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orig jaar, ergens in
dewinter, kwam
Anderlecht opbezoek
inGent voordebeker.
Halfwegdeeerstehelft
trokop rechts een
paars-witte een streep

van60meter, speeldedebal af,
kreegdebal terugen lobde
toenhaarzuiverdeuitgekomen
MatzSels.DatwasAnthony
VandenBorre: het loopvermo-
genvaneenKeniaan, de tech-
niekvaneenBraziliaan,maar
jammergenoegdehersens
van…euh, datblijvenweunog
even schuldig,want ze zijnnog
aanhet zoeken.
Eenpaarwedstrijden later

moestGent inAnderlecht op
bezoekvoorde competitie en
datwaren toendehoogdagen
vanMosesSimon.Hij speelde
AnthonyVandenBorrekeerop
keeropeenhoopje,waarnadie
met eenmachete tussende tan-
deneneenbazooka tussende

benenMosesSimoneendood-
schopprobeerde te verkopen.
Hij hadhemmaareenheel
kleinbeetjemeeenmaakte
zichonsterfelijkbelachelijk.
Indiewedstrijd ishetmis-

gegaanmetVandenBorre. Zijn
IS-baard (aldusbronnenbin-
nenzijn club)hadhij al envan
dezomerginghij ooknogeens
aande ramadan–allemaal tot
binnenskamersgehouden
ergernis vanAnderlecht.Het is
dusde schuldvandeReview-
commissie,wantdie zaggeen
graten indiedoodschop terwijl
alleweldenkendemensen, en
niet inhetminst diebij
Anderlecht, vondendat
VandenBorre toenbest een
paarweken (mentale) rusthad
verdiend.
Nadie vijftiendemaart ging

het vankwaadnaar erger: twee
weken later speeldehij niet in
debekerfinale enzijn teamver-
loor.Van rivaalClubBrugge.

Ondermeer in
dezekrant liet
hij zichdaar-
overbehoorlijk
gaan.
Anthony

VandenBorre is
sterkaandebal,
stevig inde
duels, heeft een
groot loopver-
mogen, durft
deachterlijn te
halenen isniet
traag.Hij heeft
alleswatHein
Vanhaezebrouckaltijd zoekt
voor zijnhoog spelendeGentse
vleugels.Alleen,Vanhaeze-
brouckheeft alle karakteriëlen
vandeGentsekleedkamer
vorig jaar ingoedéénmaand
tijddewegnaardeuitgang
gewezen.Nowaydat zo’n
profiel ooit zijnSUVdoor
de ijzerenhekkensvande
Warmoezeniersweg stuurt.

Dekans is reëel
datAnthony
VandenBorre
de jongstehas
beenvanhet
Belgischvoet-
balwordt.
Jammer,want
hij iswel dege-
lijk eengoede
voetballer.
Vorig jaarwas
hij nog interna-
tional, speelde
zelfs ophet
WK,maar liep

daardoor eengemene trapeen
vervelendbreukjeop.Nadat
WKishij nooitmeerdezelfde
geweest, nooitmeerde
gedweeë jongemandieRSC
Anderlecht zodankbaarwas
dathethemhadopgevist.Als
voetballend lid vandeB-kern is
hij ongewenstbij deploegvan
zijnhart en isdewederzijdse
dankbaarheidver te zoeken.

Inde serieVandenBorre
horenookHervéKage, ‘Petit
Pelé’Mboyo,Dieumerci
Mbokani en in ietsmindere
mate JordanLukaku thuis.
Behalvehunpassagebij
Anderlecht zijndat vijf hele of
halveCongolezendie allemaal
deheel vervelendeeigenschap
hebbendie trainers ermeteen
uithalen: zepredikenalles voor
het team,maardenkenvooral
aanzichzelf.
Is dat lijfsbehoud?

Frustratie?Zijn zeooit slecht
behandeld, te veel vernederd
omwille vanhunhuidskleur?
Kanallemaal.Hoewel er even-
goedanderenzijn (Kompany
onderanderen), hebben
Congolezendaardoor inmid-
dels inonsvoetbal bijmeerdan
één trainer eenbedenkelijke
reputatie. “Zehebbenvaker
danandere spelers karakteriële
problemen”, zei eenoverigens
begripvolle trainermij ooit. Ik

herhaal zijnwoorden: “Watde
Fransenmeemakenmetde
Algerijnen inhunvoetbalploe-
gen,makenwijmeemetde
Congolezen.”
Dat zalwel eenovertrokken

statement zijn,maar een trai-
ner die kankiezen, houdt zijn
mondendenkt in termenvan
quota: niet te veelAfrikanen,
en vooral niet te veel Congo-
lezen, ookniet te veel Balkan-
boys.Heb je énAfrikanen én
Balkan-boys, let goedopdat er
zich geenkliekjes vormen,
want als het slecht gaat, zal de
ene groepde andere groep ver-
wijten.
Zorgvooral voor sterke

karaktersonderdeBelgenen
maakdiebelangrijk, zodat ze
dekar trekkenenallebuiten-
landersmooimee inhet gareel
krijgen.Natuurlijkwordt zoiets
opdenduureenzelfvervul-
lendevoorspelling,maarop
korte termijnwerkthetwel.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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Wolfsburg rond met City,
Duitse kampioen komt
met ultiem voorstel
De transfersaga rondKevinDe Bruyne (24)
bereikt haar ontknoping. Wolfsburg heeft
aanManchester City latenweten zich
te kunnen vinden in het bod van 72miljoen
euro. Op één voorwaarde: dat het nog twee
dagen bedenktijd krijgt. Zo kan Bayern
München, dat ookweer in de dans springt,
de RodeDuivelmisschien nog losweken.

JehoeftDuitsersniet te lerenhoeze zakenmoe-
ten doen. Bayern München volgde het dossier-
De Bruyne de voorbije maanden vanop de ach-
tergrond. Informele contacten waren er wel,
formelevoorstellennooit, ookniet aandespeler.
In de schaduwkeekBayern toehoeManchester
City en Paris Saint-Germain onderhandelingen
aanknooptenmet clubenspeler. Zelfwachttede
Rekordmeister het juiste moment af om zijn
joker uit te spelen. Gisteren dus.
Manchester City en Wolfsburg hadden de

voorbije dagen stevig onderhandeld. Dat leidde
tot een bemoedigend telefoontje vanuit
DuitslandmetdeboodschapdatWolfsburgzich
konvinden inhet transferbedragvan72miljoen
euro, inclusief bonussen. Een informele toezeg-
ging, waarwel condities aanwaren verbonden.
Wolfsburgvroeg tewachtenmetdeafronding

van de deal tot na het weekend om Kevin De
Bruynevandaag tegenKölnnog tekunnen laten
spelenenvooral omBayerndekans tegeveneen
gelijkaardigvoorstelop tafel te leggen.Hetonder-
stemoest uit de kan. Zeker nadat de clubleiding
had gevoeld dat de speler aanstuurde op een
transfer.

Coup van Bayern
BayernMünchenhadviazijnbestuurslidMartin
Winterkorn, grotebaas vanWolfsburg-eigenaar
Volkswagen, de voorbije maanden één keer
gepolst ofDeBruyne tekoopwas.Het antwoord
wasneen.Derecordkampioen legdezichdaarbij
neer, op één voorwaarde: dat die afwijzing zou
gelden voor elke geïnteresseerde club.
AfgelopenweekgavenBayern-voorzitterKarl-

HeinzRummeniggeen trainerPepGuardiolaon
enoff the record te kennendatDeBruyne inhet
seizoen2015-2016niet voorhunclubzouspelen.
Wolfsburg, dat De Bruyne graag nog één jaar
wilde houden, rook een kleine kans.

Bayernwil dealDeBruyne


