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Heinwee
e laatsteweek vandewinter-
mercato is een interessante en
de laatste dagen, die nu zijn aan-
gebroken, zijn zomogelijk nog
interessanter. Anders dan zijn col-
lega’s vindtHeinVanhaezebrouck
dewinter het bestemoment om

in te kopen.Het laatste anderhalf jaar
bewijst hij zijn grote gelijk als aankoper,
dieweetwat hijwil, en als coach, dieweet
wat hijmet een spelerwil.
AAGent heeft zichweer gevoelig

versterkt, dat bleek almeteen in dewed-
strijden thuis tegenClubBrugge enuit bij
Standardmet eenwervelendeWikheim
en een stevigeDeaux. Zelfs voor de regis-
seur SvenKumshebben ze nu al een ver-
vangermetRob Schoofs. Gent denkt nog
altijd vanuit het vroegere
schaarstemodel: zuinig
en goed inkopen, duur
verkopen en verkassen
wat overbodig is.
OokAnderlecht heeft

nieuwe spelers gehaald,
maar of die een verster-
king zijn,moet nog
worden afgewacht. De
Brusselaars zijn niet zo
bedreven in het laten
renderen vanwinter-
transfers de laatste jaren.
Enbij nader inzien zijn
zomertransfers ookhun
fort nietmeer, nuniet
iedereen die twee voeten
heeft en eenbal kan
raken automatisch bij
hen terechtkomt.
Hoe datmet Club

Brugge zit, is ookniet
duidelijk. Er iswat kwali-
teitweg, die vooral op
het laatst in deweg liep
(Vázquez),maar of de
transfers numeteen
verbredingendanwel versterkingen zijn,
moet nog blijken. Standard is ook een
groot vraagteken.Die gekke/geniale
Knockaert isweg enEdmilson is geko-
men,maar die liep in zijn eerste thuis-
wedstrijd almeteen te verdedigen. Dat
was bij Gentwel anders geweest.
Interessant is ookhoe de bad boys,

ofwie daarvoor doorgaan, door hun
respectievelijke clubsworden geloosd.
Standardheeft laten lekkendat demens-
geworden zeis Yatabaré terug zoumoeten
naarOlympiakos omdanweer teworden
verkocht en inmiddels is hij verpatst aan
Werder Bremen.Wellichtwas dat ook
de vurigewens van Standard,want
Yatabaré heeft een al te hoogBoko
Haram-gehalte als hij schoenenmet
noppen aantrekt. Het gevaar bestonddat
hij binnenkort ook flinkwat Belgische

speeldagen aan zijn broek zou krijgen.
BenitoRaman is al tweekeeruitgeleend

sindshij in september2011 als 16-jarige
TimSmolderskwamvervangen inde
basis vanGent.Deeerste keerwasbij
Beerschot,waarhij opviel door zijndoel-
gerichtheid enpromptwerdgehuurd
doorde trainer vanKVKortrijk,Hein
Vanhaezebrouck.Dezelfdediehembij zijn
Gentsekernhieldbij het beginvanhet
kampioenenseizoen,wat eengoed idee
waswantRamanscoorde indeplay-offs
de2-3uit bij ClubBrugge, eenvande
belangrijkstedoelpunten indegeschiede-
nis vanblauw-wit.
Dit seizoen liephet voorgeenmeter.

Eerstwas erhet snookerincident en
vervolgensopendehijmet eenvolstrekt

debiele onelinerde
GentsedoosvanPandora.
Dat enezinnetje zorgtnu
alwekenvoorberoering
overalwaarClubBrugge
zichvertoont. Eenpro-
nostiek: BenitoRaman
speelt nooitmeer inhet
Gentseblauw-wit.
Anderepronostiek:

AnthonyVandenBorre
speelt draweer inhet
paars-wit. ZoalsYatabaré
geenmisdadiger is, en
BenitoRamaneenhele
aardige jongen isdiehet
allemaal zoniethad
bedoeld, zo zalAnthony
ookwel eenokégast zijn.
Ofdat eengoede reden is
omterug tekomenop
eerdere statements als
daar zijn “nooit nog in
deA-kern”, “eenmooie
toekomst, indeB-kern”
en “eindeverhaal op
Anderlecht” isniet zeker.
Dit is hetnieuwe

economisch realismedatopAnderlecht
wordt gepredikt,metfinanciëlebazendie
eenhekelhebbenaankapitaalsvernieti-
gingendat is ongetwijfeld van toepassing
ophetdossierVandenBorre. Een jaarsala-
risnaarpaars-wittenormenengeenenkel
rendement, daarmoet eenboekhouder
gekvanworden.Omgekeerdwordt een
trainer gekalsdie in zijnniet al te stabiele
kleedkameruitgerekenddemeest labiele
vanalle spelersdoordegrotepoort ziet
terugkeren, ongetwijfeldmet eengrijnsop
zijngezicht.Dat is ookeenverschil tussen
HeinVanhaezebrouckenzijn collega’s: hij
heeft zijnkleedkamer inéénzomer–die
van2014–opordegekregenengeregeld
houdthij grote schoonmaak.Metde steun
vanzijnbestuur, nógeenverschil.De
periodenaVanhaezebrouckheeft nual
eennaam:Heinwee.
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Het nieuws dat de Brusselse regering
de veiligheidskosten rondhet Eurostadion
op zich zal nemen ende eis datAnderlecht
daarvoor niet belastmagworden, deed
de gemoederen in het Brussels Parlement
hoog oplaaien. De oppositie beschuldigde
ministerGuyVanhengel ervan informatie
te hebben achtergehouden. Op zijn beurt
verwijt Vanhengel deN-VA sabotage.

ZusterkrantHet Laatste Nieuwsmaakte giste-
ren bekend dat de Brusselse regering vanaf
2019 1,1 miljoen euro zal uittrekken voor de
veiligheidskosten rondhetEurostadionéneist
dathetbedragniet gerecupereerdmagworden
viabelastingen.Eenvoordeel voorAnderlecht
waar niemand buiten de regering van op de
hoogtewas.
Oppositiepartijen Groen en N-VA namen

begrotingsminister Vanhengel (Open Vld)
onder vuur tijdenshet vragenuurtje. “Ik vroeg
u in december nog of er een fiscaal voordeel
werd geboden en u zei vlakaf nee. U heeft dus
informatie achtergehouden”, stelde Arnaud
Verstraete (Groen). N-VA-fractievoorzitter
Johan Vanden Driessche trad hem bij: “Er is
geen transparantie in dit dossier.”
Vanhengel antwoorddeeerst nog rustig: “Ik

hebniksverzwegen.UvroegofAnderlecht iets

van het gewest zou krij-
gen en dat is niet het geval.” Het
is immers de stad Brussel die het fiscale
voordeel zal biedendoorgeenbelasting tehef-
fen. Toen N-VA een tweede keer tussenkwam,
werd het Vanhengel te veel. “Ik weet waar u
meebezigbent”, schreeuwdehijwoedendnaar
Vanden Driessche. “Uw partij wil Brussel
afschilderen als een plek waar alle projecten
falen. U steekt bewust stokken in dewielen en
hebthetniet goedvoormetBrussel. Ubent een
nestbevuiler.N-VAheeftmaarééneinddoel: de
onafhankelijkheid van Vlaanderen.”

Deadline
Vanhengel nuanceerde voorts het belasting-
voordeel en de veiligheidskosten. “Die kosten
zijnniet enkel voorhetEurostadion,maarvoor
hetheleHeizel-plateau. Envoor alle duidelijk-
heid:deevenemententaksdienietgehevenmag
worden, bestaat nu ook nog niet, maar lokale
overheden zijn vaak creatief in het heffen van
belastingen. Daarom hebben wij die eis
gesteld.”
Tot slot: in juli 2019moet de Europese voet-

balbondUEFAhet stadionkunnengoedkeuren
voor het EK in 2020. Experts stellen vragenbij
dehaalbaarheid vandiedeadline,maaropdat
vlakmaakt Vanhengel zich geen zorgen. ✓JBG�

Anderlecht pleegt hold-up

Anderlecht pakte de volle buit
op Stayen, maar een schoon-
heidsprijs verdiende het niet.
Creativiteit:nul. Inzet: eenhalf.
Na twee minuten mocht

Tielemans zijn club op voor-
sprong brengen vanaf de stip.
Het leek eenmakkelijke avond
tewordenvoorpaars-wit,maar

nog voor het halfuur zette
Fernandes Sint-Truiden op
gelijkehoogte. Depaarsedefen-
sie zagerniet tebestuit.
Na de pauze zette STVV

zowaarde lijnenuit, ookal zag
het in de winter sterkhouders
Edmilson en Schoofs vertrek-
ken. Anderlecht-coach Hasi
krijgt zijn elftal maar niet aan
hetvoetballen.Demeegereisde
fans trakteerden hem op een
fluitconcert. In het slot schonk
de ingevallen Sylla de bezoe-
kersalsnogdedriepunten. ✓TIK�

Murray knokt zich naar finale
De finale van de Australian
Open gaat, net als vorig jaar,
tussenNovakDjokovicenAndy
Murray.DeSchotwongisteren
van een sterke Milos Raonic
met 4-6, 7-5, 6-7, 6-4, 6-2.
Deprogressie vanRaonic is

verbluffend. Van een slome
Canadeesmeteenkanonopslag
werd hij een complete speler
die serve-volley afwisselt met
het betere benenwerk. Enkel
zijn lichaam staat nog niet op
dezelfdehoogteals zijn tennis.
Na drie zware sets zorgde een

liesblessureervoordatdewed-
strijdrichtingMurraykantelde.
“Dit is hartverscheurend”,

zuchtte de 25-jarige Raonic.
Meerhadde taaieMurrayniet
nodigomzijnvijfdefinale inde
Rod Laver Arena te boeken.
Enig probleem: de vorige vier
keerwerdhetnietsendriekeer
wasdat tegenDjokovic. “Dat ik
vijf sets speelde, is niet ideaal”,
wistMurray.MaarNovakheeft
hierookaleenseenhalvefinale
tegenmij vanvijf uurgespeeld
endefinale gewonnen.” ✓FDW�
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Brusselse regering pareert kritiek op ‘belastingvoordeel’ Anderlecht

Ookzonderbal harde
duels omEurostadion

‘N!VAwil Brussel
afschilderen als
een plek waar
alle projecten
falen. U bent

een nestbevuiler’
GUY VANHENGEL

BRUSSELS MINISTER VAN
FINANCIËN EN BEGROTING
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