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VDB R.I.P.
nthony Vanden Borre stopt als topvoetbal-
ler en de pers betreurt dat.

Wat is mis aan die zin? Van alles. Ten 
eerste was Anthony Vanden Borre nooit een
topvoetballer. Jazeker, hij had de tools zoals
loopvermogen, techniek, kracht, gestalte,
snelheid. Of hij de noodzakelijke cc herse-

nen had en of dat überhaupt nodig is in een sport
waarin regelmatig wel eens een neanderthaler 
uitblinkt, daar moeten we een slag om de arm hou-
den. Misschien is/was Anthony wel overbegaafd.

(Als u gestopt bent met lachen, mag u nu verder
lezen.)

Anthony Vanden Borre was vooral geen topvoet-
baller omdat hij geen karakter had. Zijn onvermo-
gen om zijn voetbalvlieger in de lucht te houden,
bleek na zijn tot mythische proporties opgeblazen
terugkeer in 2014 toen hij opnieuw de nationale
ploeg haalde. Die comeback werd toen en nu nog
steeds bejubeld, maar was ook niet meer dan een
reset, een paar maanden goed eten, hard trainen en
ernstig leven. Dat er een baard als statement bij
kwam, ach ja, in de NBA waarvoor hij een League
Pass tv-abonnement heeft, was net ene James
Harden aan het doorbreken, maar zo lang als
Harden durfde hij die baard toch niet te laten
groeien.

In een krant werd verwezen naar zijn verleden
als straatvoetballer in het Parc Pirsoul in Sint-
Agatha-Berchem. Daar zou hij groot zijn geworden.
Neen, daar is hij juist klein gebleven en daar is het
fout gegaan. Zijn vrienden in dat park waren onder
meer Geoffrey Mujangi Bia (reserve bij FC Sion),
Michy Batshuayi (reserve bij
Chelsea), Ilombe Mboyo
(reserve bij de reserven van 
FC Sion) en Hervé Kage (bij KV
Kortrijk).

Die eerste twee hebben het
nog min of meer voor mekaar,
met Batshuayi die heeft bewe-
zen een Europese subtopper 
te zijn; de rest zijn meelopers
en/of probleemzoekers, met 
de voor verkrachting veroor-
deelde Mboyo als boegbeeld.
Ooit werden ze op Anderlecht
omschreven als une bande de
caractériels, vrij vertaald een
bende speciale karakters,
gestoorden kan ook, en dat
laatste kwam af en toe aardig
in de buurt van de waarheid.

Anthony Vanden Borre
stopt als topvoetballer en de
pers betreurt dat.

Wat is nog mis aan die zin? Dat de pers dit
betreurt. De pers moet dit niet betreuren. De pers
moet daar ook geen ellenlange verhalen over bren-
gen, in de trant van: zonde toch hoe goed die jongen
wel niet was en kijk eens wat een talent hij nu ver-
gooit. De pers zou dit misschien kunnen duiden als
het zoveelste fenomeen van een pseudo-atleet die
niet alle tools heeft om het aan de top te maken.
Verder was het stoppen van Anthony Vanden
Borre, reserve bij Montpellier, hoogstens een kort
berichtje waard (oké, en misschien een column).

De pers is deels ook schuldig aan fenomenen als
Anthony Vanden Borre, aan wie veel te snel veel te
veel aandacht is besteed. Elk jaar verschijnen weer
lijstjes van de grootste beloften van het Belgisch
voetbal, waarbij dan mooie foto’s worden afgedrukt
en in lovende bewoordingen wordt geschreven wat
voor een mooie toekomst het spelertje tegemoet
kan zien. Voorbijgaand aan de vaststelling dat 90
procent van de topspelers de post-formatie – bij
voetbal ligt die tussen 18 en 21 – nodig heeft om
daadwerkelijk aan de top te geraken, waarna het
nóg alle kanten uitkan en bij Vanden Borre duide-
lijk de verkeerde kant.

Volgens sportpsychologen zou er meer begelei-
ding moeten zijn. Ja en neen. Ja, omdat jeugd -
spelers en vooral ouders van jeugdspelers best 
met hun voeten op de grond blijven. Neen, omdat
sommige gevallen gewoonweg hopeloos zijn en het
onbegonnen werk is om die bij de les te houden.
Psychologen zouden de moed moeten hebben om
die karakters als ongeschikt voor topsport te ver-
klaren.

Anderlecht gaat nu Anthony Vanden Borre
begeleiden in zijn exit. Dat is chic van Anderlecht,
maar de club mag zich geen schuldgevoel op de
nek halen. Het heeft gedaan wat het kon, het heeft
zelfs meer gedaan dan het moest. Volgens een
krant zou Anthony Vanden Borre over vastgoed
beschikken, in een crèche van zijn zus hebben geïn-
vesteerd en een vermogen van 3,62 miljoen euro
bezitten, maar dat is nattevingerwerk. Maakt niet
uit: laat deze VDB zijn geld, hoeveel of hoe weinig,
en laat hem vooral met rust. Op naar de volgende
has been.
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worden gek’
partementje, daarvan vinden? “Ach, zijn loon
vind ik geen probleem. De club kan dat perfect
dragen. Dankzij onze nieuwe sponsor (Quanjian
Natural Medicine, MGA) zijn we rijker dan ooit.
Dat is ook de enige manier om spelers zoals
Witsel naar Tianjin te halen.”

Volgens Belgo-Chinees Jurgen Van Der Velde
zijn de miljoenenlonen voor halfopgebrande
vedetten als Hulk en Tévez slechts het topje van
de ijsberg. “In Europa en de rest van de wereld
lezen ze alleen maar over de salarissen en trans-
fersommen die buitenlanders hier komen
rapen, maar over de miljarden yuans die de
Chinezen in hun jeugdopleidingen pompen lees
je niets. Voor elke yuan die ze in een buitenlan-
der steken, steken ze er twee in een Chinees.
Geloof me: ze doen hier nooit zomaar wat. Het
hogere doel is om op termijn de voetbalsterren
van morgen op te leiden. Dat doe je natuurlijk
niet op een-twee-drie. Om de Chinese jeugd aan
het voetballen te krijgen, heb je rolmodellen
nodig, uithangborden. Dat is exact wat Tévez,
Oscar, Hulk en Witsel zijn.”

Toch is het opvallend dat de Chinees in de
straat zelfs geen greintje afgunst toont richting
vetbetaalde buitenlandse voetbalsterren. Ook
taxichauffeur Wang Yinh (33) niet. We ontmoe-
ten hem in de buurt van de boeddhistische tem-
pel van Tianjin. “Achttien miljoen euro per
jaar?”, vraagt Wang, die zelf rondkomt met een
schamel loontje van 350 euro per maand. “Heel
goed voor jullie Weitesai’er dat hij zoveel ver-
dient. Wat wil je dat ik daar nog over zeg? Ik kan
daar toch niets aan veranderen.”

Liever mahjong dan voetbal
Een voetbalfan is Wang niet, al wil hij ons eerst
graag iets anders doen geloven. “Mijn favoriete
speler is Maradona. Die vind ik echt heel goed”,
zegt hij bloedserieus. “Speelt die niet meer? O,
dat wist ik niet. Ik heb wel wat vrienden die af
en toe naar wedstrijden gaan kijken, maar om
nu te zeggen dat voetbal big is in China? Neen,
dat niet. Geef mij voorlopig nog maar mijn
mahjong-spelbord in plaats van een leren bal.”

Voetbalminded of niet, elke stad heeft een
prachtstadion staan. “Tianjin bijvoorbeeld telt
17 miljoen inwoners, Guanghzou telt er 13 mil-
joen. Dat je dan een stadion van 50.000 plaatsen
kunt bouwen en het elke week vol kunt krijgen,
is niet bepaald een topprestatie. Vaak vind je in
China rond de stadions ook veel illegale fans-
hops, waar supporters namaaktruitjes kunnen
kopen. Want voor een officieel Nike- of Adidas-
shirt heeft de gewone Chinees het geld niet.”

Een voetbalticket betalen gaat nog net. Ook
voor supporter Zu Qing. “Het bestuur houdt
rekening met ons”, zegt hij. “De ticketprijzen 
liggen niet erg hoog en de club is net begonnen
met de bouw van een gloednieuw stadion. Dat
zal volledig overdekt zijn. Geen overbodige luxe,
want het grootste deel van het jaar komt het
kwik hier niet boven de 15 graden. Volgens de
laatste mededelingen van het bestuur zou de
club over drie jaar kunnen verhuizen.”

In het nieuwe stadion, dat naast een voetbal-
veld ook kantoren en hotels zal huisvesten, 
zullen 60.000 zitjes voorzien worden. Een pro-
ject van 410 miljoen euro. Niet dat het huidige
stadion van de club zo verouderd is, maar de
locatie in het Haihe Educational Park, een uni-
versiteitscampus op 40 kilometer van de stad, is
behoorlijk steriel. De campus, zo groot als pak-

weg Leuven, is erg slecht bereikbaar. Het kost
ons een taxirit van een uur om er te geraken. 

Wanneer we de toegangspoort van het sta-
dion naderen, spreken twee tot de tanden bewa-
pende bewakingsagenten ons aan. “De ploeg is
in Shenzhen op winterstage en de kantoren van
het bestuur zijn voor u niet toegankelijk.”
Rechtsomkeer dus, richting Shenzhen.” (MGA)

Mogelijk vertrek Costa geeft
Batshuayi weer hoop
Michy Batshuayi (23) wil vech-
ten voor zijn plaats bij Chelsea
en voor de schaarse minuten die
hij van Antonio Conte krijgt. Een
verkoop deze winter is uitgeslo-
ten en voorlopig mag de Rode
Duivel Stamford Bridge ook niet
op huurbasis verlaten, ondanks
interesse van West Ham. 

Daar zit de onzekere toe-
komst van Diego Costa veel voor
tussen. Volgens de Engelse pers
heeft Costa, via zijn makelaar
Jorge Mendes, een miljoenen-

voorstel op zak van het Chinese
Tianjin Quanjian, de club van
Axel Witsel. De wispelturige
topschutter doet er alles aan om
een vertrek te forceren, maar
eigenaar Roman Abramovitsj
ligt dwars. Midden in de
titelstrijd wil hij geen sterk-
houder laten gaan. 

Costa komt vandaag
allicht niet in actie tegen.
Mogelijk start Eden Hazard
weer als valse negen.
(KTH)

Conte gunt Musonda kans 
bij A-team van Chelsea
Charly Musonda Junior (20)
wordt zo goed als zeker de
vierde Belg in de A-kern van
Chelsea. Coach Antonio Conte
wil het talent graag houden.
Niet om hem meteen veel minu-
ten te geven, wel om hem fysiek,
technisch en tactisch klaar te
stomen voor volgend seizoen. 

“Hij heeft alle kwaliteiten om
een topper te worden”, zegt de
Italiaan. “Ik denk dat het zowel
voor de club, voor mij als voor

hem een goede opportuniteit

is om de komende vijf maanden
hier te werken. Ik wilde hem
sowieso aan het werk zien. Het
is een type speler waar ik van
houd. Als hij deze maand
bewijst dat hij verdient te spe-
len, zal ik hem in de ploeg drop-
pen. Hij is jong en kan nog veel
stappen zetten. Deze speler is
het heden en bovenal de toe-
komst van de club.” 

AS Roma heeft interesse om
hem te huren, maar Chelsea
houdt de boot af. (KTH)

► Jasper Stuyven legt
de lat hoog in 2017.
Na het vertrek van
Fabian Cancellara bij
Trek krijgt hij carte
blanche in de kassei-
klassiekers.

zogezegd

‘Oké, ik kom net dat tikkeltje tekort om Sagan
of Van Avermaet te kloppen in de Ronde.
Maar in Parijs-Roubaix ga ik voor winst’

► Michy
Batshuayi
blijft deze
winter 
gewoon bij
Chelsea.

► De Belg Jurgen Van Der Velde wordt omsingeld door schoolkinderen. © MATHIEU GOEDEFROY

► De liefde en het fanatisme voor voetbal worden steeds groter in China, zo bewijst de titelviering
van topclub Guangzhou Evergrande FC in oktober vorig jaar. © MATHIEU GOEDEFROY


