar

we verandering in willen zien.
We hebben al wat spoken uit

denHazardheeftdit seizoenal veel stampengekregen,
zowel indeChampionsLeagueals indePremier
League.DatkomtomdatEdenHazardgoedkanvoet-
ballen.Dat laatstemagdanweerblijkenuit zijn salaris
dat271.296,8europerweekbedraagt.Ofmeerdan 14
miljoeneuroper seizoen.Ofalshij zijncontract tot
2020uitdient: 77,32miljoeneuro.Of 18.000europer

stamptijdenszijn tweewedstrijdenvanafgelopenweek.Of
bijna2,5europer seconde,uitgaandevaneen
20-urenwerkweek.
MenvindtdatEdenHazard teveelwordt

betaald.Wie is ‘men’? Iedereen,behalveEden
Hazardzelf enzijncollega’s. Indemediawas

het eenhot item,zowel indekrantenalsopradio
en tv.Onfatsoenlijkveel, bliezenpolitici die zelf al goed

wordenbetaald,maar ineen jaarongeveerzoveel verdienen
alsHazard ineenweek.
VervolgenskwamooknogeenshetberichtdatHazarden

zijnveelverdienendekompaneneendeel vanhungeldnaar
Luxemburgzoudenslepenomdaarminderbelastingen te
moetenbetalen.Nogmeerverontwaardiging,nogmeer
geblaas.DeBelgischeBijzondereBelastinginspectie (BBI)
zoudatallemaalnetjesonderzoekenengepast straffen.
Daarbij vergatmentemeldendatHazard inEngelandwoont
endaarbelastingplichtig is. EnEngelandheeftnaFrankrijk
eenvandehoogsteaanslagvoetenvoorvoetballers.België is
watdataspect vanhet spelbetreft eenparadijs voorvoetbal-
lers.
Indesuperkapitalistischeomgevingprofsportkrijgende

acteursniet alleen loonnaarwerken,maarook loonnaar
hunrendement.Wij zijn inBelgiëvooral geschrokkenvande
bedragenomdatwedaarnietmeevertrouwdzijn.Totde
doorbraakvanonzevoetballers inEngeland–Vincent
Kompanyopkop–warendebestbetaaldeBelgische topspor-
ters tweevrouwen.KimClijsters enJustineHeninhebben in
hunbetere jarenrondde3en4miljoeneurogezweefdendat
vondenwe toenalheelwat.
VerdientHazard teveel?Vergelijkenweevenmetdefilm-

industrie.LeonardoDiCaprioverdiende34miljoenen
RobertDowney jr. sleeptezelfs66miljoenweguit
Hollywood.Beide industrieënhebben last vanhet fenomeen
dathieral eens isbenoemd: surpluswinstof economische
rente.Metanderewoorden: erwordt teveelwinstgemaakt
doorhetbedrijf voetballer, te veel salarisbetaalddoordeclub
omconcreet te zijn.Halveerdat salaris vanHazard,ofdeel
hetdoor tien, enzijnprestatie zalnietproportioneel vermin-
deren.VeelkanszelfsdatEden tegen271.000europer jaar
(ennietperweek) identieke raidsuitvoert.Maaralsdatgeld
nietnaarHazardvloeit,
waarmoetdatdanwel
voorwordengebruikt?
Voordearmekindjes in
dewereld?Datzoumooizijn,
maardewereld isnietmooi.
DeVSkun jeniet verdenken

van teveelmarxistischesym-
pathieënen tochheeftmendaar
eenremediegevonden tegen te
hogesalarissen: eensalaris-
plafond.Heel af en toekon
daareenuitzonderingop
wordenverkregen. In
het seizoen97-98was
het salarisplafondper
club23,6miljoen
euroen indat
jaarkreeg
Michael Jordaneenuitzondering:hij
alleenkreeg29,11miljoeneurobetaald.
Zijncontract van toenzounu58miljoen
eurowaardzijn, eenrecord.
Laterheeftmenhetmaximums-

alarisbeperkt tot ietsmeer
daneenderdevanhet salaris-
plafond.Vandaag isbest
betaaldebasketbalspeler
KobeBryantmet ietsmeer
dan20miljoeneuro. Inde
laatste eeuwzijn inhetvoet-
balde topsalarissenverdub-
beld.DeNBA-topsalarissen
zijnoverdie tijdspanne
gemiddeldmetmaar 10pro-
cent toegenomen;hetmini-
mumsalaris steegmetdehelft
enbedraagtnu450.000euro.
IndeVSmoeteen topspor-

ter erookniet aandenkenom
metbelastingparadijzen te
werken.Bijhetbeginvanelk
seizoenstaandesalarissen
netjesopgelijst indekranten
enbij elkenieuwesponsor-
deal staatdebelastingdienst
klaarominalle statenvande
VSeendeeltje vandekoek te
eisen.Dat zouzo inEuropa
ookkunnen, alsmendatzou
willen.
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Hans Vandeweghe
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@hansvdw

Hazard

column

Als al dat geld
niet naar

Eden Hazard
mag vloeien,
waarmoet dat

dan wel
voor worden
gebruikt? Voor
de arme kindjes
in de wereld?
Dat zoumooi
zijn, maar
de wereld is
niet mooi

‘Onze afwerking
moet zuiverder.
Eén keer zo’n
topper winnen

en we zijn
vertrokken’

HEIN VANHAEZEBROUCK
TRAINER AA GENT

de Ghelamco Arena ver-
jaagd, maar het laatste moet
ook nog weg. We hebben die
déclic nodig. Eén keer zo’n top-
perwinnen enwe zijnwellicht
vertrokken.”
Binnen de spelersgroep is

de drang naar een zege in een
topper alvast groot. “We zijn

wel nuchterder dan voor An-
derlecht”, matigt Vanhaeze-
brouck. “Misschien is dat beter,
want toen waren we zó over-
tuigd datwe kondenwinnen...”
Morgen zal moeten blijken

of de slogan ‘Our victory starts
here’ ook geldt voor de topmat-
chen indeGhelamcoArena. ⇥NP⌃

of slecht voetbal E

‘Racing Genkmoet meer zijn
dan louter een opleidingsclub.
Het moet een team zijn dat

elk jaar voor de prijzen speelt’
THOMAS BUFFEL
RACING GENK
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