
⇥ Delfine
Persoon lijkt
de grootste
kanshebber
voor Sport-
vrouw van
het Jaar.
© BELGA

⇥ Poulain:
‘Als er een bod
komt waarin
alle partijen zich
kunnen vinden,
ben ik weg.’ © PN

Zaterdag 19/12
Racing Genk – STVV 18.00 uur
Westerlo – Charleroi 20.00 uur
Moeskroen –W.-Beveren 20.00 uur
OH Leuven – KV Mechelen 20.30 uur

Zondag 20/12
Club Brugge – Anderlecht 14.30 uur
Oostende – Standard 18.00 uur
AA Gent – KV Kortrijk 20.00 uur

Stand eerste klasse
1. AAGent 19 40
2. Club Brugge 19 37
3. KVOostende 19 35
4. Anderlecht 18 34
5. ZulteWaregem 20 30
6. Racing Genk 19 25
7. Standard 19 25
8. KV Kortrijk 19 25

9. Sint-Truiden 19 24
10. Charleroi 18 24
11. Lokeren 19 23
12. KV Mechelen 19 22
13. Waasland-Beveren 19 21
14. Moeskroen-Péruwelz 18 21
15. OH Leuven 19 15
16. Westerlo 19 13

Programma speeldag 20
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et isweer prijzenweekend.Het Sportgala
dus. Niet langer op Eén en dat hebben de
Belgischesporters,hetSportgalaenorga-
nisatorGolazogeheelaanzichzelf tedan-
ken.Devoorbijeeditiehingaanelkaarvan
deonnozeliteiten en toen vervolgens ook
nogeensdekijkcijfersnietechtmeevielen

en er door de VRTmoest worden bespaard, was
de keuze aandeReyerslaan snel gemaakt.
Marieke Vervoort krijgt de Lifetime

Achievement Award en wordt wellicht ook
Paralympiër van het Jaar. Volgens insiders zou
dat haarwheelende collegaPeterGenynmoeten
zijn,maarMarieke ziet dat anders.
CoachvanhetJaarzalwelMarcWilmotswor-

den, terwijlHeinVanhaezebrouckdeenigeechte
Coach van het Jaar is. De echte prijs voor beste
coach heeft hij al gekregen en die heet de
Raymond Goethals-trofee, genoemd naar een
extreemverdedigendecoachdie tweekeer actief
betrokkenwasbijomkoping,maardatgeheel ter-
zijde.
Komenwebij deSportploegvanhet Jaar.Hier

heb ik mijn wildcard gebruikt en niet de Rode
Duivels ingevuld,maarwel drie andere ploegen.
Weggegooidestemmennatuurlijk,wantdenatio-
nale voetbalploeg is net op tijd nummer één van
dewereld geworden.Weliswaar in een heel rare
ranking en zonder echt goed te voetballen,maar
datmaakt allemaal niet uit. Of het zou alsnog de
Davis Cup-ploegmoetenworden.
InNederlandhaddenzedeze

weekeerstdeSportmanvanhet
Jaar,danhetTalentvanhetJaar,
danhetSportbeeldvanhetJaar
(goed gevonden) en als laatste
en dus belangrijkste prijs, de
Sportvrouw van het Jaar. Dat
hadalles temakenmetdegeno-
mineerden en de impact van
hun prestaties op de bevolking
vandatkleinstegrotesportland,
maarDafneSchippersalshoog-
tepunt van het beste Neder-
landse sportjaar ooit was wel
een statement.
De uitkomst van onze

Sportvrouw van het Jaar is een
dubbeltje op zijn kant. In
Nederland zou bokster Delfine
Persoon ongetwijfeld winnen,
maar inNederlandstemmende
Friezen niet alleen op Friezen en de Limburgers
niet alleen op Limburgers en liggen er tussen
Limburg en Friesland nog wel regio’s met spor-
ters.
Nederlanderszoekenoverdeaccenten-entaal-

grenzenheennaarhunbesteprestatieoverall.Dat
doenwijnooit.DeFranstaligenkiezen(haast)altijd
vooreenFranstalige,deNederlandstaligendenken
ietsbrederendurvenweleensiemandvanoverde
taalgrens een puntje (of twee) geven. Sportvrouw
van het Jaar wordt wellicht judoka Charline Van
Snick,omdatzijdeenigeFranstaligeisbijdegeno-
mineerden en daarmet alle stemmen gaat lopen
enookinVlaanderenpuntenkrijgt.Terecht,want
VanSnick is eenkanjeronderdekanjers.
En dan de Sportman van het Jaar. Volgens de

media staat het al vast dat het Kevin De Bruyne
wordt. IkhebDeBruyneéénpuntjegegeven,Dirk
Van Tichelt twee, Louis Croenen drie, Pieter
Timmers vier enPhilipMilanovvijf. Sport draait
omprijzenwinnen,ommedailleshalen.Milanov
verdientdusomopéén te staanmet zijn zilveren
medaille op de wereldkampioenschappen. Dat
was in atletiek, in discuswerpen, voor als u dat
niet wist. Overigens hoorde ook de wereldkam-
pioentaekwondoJaouadAchabbijdie laatstedrie
enhadhijmoetenwinnen.
Het is een raadsel waarom Kevin De Bruyne

Sportmanvanhet Jaar zoumoetenworden.Wat
heeftdiedangewonnen,behalvedeDuitsebeker?
Ach ja, de jackpot natuurlijk! Door zijn transfer
van Wolfsburg naar Manchester City, voor een
onbetamelijke 74miljoen euro, is hij de duurste
Belgische speler ooit en hij heeft ook een mooi
salaris van 320.000 euro per week geregeld. Hij
verdient per dagwat PhilipMilanov de Vlaamse
gemeenschap ineenheel jaarkostaansalaris, en
dat is hem gegund, maar dat is nog geen goede
reden omhemSportman vanhet Jaar temaken.
In 2012was Vincent Kompany de beste speler

van de Premier League, kampioen met
Manchester City en de verpersoonlijking van de
heropstanding van de Rode Duivels, maar hij
kwamniet eens in de laatste drie voor. Er is geen
enkeleobjectieveof sportieveredenomKevinDe
Bruyne die prijs te geven. Laat hem eerst maar
eens op een groot toernooi excelleren zoals die
andere genomineerden.

H

De Bruyne
verdient per dag
wat Milanov
Vlaanderen in
een jaar kost,
maar dat is nog
geen goede

reden om hem
sportman van

het jaar te maken
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‘Persoon Sportvrouw van het Jaar’
Vanavondwetenwewie
Sportman en -vrouw
van het Jaar is. Grote
kanshebber bij demannen:
Kevin De Bruyne. Bij de
vrouwen gaat het tussen
bokster Delfine Persoon en
judoka Charline Van Snick.

KevinDeBruyne (24)wasvorig
seizoen de best scorende inter-
national in de EK-kwalificatie-
campagne,wondeDuitsebeker
metWolfsburg, gaf 22 assists –
eenrecordindeBundesliga–en
mistezijnentreebijManchester
City,nazijn transfervan74mil-
joen euro als duurste Belg ooit,
niet.

De twee outsiders heten
Greg Van Avermaet en Philip
Milanov. De 30-jarige renner
vanBMCreedpodiumplaatsen
bij elkaar in Parijs-Roubaix en
de Ronde van Vlaanderen, en
wonookdeRondevanBelgiëen
eenTour-rit.Tweewekenterug
kreeghijvoorzijnprestatiesnog
deKristallen Fiets.
Milanovwerdalsatleeteven-

eens al gehuldigd met een
GoudenSpikevoorzijnzilveren
medaille op het WK in Peking.
Voorde24-jarigeBrugsediscus-
werpermaaktedatzijn seizoen
helemaal af na ook goud op de
Diamond League van Londen
en zilver in Stockholm.

Bij de vrouwen zal het
vermoedelijkgaantussenboks-
ter Delfine Persoon en judoka
Charline Van Snick. Voor zeil-
ster Evi Van Acker kwam de
deadline voor het referendum
te vroeg: haar WK-brons kon
niet meer in rekening
worden gebracht, met
als gevolg dat de 30-
jarige Gentse vermoe-
delijkderdezalworden.
De25-jarigeVanSnick

zag haarWK demist
ingaan door een
slechte loting – nog
eenuitlopervanhaar
schorsing die haar op
de ranking deed af-

glijden –maar op het EK en de
Europese Spelen pakte ze de
eerste belangrijke titel uit haar
carrière en ook op de GP van
Düsseldorf greep ze het goud.

Sisser
Vraag is of dat op kan tegen de
WBC-wereldtitel van Persoon
dieze in2015tweekeermetsuc-
ces verdedigde. Ze intussen al
vijf jaar lang en 26 kampen
ongeslagen.Ookvorig jaarwerd
Persoongetiptvoorwinst,maar
dat liep uit op een sisser.
Tot slot worden ook nog de

Trainer,hetTeam,deBelofteen
de Paralympiër van het Jaar
verkozen. �VH�

Prijzentijd

Interview. Benoît Poulain, de verdediger die heel België wil

Wie toont geen interesse in Benoît Poulain? Club Brugge,
AA Gent, Oostende, Zulte Waregem en nu ook Anderlecht:
de volledige top vijf wil de 28-jarige verdediger van KV Kortrijk.
De Fransman is eerlijk: ‘Ik heb nood aan een nieuwe uitdaging.’

‘Keuzehangtaf van
het sportieveproject’

VKortrijkmaakt zich geen illusies: Benoît
Poulain voetbalt in 2016 nietmeer in het
Guldensporenstadion. Het contract van de
verdediger loopt op het einde van het seizoen
af en de speler gaf intern al aan dat hij die
overeenkomst niet zal verlengen. “Je kunt een
of twee keer vragen om te onderhandelen,
maar geen twintig keer”, halen de bestuurs-
leden in Kortrijk de schouders op.
Sportiefmanager Patrick Turcqwas noch-

tans bereid om een serieuze financiële inspan-
ning te leveren. Naar verluidt wilde hij het loon
van Poulain, die zeker niet tot de grootverdie-
ners in de KVK-kleedkamer behoort, met
30 procent optrekken. “Maar het gaatme niet
omhet geld”, zegt Poulain. “Ik heb nood aan
een nieuwe, sportieve uitdaging. Ik zou graag
eens Europees voetbal spelen.”

Vijf honden
Aan belangstelling is er in elk geval geen
gebrek. Na Club Brugge, AAGent en KV
Oostende heeft ookAnderlecht inlichtingen
ingewonnen bij KVKortrijk over de transfer-
situatie van Poulain. Verwacht wordt dat die
vier teams de komendeweken door zullen
duwen. Ook demanager van de verdediger
stond de voorbije weken in contactmet de
genoemde clubs. ZulteWaregemop zijn beurt
lijkt intussen te beseffen dat
Poulain onhaalbaar is, maar
volgt het dossier wel op.
Poulain zelf wil alvast geen

enkele club uitsluiten. “Bij
AAGent enAnderlecht zou ik
Europees kunnen voetballen
naNieuwjaar, dat is een plus-
punt,maar ook de overige
geïnteresseerdenmaken jaar-
lijks kans op de Champions
of Europa League.Mijn keuze
zal dus afhangen van het
sportieve project datme
wordt aangeboden.” Lees:
in een rol als bankzitter heeft
hij geen zin. “Ikwil spelen.”
Een lange transfersoapwil

Poulain eveneens vermijden.

“Ikwil snel duidelijkheid”,
klinkt het. “Liefst voor begin
januari, zodat ikmeekan op
winterstage en die zorgen eindelijk
uitmijn hoofd kan bannen.
Gelukkig heb ik het gevoel dat
KVKortrijk bereid is ommee te
werken. De vraagprijs? Dat ismijn
probleemniet. (lacht) Ik zou zelfs graag
willen dat Turcqme gratis laat gaan.”
Rest de vraagwat Poulain zo aan-

trekkelijkmaakt voor
de Belgische
top. Zijn af-
lopende
contract
speelt zeker
een rol, maar
daarnaast
ontpopte de
Fransman zich

de voorbijemaan-
den tot een van de

beste verdedigers van de competitie.
“Mijn profiel spreekt blijkbaar tot de
verbeelding”, grijnst Poulain.
“Opbouwend ben ik sterk. Ik neem
graag deel aan het spel, zonder
daarbij grote risico’s te nemen.
Tegelijk begrijp ik dat top-

teams twijfe-
len of ikmet
veel ruimte
in de rug kan
voetballen – dat
doenwe bij KVKortrijk
niet. Maar ik kan ze gerust-
stellen: ik hou ervan om
hoog te staan. En als ik dan
toch eens het duel verlies,
ben ik ook niet traag.”
Wat er in de resterende

wedstrijden ook gebeurt,
Poulains valiezen staan klaar.
“Als er een bod komtwaarin
alle partijen zich kunnen vin-
den, ben ikweg. (zucht)Maar
er is nogwel wat werk voor de
boeg, vrees ik.”

‘Ik kan topclubs
geruststellen:
ik hou ervan

om hoog te staan.
En als ik dan toch
eens het duel

verlies, ben ik ook
niet traag’
BENOÎT POULAIN

VERDEDIGER KV KORTRIJK
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