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Toen de assistent in maart
2014 overnam als hoofdtrainer
sloeg hij een straat in die ooit
naar de uitgang van zijn geliefde
RSC Anderlecht zou leiden. Eén titel
en anderhalf jaar later staat Besnik
Hasi (43) na zes speeldagen aan kop,
maar heeft hij al een crisis moeten
bezweren. Zo gaat dat bij ‘de mooiste
en moeilijkste club’ van België.
HANS VANDEWEGHE

ijdenshet gesprekwasdeAnderlechtse com-
municator en spindoctorDavidSteegen
gaan joggenenuitgerekendhij verbaasde
zicherbij zijn terugkeeroverdat zijnT1 –
hoewel twee trainingendiedagenopde
toppenvanzijn tenen lopend–nog
steeds inhet vergaderzaaltje zat.Het
wasniet bepaaldZomergasten,want
bij precies 59minutenen
59seconden isdeVoiceMemo-
appopde iPhone stopgezet.
Natuurlijkhaddit nogwel
eenpaaruurtjes kunnen
doorgaan, dan leer je een
mensbeter kenneneneen
voetbaltrainer is, jawel, ookeenmens.Besnik
Hasi indeeersteplaats.
DeAlbaneseKosovaar vangeboorte,maar

al twintig jaar inBelgië, is eenmanvanvele
oorlogenendatmag je letterlijknemen.Hijweet
dathetpadvaneenhoofdtrainer vooral bezaaid is
met valkuilenenboobytraps, enhijmeent
tewetendatdepers eropuit ishemte laten
struikelen. Kun jehemdatkwalijknemen?
Nanet geenuurpratenzegthij: “Het gingeen

keerover iets andersdanover tactiek, bedankt. Ik
worder zomoevanomaltijdhetzelfde verhaal te
moetendoen. Ja,wekunnenbeter. Ja,wezullen
beter.Natuurlijk ishet voorlopigniet goed,maar
wehebbenal schitterendehalvehelftengespeeld
en ik voel datde stabiliteit terugkeert.”

Ik ga u ook de verplichte tactische vraag
stellen, dan hebben we dat alvast gehad.
Dus: leg eens uit, a.u.b., waarom bent u
van veldbezetting veranderd?
Hasi: “De laatste wedstrijd van het vorig sei-
zoen, tegenGent dat al kampioenwas, heb ik
4-3-1-2 gespeeld, in plaats van de gebruikelijke
4-3-3met één diepe spits.Waarom?Omdat ik
die ene diepe spits die ons twintig goals gaf
kwijt zou zijn. Dat had het bestuurmij voor-
speld. ‘Besnik, twee gaan er vrijwel zekerweg.’
Dat warenMbemba, ons slot op de deur, en
Mitrovic, onze goalgetter.
“Mitro vervangen door iemandmet het-

zelfde rendement, dat kon nietwant dat kostte
een fortuin. Ik begrijp dat, ik denk danmeemet
de club en ik heb dat ook doorgesproken.We
zouden andere spelers halen en ikwilde een
ander systeemproberen. Het verschil is dat de
twee spitsenmeer verdedigendwerkmoeten
doen en ikwildeDefour enTielemans hoger
laten spelen.
“Degroepheeft datniet opgepikt endanheb

ik thuis tegenLokereneenplatte4-4-2 gespeeld
en inWesterlo een4-3-3metdepuntnaarachter
endaar vondende spelers zichgoedbij.Maar je
kentdevoetballers: als zehetniet goeduitvoeren,
ishet de schuldvanhet systeemenals zewinnen,
ishet systeem automatischwel goed.”

U bent als speler in 2000 bij Anderlecht
gekomen en u maakte meteen het beste
Europese jaar van de laatste kwarteeuw mee.
“IkkwamvanGenkenwemoestenmeteen in
de laatste voorronde tegenFCPorto. Ik speelde en
diehebbenweuitgeschakeld: 1-0 thuis endaardie
voorspronggaanverdedigen.Maar ik had al last
van eenblessure en toen daar nog een andere
bij kwam,was ikmaandenuit. TegenPSV
ben ik terug in de ploeg gekomen enwehebben
de tweede ronde bereikt van deChampions
League, die toennog in poulevormwerd af-
gewerkt. RealMadrid zat daar ondermeer bij.”
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Interview. Anderlecht-trainer BesnikHasi, voorwie respect nog

“Dat ikniet alleshebgespeeld indie zes jaarkomt
doormijn concurrent: YvesVanderhaeghe (nu
trainer vanKVOostende,HVDW).Wewarenhet-
zelfde type speler: bal recupererenendeaanval
opgangbrengen. Somshaddenzeer tweenodig
endanspeeldenweallebei,maarYvesheeftmeer
gespeelddan ik.
“Anderlechtheeft onsallebei indezelfde zomer

gekocht endieonderhandelingenhebben lang
aangesleept.De laatstedagkwamenweelkaar
tegen inhet stadion.Hij dachtwellicht: hetwordt
Hasi. En ikdacht: oké, Yveskomt tekenen.Maar
ConstantVandenStockhaktedeknoopdoor:
wepakkenzealle twee.Nuhebbenwemaaréén
zes, dat isLeanderDendoncker. YouriTielemans
enStevenDefour spelendaar vaak,maardat zijn
eigenlijk tweeachten (hoehogerhet getal, hoe
offensiever,HVDW).”

U maakt nu zelf het bruggetje naar vandaag.
Wat is het verschil met vroeger?
“Dat isniet te vergelijken.Kijknaardeploegdie

toenChampionsLeague speelde: allemaal spelers
van27 tot 30 jaar.WalterBaseggiowasde jongste
bij ons, enookdiewasal 22 enhadervaring in
eerste klasse. Erwaseen totaal andere visie op
watde clubmoest doen. JanKoller enTomasz
Radzinskiwarendebeste aanvallers inBelgië;
Anderlecht kochtdieweg.Erwaren tweegoede
verdedigendemiddenveldersdie zewilden
inBelgië?Zekochtenonsallebei.
“De jonge talentenvanvroegerkregeneen

aanbiedingvanAnderlecht enzagendat als
een springplank.Of inmijngeval: als eeneer,
gevraagdwordendoordeeerste clubvanhet land.
Jedachtnietna: je ginggewoon.
“Nuredeneren jonge talentendat ze

Anderlechtnietnodighebbenomhet inhet
buitenland temaken.BovendienwordtKoller
vandaagbij Lokerenweggehaalddoor eenbuiten-
landse clubmet veelmeergelddanAnderlecht.
Deconcurrentie is groter gewordenopde spelers-
markt enniet alleendoorbuitenlandse clubs. Er
zijn tegenwoordigookmeerBelgische clubsmet
veel geld.”

Iets meer rolmodellen die hen tonen wat
de weg naar de top is – wat te doen en
wat te laten –, is dat welkom?
“Ja,maardementaliteit vande jongeren is veran-
derd. Ik gaeenbeladenwoordgebruiken: respect.
Wij haddendat vroeger tochnet ietsmeer voor
oudere spelers, terwijl iknude jongegastenzie
komenmet eenhoudingvan:hé, hierben ik en
dátwil ik.Dat kun je negatief vinden,maar
daardoor breken ze ook sneller door. En ikwil

er ookniet tegenin gaan,want ik kanniet de
helemaatschappij veranderen.”

Denkt u soms nog terug aan uw eigen
voetbaljeugd en hoe die u heeft gevormd?
U verliet Kosovo op uw 18de en ging in
Zagreb voetballen in een land in volle oorlog.
“Ik tekendebijDinamoZagreb in 1990enkele
maandennadie fameuzewedstrijd tegenRode
SterBelgradometdie vreselijke rellendie een
voorbodewarenvoordeonafhankelijkheids-
oorlog tussenKroatië en Joegoslavië, later Servië.
“Toendeoorlogbegon, heb ikmijn familie

langniet kunnenzien en ikwaspas 18 toen
ik vertrok. Ik zouhet geen tweedekeerwillen
meemaken,maar ik ben er eenandermensdoor
geworden. Ik ben socialer enbekijk eenmens
alsmens; ras en afkomst tellenniet. De reputatie
vandeBalkan is anders, ikweet het,maar geloof
medat er veel zijn die denken zoals ik.
“Laterwaserookoorlog tussenKosovoen

‘Door de oorlog tussen Kroatië
en Joegoslavië ben ik

een andermens geworden.
Ik ben socialer en bekijk
eenmens als mens; ras en

afkomst tellen niet’

‘Ik zie hier jonge gasten komen
met een houding van:

hé, hier ben ik en dát wil ik.
Dat kun je negatief vinden,
maar daardoor breken ze

ook sneller door’

‘Er zijn grenzenaan

heeft gedaan om Alexander Scholz te halen in
de winter. Echt alles. Maar als die voor Standard
kiest, dan weet ik ten minste dat het niet de schuld
is van de club. Boussoufa: zelfde verhaal.

“Weet je, bij Anderlecht zijn er heel korte lijnen
en we doen alles in overleg. Een autoritair type
trainer moeten ze hier niet. Na Ariël Jacobs heb-

ben ze onderhandeld met een trainer die zei:
‘Dat is de leeftijd van de spelers met wie

ik werk en die en die moeten weg.’ Ja
hallo, dat waren net onze beste spelers.
Dan was het onmiddellijk: ‘Bedankt
mijnheer, maar dit gaat niet door.’

“Ik weet niet of ik te dankbaar ben.
Ik sla ook op tafel bij mijn bestuur,

maar dat moet dan niet in de pers
komen. Jawel, er zijn ook grenzen
aan mijn dankbaarheid. De dag dat
ik niet meer gerespecteerd word,

houdt het voor mij op. Wie mij
respecteert, behandel ik ook

loyaal. Ik ben de sportieve
baas en mijn baas is Herman

Van Holsbeeck. Hij heeft
dan weer met de finan-

ciële mensen te maken,
maar ik zal nooit naar

die mensen toestap-
pen om mijn goesting
te krijgen. Zelfde
verhaal als ik met
de voorzitter praat.
Als dat gebeurt,
weet Herman
precies waarover
het gaat.”

Uzit op
demooiste,
maar tegelijk

moeilijkstepositie
bij demooiste,maar tegelijkmoeilijkste club
vanhet land.
(denktna) “Ik zou willen dat je dat zo opschrijft,
want dat vat het ongeveer samen. Anderlecht is zo
anders. Neem nu Kara Mbodj die bij ons komt.
Wij wilden hem omdat hij de competitie kende en
wij hem kenden als secuur. Bij Anderlecht begint
hij weer van nul en in het begin was het echt niet
goed. Hij heeft al ondervonden dat het niet telt
wat je op een ander hebt gedaan. Dit is
Anderlecht: híér moet het gebeuren en iedereen
kijkt heel kritisch toe, nergens zijn ze sneller en
onverbiddelijker met hun kritiek.”

Tochzult ueenkeerontslagenmoeten
wordenendangevraagdwordendoor
eenandere clubomhelemaal uwgoesting
tekrijgen.
“Ik wil niet ontslagen worden. Ik sta aan de leiding
en toch heeft Anderlecht al een crisis moeten
bezweren omdat ik van systeem ben veranderd.
Ik weet het, dit is Anderlecht met zijn eigen
gebruiken en gebreken. Eén daarvan is: winnen is
niet genoeg, het moet mooi zijn. Drie keer met 1-0
winnen op een diefje en daarna gelijk spelen en
je hebt vier slechte wedstrijden op je rekening.
Maar ik kan niet zeggen dat ik dit niet wist: ik ben
hier al zestien jaar.”

Ubendoorover tenemenvanJohnvanden
Bromweldeeenrichtingsstraat ingeslagen
die leidtnaardeuitgang.
“Dat zei de voorzitter mij ook. Hij zei: je beseft
toch, met de stap die je nu zet, dat er ooit een
einde komt aan je tijd bij Anderlecht? Dat wist ik.
De voorzitter wilde mij voor heel lang in de positie
van assistent houden, maar ik had al aanbiedin-
gen gehad van Albanië en van KV Mechelen en
telkens had hij neen gezegd. Ik zei: ‘Voorzitter,
eeuwig T2, dat gaat niet gebeuren. Ooit wil ik
hoofdtrainer zijn: of ergens anders, of hier.’ Ik was
dus bij mijn volle verstand toen ik die straat
insloeg.

“Het verschil met vroeger is dat ik nu minder
goed slaap: van de adrenaline als we hebben
gewonnen of van het piekeren als we hebben
verloren.”
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belangrijker is dan het spelsysteem

Servië en ik heb ook veel Servische vrienden.
Vorig jaar bij die interland tussen Servië en
Albanië hadden we die rel rond die vlag van
Groot-Albanië, die door een speler van Servië
uit de lucht werd geplukt. Onze Mitrovic zat
bij de Servische selectie én hij heeft zelfs mee
rel geschopt. Natuurlijk ben ik op dat moment
Albanees, maar ik kan plaatsen wat hij in een
emotionele bui heeft gedaan. Mitrovic is een
goede gast en mijn contact met hem was
schitterend. Ik heb hem bij zijn terugkeer bij mij
geroepen en gezegd: wat daar is gebeurd, dat
laten we daar, we zijn op Anderlecht en hier
speelt dit niet. Hij begreep dat.”

Enals unuhetnieuwsziet, komtdan iets
terug?
(zucht) “Ik zag dat beeld van dat jongetje op
het strand voor het eerst toen ik de krant open-
sloeg. Dan komen meteen de tranen, want dan
denk ik dat mijn dochters daar ook zouden
kunnen liggen.

“Ik begrijp niet dat mensen dit elkaar
kunnen aandoen. Ik begreep het vroeger niet
in Joegoslavië en ik begrijp het nog steeds niet.
Ik het gevoel dat er steeds minder medeleven is
met die vluchtelingen. Jammer. Ik herinner
mij nog hoe wij alleen al onder de supporters
van Genk destijds anderhalf miljoen frank
hebben opgehaald voor de vluchtelingen van
Kosovo.

“Ik ben dat geld toen gaan brengen samen met
een journalist vanHetBelang vanLimburgaan
350 families uit Gjakovë, mijn stad, die naar

tentenkampen waren gevlucht. Alles helpt op dat
moment. We hebben die mensen hun leven niet
gered, maar we hebben compassie getoond en
met dat beetje geld konden ze toch eens iets
anders doen. Ik vind dat we met de Pro League
ook iets moeten doen.”

Edel,maaruweersteprioriteit blijft
dezeploegaanhet voetballenkrijgen.
“Jazeker, dat weet ik ook. Al staan we wel aan
de leiding ondanks dat het hier al heeft gestormd,
onder meer met de zaak-Vanden Borre. Ik ga daar
niks meer over zeggen, behalve dat dit de enige
mogelijke oplossing was. We hebben één rot-
slechte wedstrijd gespeeld, op Oostende, en we
zijn nog zoekende. Maar we hebben een aantal
keer schitterende passages gehad en daarop bou-
wen we voort. De stabiliteit is terug, ik voel dat.”

Clubs zijnduiventillen. Julliemoeten
wachtenwelkeduivenophethokvallen
eneenprijsduifwordt zo snelmogelijk

verkocht.Datmaakthet ernietmakkelijker
op.
“Misschien niet, maar anderzijds haal je als
trainer ook voldoening uit het afleveren van
een jong talent. Neem nu Aleksandar Mitrovic:
die hebben wij gekocht voor veel geld, en met
veel meer winst doorverkocht.”

Trainersmoetennietpraten in termenvan
winstmarges.
“Geen enkele trainer verkoopt graag zijn beste
spelers, maar dit is de politiek van onze club die
we hebben ingeslagen toen ik nog assistent was.
Wij waren allemaal pro: eigen jeugd zien door-
breken en talentvolle jongeren uit het buitenland
beter maken en doorverkopen.

“Anderlecht is een transitclub geworden,
België is een opleidingsland en daar ga ik niks
aan veranderen. Uiteraard zou ik liever drie,
vier jongeren zien in een oudere kern, waardoor
de druk wat afneemt. Drie jaar geleden konden
Massimo Bruno en Dennis Praet de stap iets
makkelijker zetten, omdat ze omringd waren
door mannen als Kouyaté, Mbokani, Jovanovic
en Biglia, die de druk van de jonge gasten weg-
namen. Onze Youri Tielemans is pas 18 en men
verwacht dit jaar van hem dat hij er staat.”

Watzijn voorubreekpunten ineen relatie
met eenbestuurof eenmanagement?
“Respect en transparantie. Ik wil niet de absolute
baas zijn, maar ik wil wel weten wat er speelt en
waarom en dan zal ik het proberen te begrijpen.
Zoals ik ook begreep dat Anderlecht er alles aan

‘Ik zag dat beeld van dat
jongetje op het strand en dan
komenmeteen de tranen,

want dan denk ik dat
mijn dochters daar ook
zouden kunnen liggen’

‘Dit is Anderlecht:
híér moet het gebeuren.
Nergens zijn ze sneller
en onverbiddelijker
met hun kritiek’

mijndankbaarheid’
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