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Annuska
Morgengroot feest in Jan

Breydel?Het is tehopen,want

tot dusver ishetwat tegengeval-

lenmetdiekampioenenvie-

ring(en). Ikbenbevoorrecht

getuige,want ‘woonahhtig’ in

hetBrugse enmijnburendie in

voetbal zijn geïnteresseerd, sup-

porterenvoorClub.

Ikhebzeniethoren thuisko-

mennadezegetocht.Geen

getoeter, geengebral –had ik

ookniet verwacht,want ik

woon ineenkeurigegemeente –

geencava inde tuinenwaar ik

metplezierwasaangeschoven,

enookgeen ratelendvuurwerk.

Datheb jehier alleenmethuwe-

lijken.Deeerste keerdat ik –

aangewaaide stedelinguit

beschaafdegebieden–dat

hoorde, dacht ik aankalasjni-

kovs. Ikwildedepolitie bellen,

maarautochtonenhebbenmij

voordieblunderbehoed,waar-

voordank.

Maarbon, dedagnade

memorabeleoverwinning

tegenAnderlecht endusdedag

vandegrote vieringopdeGrote

Markt,moest ik inBruggezijn.

Onderwegvanhuisnaarhet

centrumpasseerde ikde

woningvaneennet verhuisde

Club-speler. Ik verwachttemini-

maal eenodevandeburenof

eendiscreet vlagje.Niets. In

mijngemeentehad ikalleenbij

eenbuurwat vlaggenzienhan-

gen,maarooknietmeerdan

verstopt achterhet raamvande

fermette.

Hethele traject vanhuisnaar

Brugge is ongeveer 15kilometer

endooromstandighedenver-

schildedeheen- vande terug-

weg. Ik reedniet langsde ringof

deE40, dusdat konhet ookniet

zijn: geenenkele vlaggezien.

Wel ééngeparkeerdeautomet

tweevlaggetjes vanCluben

iemandmet eenblauw-zwarte

skimutsopdeparkingvande

ADDelhaize.Oppinkstermaan-

dag,misschienwashetwel een

Brugse zot.Voorts geenenkele

uitingvandolle volksvreugde.

Tweedagen later opeenfiets-

tocht langsdeboerderijenvan

MaldegemenSint-Laureins,

wasmeerblauw-zwart te zien.

Vorig jaarwas ikhetweek-

endnadekampioenenwedstrijd

inGent. BrugsePoort,

Tolhuislaan, Sleepstraat (alle-

maalmigrantenwijken), cen-

trum,buurtUZ,hethingvol

metblauwenwit en toenmoest

het grote feestnogvolgenop

zondag. 200.000mensenvol-

gensdeorganisatoren, 100.000

volgensdepolitie,woondende

festiviteitenbij. 200of 100,

maaktniet uit, volgensdemeest

conservatieve schatting zijndat

ernogaltijddrie keermeerdan

afgelopenmaandag–ookop

een feestdag– inBrugge.

Zouhet dan toch?Dat Club

Brugge niet echt vanBrugge is,

maar eerder vande omlig-

gende gebieden?Dat die titel

misschien elf jaar geleden is,

maar toch ook al nummer

veertien? EndatAAGentmeer

een stadsploeg is,maar ook een

hype die veel successupporters

aantrekt of heeft aangetrok-

ken?Het zalwel een beetje van

dat alles zijn.

Voorlopigwashéthoogte-

punt vandeBrugse feest-

vreugdehet optredenvanene

AnnuskauitWingene.Opde

Eiermarkt, eencentraleplek in

welmeermemorabele recente

FCB-momenten, zoalshet in

elkaar slaanvandeNapoli-sup-

porters, stalde zena

dewedstrijdhaarfijnevleeswa-

renuit.Naburige consumenten

mochtendie vrijelijk engratis

aanraken, al deedzedat zelf veel

beter.Alsuwiltwetenwat ik

bedoel, zoekeensophaarnaam

naarfilmpjesophln.be en

nieuwsblad.be.

Ik kende tot nog toe een

bouwondernemer en eenapo-

theker inWingene,maarniet

Annuska. Enfin, tochniet die

Annuska,wel eenandereuit

eennaburige gemeente,maar

die doet in kinderopvang.Die

zal het echt niet zijn, of zeheeft

geenkindjesmeer.De lande-

lijke gebieden ten zuiden van

Brugge,waar tienkeermeer

varkensdanmensenwonen,

zijnhelemaal van slagdoorhet

fenomeenAnnuska. Ze zou een

verledenhebben inde erotische

sector, ze zouooit een ex-part-

ner in elkaarhebbengeslagen

en inplaats van in therapie te

gaan, namze in 2006deel aan

Undercover LoveropVT4.Maar
nuzou zeophet goedepad zijn,

behalve dat zenahaar fel-

gesmaakt optreden eennachtje

in de cel belandde.

Flauw isdat vandeBrugse

politie. Ik stel voordatBart

Verhaeghe,VincentMannaert

en successupporterRenaat

Landuytdat goedmakenen

haar eenwellnessruimte inhet

nog tebouwenClub-stadion

aanbieden.Envoorlopigmini-

maal een functie opdepers- en

pr-dienst.

Hoezo
feeststemming?
Voorlopig zijn de
�jne vleeswaren
van Annuska

het hoogtepunt
van de

kampioenen-
viering

column

Komst Hanni nog maar begin
Sofiane Hanni (25) is van
Anderlecht.Detransfervande

Franse Algerijn is het begin

vaneenhete transferzomer in

Anderlecht.

Kapitein Silvio Proto en

Gouden Schoenen Dennis

Praet enMatías Suárez, allen

nog een jaar onder contract,

hebben aangegeven weg te

willen. Proto kan naar Oost-

ende en Olympiakos, Praet

naar Fiorentina, maar hij

staat ook op de lijst bij

Southampton en zelfs

Leicester, enSuárezkanaltijd

terugkeren naar zijn eerste

clubBelgrano.

Maar zij zijn lang niet de

enigendiedekomendemaan-

denhetAstridparkzullenver-

laten. Ook Defour (Lazio?),

Sylla en Acheampong willen

weg.N’Sakala,ConteenBossin

moetenweg.Hetcontractvan

Frank Boeckx loopt af en de

opties in de contracten van

huurlingenEzekiel,Büttner,

en Djuricic worden zeker

niet gelicht. ✓NVK/FDZ⇢

eefdehetgezin-Mannaert intensmet joumee
voor ennahetbehalenvande titel?
“De kinderenhebbenmij in de play-offs niet

veel gezien. Alle drie zijn zemaandagmee-

gekomennaar de viering opdeGroteMarkt.

Mijn oudste zoon is 10, en hijwilde dinsdag

absoluut in zijn shirtje vanClubnaar school

gaan.Niet evident is, wantOpwijk ligt zo’n

beetje in paars-wit gebied. (lacht) Ik vroeg hem:
‘Zou je datwel doen?’Maar hij antwoordde:

‘Vake, als ik het nuniet doe,wanneer danwel?’”

Heb jenoggetwijfeld aandegoedeafloop?
“Eerlijk?Nee. Zaterdagmiddagwas ik bij de laat-

ste training. In de hoofden vande spelers zat het

goed. Chapeau voor de groep,want jemoet je

boven alle voorbarige euforie kunnenplaatsen.

“De verloren bekerfinale is de laatstewake-

upcall geweest. Daarna is er iets opmerkelijk

gebeurd. De spelers zijn op stage vertrokken

naarMarbella op de dag vande aanslagen in

Brussel. Erwas afgesproken omsamen te

komenopde club om9uur, omvandaaruitmet

de bus naar Charleroi te rijden. In het spelers-

home stondde televisie aan, en iedereen keek

naar de horror. Familieleden vande spelers

begonnen te bellen: ‘Jullie gaan tochniet vlie-

gen?’We zijn toch vertrokken, en ikweet zeker

dat de ontgoocheling omdenederlaag tegen

Standard enhet verdriet omwat in Brussel is

gebeurd, de jongens dichter bij elkaar hebben

gebracht. Toen ze terugkwamen vande stage,

was dat een andere groep.Met spelers die heel

goedwistenwat hen te doen stond...”

Jullie hebbenookuitstekendgetransfereerd
tijdensdewinterstop.

Interview. Vincent Mannaert, algemeen directeur van Club Brugge

Vijf jaar is Vincent Mannaert (41) algemeen directeur
van Club Brugge. Vijf jaar die er ferm inhakten. Weer
geen prijs, weer een koerswending met een nieuwe
trainer. In Michel Preud’homme vond Mannaert een
‘partner in crime’: allebei maniakaal in hun passie.

‘Wij kunnendezegroep
zeker samenhouden’

“Eenpluimvoor de scouts – zij hebbenButelle

getipt – en voor Bart. (lacht)Hij kwamals eerste
aanmet de naamPoulain: ‘Waarommoetenwe

het telkens zo ver gaan zoeken, als hij onder

onze neus speelt?’ De voorzitter heeft gelijk

gekregen: Poulain heeft zijnwaarde getoond.”

WasClubookkampioengewordenmet
Vázquez?
“Vázquez enVanakenhebben samenwel

degelijk goedematchen gespeeld...Maar:

van allebei is de nummer 10-positie hunbeste

plaats. Het vertrek vanVázquez zorgde voor

duidelijkheid.”

Kunnen jullie dezegroep samenhouden?
“Ja.Met dat verschil dat demarktwaarde van

deze ploeg hoger is dandie vande ploegwaar-

meeAAGent kampioen is geworden.Meunier

is RodeDuivel, Denswil komt vanAjax,

Izquierdo... Het is logisch dat er voor henmeer

interesse zal zijn dan voor de spelers vanGent,

twaalfmaanden geleden.Met alle respect.”

WaarmoetClubzichdezezomerversterken?
“In doel hebbenwemet Butelle iemanddie kan

uitgroeien tot een clubicoon, en ook de verdedi-

ging staat er. Voorlopig is er niemand gekomen

met de afkoopsom (6miljoen euro, SK) voor
Meunier. Ophetmiddenveldmoet er eindelijk

iemandbij die Simons kan opvolgen...”

Euh, is daton the record?
“Ja hoor, Timmyzegt het zelf: ‘Kommaar, vind

maar iemanddie beter is,maar ik geef geen

cadeaus, hé.’ (lacht)Methet zware programma
moetenweook een alternatief vinden voor

Ruud (Vormer, SK). Vooraan en opde vleugels
zit het goed.”

KanDiaby’s egohetgroepsbelang schaden?
“Diaby kan zijn ego opzij schuiven opde

momenten dat hetmoet. Ermagweleens zo’n

speler in je kleedkamer zitten, op voorwaarde

dat de speler én de groep zelfcorrigerend zijn.”

Tot slot: blijft Preud’homme?
“Michel heeft zichzelf verrast door aan te kondi-

gen dat zijn beslissing al genomenwas.Wij

hebben als clubniet gereageerd op zijn uit-

spraak, omdatwewisten datMichel er nogniet

uitwas.Hij is eenwinnaar, enwinnaarswillen

acteren ophet hoogste niveau: de Champions

League.”

Enwat als hij tochvertrekt?
“Een van onze grootste supporters (Jean-Luc
Dehaene, SK) zei ooit: ‘We gaanhet probleem
oplossen als het zich stelt.’ (lacht)” ✓SK⇢

PLAY1OFFS 1 SPEELDAG 10
Zondag

Anderlecht – ZulteWaregem

Club Brugge – KV Oostende

AAGent – Racing Genk

STAND
1. Club Brugge 9 53
2. Anderlecht 9 44
3. AA Gent 9 41
4. Racing Genk 9 39
5. KVOostende 9 35
6. ZulteWaregem 9 27

‘Op het middenveld
moet er eindelijk
iemand bijkomen

die Simons
kan opvolgen.
Dat zegt hij zelf
trouwens ook’
VINCENT MANNAERT

L Vincent
Mannaert
tijdens de
titelmatch
tegen
Anderlecht.
‘Ik heb niet
getwijfeld
aan de goede
afloop.’
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