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Eurostadion
arking C van de Heizel, wie wist dat vóór een
paar jaar liggen? Al wie geen geprivilegi-
eerde parkeerkaart had voor Batibouw, 
het Autosalon, een interland van de Rode
Duivels of de Van Damme Memorial. Die kon
daar zijn auto kwijt en dan het eind lopen
naar de Heizel-paleizen of het Koning

Boudewijnstadion. Doorgaans werd Parking C niet
gebruikt en bleef een desolate vlakte, dicht bij de stad
Brussel, dicht bij het openbaar vervoer, een onge-
bruikte ruimte waar projectontwikkelaars natte 
dromen van kregen.

Vandaag heeft iedereen een mening over Parking
C want daar zou het Eurostadion moeten komen.
Met de nadruk op zou en moeten, want inmiddels
zijn zoveel krachten aan het werk dat het project
gevaar loopt. Een grote ontwikkeling heeft in dit land
van ruimtelijke wanordening altijd een beetje (veel)
tegenstand maar de aanhouder wint meestal wel. In
dit dossier ligt dat enigszins anders. Het Eurostadion
heeft een duidelijke deadline: officieel de zomer van
2019, maar begin 2020 is ook al lang goed. Halfweg
2020 worden onder meer in ons land een aantal
wedstrijden van het Europees kampioenschap 
voetbal gespeeld en als de UEFA ziet dat de werken
vorderen, zullen ze Brussel met rust laten. In het
andere geval moeten we die wedstrijden teruggeven
en zetten we België te kakken, maar dat kan er ook
nog wel bij.

Wat zijn de feiten? We zitten met een slecht gele-
gen Heizelstadion dat in 2000 werd opgekalefaterd,
maar ook niet meer dan dat. We zitten met de uit-
straling van Brussel, de
Europese hoofdstad kan een
Europese tempel gebruiken.
We hebben een flinke eerste-
klasser in het Brusselse, die
een nieuw stadion nodig heeft.
Er is de stad Brussel, met de
reputatie van het rioolputje
van Europa, onbestuurbaar
door de opdeling in negentien
gemeenten en met de rijke bui-
tengemeenten argwanend toe-
kijkend, want de ontwikkeling
zou nota bene op hun grond-
gebied komen. En er is Uplace,
die andere ontwikkeling iets
verderop in Machelen op de
oude Renault-site.

Nu wil het toeval dat Uplace
als grote ontwikkeling ook
veel tegenstand krijgt, vanuit
Brussel en vanuit de buitenge-
meenten, tot zelfs vanuit de
centrumsteden die dertig kilometer verder liggen.
Uplace zou een shoppingmall worden waar je niet
noodzakelijk hoeft te shoppen, maar shopping
beleeft. Ik geloof het wel. Als het er ooit komt, zal ik
vast eens gaan kijken zoals ik onlangs ook Docks
Bruxsel aan de Van Praetbrug heb bezocht (en er
snel ben weggelopen). Ondertussen lijkt niemand
Uplace te willen en nog voor de ene horde is geno-
men, wordt al een andere hindernis opgetrokken.

Frustrerend, maar die tactiek werkt in de twee
richtingen, want Uplace zet evengoed horden voor
het Eurostadion en om meer dan één reden: omdat
het een Brussels project is en omdat Bart Verhaeghe
de baas van Uplace is. Die is tevens ondervoorzitter
van de voetbalbond en voorzitter van Club Brugge en
wil liever geen groot prestigieus stadion in het
Brusselse. Het is inzake ontwikkeling een concurrent
van zijn eigen Uplace, van zijn eigen Club Brugge dat
nog geen nieuw stadion heeft en van het voetbalsta-
dion dat hij wil bouwen in Brugge. Daar wil hij ook af
en toe de nationale ploeg ontvangen, alleen al om dat
gigantisch bouwsel in het veredelde dorp Brugge, dat
dan twee voetbalstadions zal tellen, een beetje eco-
nomisch verantwoord te houden.

En zo staat iedereen in dit dossier met de hakken
in het zand, worden allerlei combines gesmeed en
worden de media voor de verschillende karren
gespannen. Van mij mag Uplace er komen, net als
die grootheidswaanzin in Brugge en doe dat
Eurostadion ook maar. Het geëmmer over het ver-
keer dat zich zal vastrijden, moet maar eens ophou-
den. De realiteit is dat wij het enige land zijn dat
bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer mengt
op de dramatisch slecht ingerichte Brusselse ring
(ook in Antwerpen overigens). Vervolgens hopen we
dit te kunnen afhandelen op twee keer drie rijvakjes
met om de haverklap een oprit. De Brusselse ring is
ook zonder die twee nieuwe ontwikkelingen
gedoemd om altijd een flessenhals te blijven.

De opdracht is simpel: iedereen in Brussel op één
lijn krijgen, het protest wegnemen bij de buurge-
meenten, de ring ontdubbelen en herinrichten, die
twee ontwikkelingen bouwen en Anderlecht over de
streep trekken. Dat alles tegen de winter van 2019-
2020 en zonder al te veel publiek geld.

A la bonne heure.
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Nog steeds is het allerbeste AA Gent heel
ver weg, ondanks enkele nieuwe gezichten.
Dan ben je als Buffalo best maar tevreden
met een overwinning tegen het stugge
Charleroi. Voor romantiek gebuisd, in 
de wiskunde een bank vooruit, richting
play-off I. Met dank aan Danijel Milicevic.

AA Gent stak in een nieuw kleedje. In doel Lovre
Kalinic, achterin William Troost-Ekong en voor-
aan Samuel Kalu en Darko Bjedov. Hoog in de ere-
tribune weet voorzitter Ivan De Witte niet goed
wat hij ervan moet denken. Zijn hart roept dat AA
Gent wel play-off I haalt, maar de rede twijfelt.
Eenmaal De Witte piekert, ziet hij het grote cli-
chéprobleem van deze ploeg: het ont-
breken van een strateeg op het mid-
denveld dient echt wel opgelost.

Dat werd nog maar eens dui-
delijk, gisteravond. Stroef voetbal,
af en toe een leuke opflakkering
– vooral na de rust – maar door-
gaans met veel te weinig lijn en
kwaliteit. Same old story. Met
dezelfde vlaggenzwaaiers voor de
dug-out van de Ghelamco
Arena.

Het duurde bijna
een halfuur vooraleer
Gent een eerste
goede, avontuurlijke
aanval opzette. Het
was een combinatie
Simon-Milicevic,
die uitmondde in
een hoekschop,
waarna de kop-
stoot van
Mitrovic doel-
man Penneteau
tot een prima
save dwong.
Vergeet voor het
overige Simon, hij
stak in zijn eigen
achterzak. Dan had
zijn nieuwe kompaan
Kalu meer dreiging,

zonder nu meteen halleluja te roepen. Met enige
zin voor overdrijving kon je good old Milicevic al
in de eerste helft de beste Buffalo noemen.

Charleroi zag het allemaal achteloos gebeuren.
Carolo’s deinzen niet achteruit voor een beetje
vriestemperaturen, een kop die ‘Mia’ zingt en wat
chaotische speldenprikken van de tegenstander.
Harbaoui maaide over een wenkende kans en
voor het overige controleerden de bezoekers 
zonder zich grote zorgen te maken.

Pseudotopper
Nadat de treurmars zich voortzette in het vierde
kwartier, greep Gent-coach Hein Vanhaezebrouck
in. Simon betaalde het gelag en Saïef – die kan 
weleens meevallen – mocht opdraven.

Maar natuurlijk, dat is hooguit een doekje voor
het bloeden. In de controlekamer van het elftal
bleef het huilen met de pet op. Schoofs toonde
waarom Vanhaezebrouck hem wantrouwt,
Dejaegere kun je weinig kwalijk nemen; het is zijn
positie niet, daar in niemandsland tussen aanval
en defensie.

Net toen je geloofde dat deze pseudotopper
afstevende op een bloedeloze 0-0 werd de partij
beslist net door de twee jongens die hierboven al
een eervolle vermelding kregen. Kalu bracht de
bal met een prima kattenpootje tot bij de tweede
paal, waar Milicevic kwam opgedoken (1-0).
Milicevic is een goede huwelijkspartner, in goede
en kwade tijden kun je doorgaans wel blijven reke-
nen op hem.

In de eretribune klonk een diepe zucht van
opluchting. De supporter in Ivan De Witte juichte,
de realistische voorzitter besefte dat hij weliswaar
een slag had gewonnen maar nog lang niet de 
oorlog.

Slotoffensief van Charleroi
Charleroi kon in eerste instantie niet terugslaan.
Harbaoui was dramatisch, het maakte de bezoe-
kers veelal stuurloos voorin.

Bjedov zag een goal bedenkelijk afge-
keurd worden, even later devieerde
hij het leer over doel – het zal
Superman niet zijn, maar hij
verdient krediet. In de
slotfase kwam

Milicevic zet AA Gent 
op koers voor play-off I 
Buffalo’s pakken gouden punten tegen rechtstreekse concurrent Charleroi

Standard huurt Braziliaan van Braga
Standard versterkt zijn
middenveld eerstdaags 
met de Braziliaan Danilo
Barbosa (20). De defensieve
middenvelder komt tot het
einde van het seizoen over
van Braga. Ook de Roemeen
Razvan Marin (20) tekent
een contract in Luik.

Danilo was tot voor kort uitge-
leend aan Benfica, maar kwam
daar nauwelijks van de bank.
Braga viste de Braziliaan
daarom weer op en leent hem
nu uit aan Standard. Met zijn
1,83 meter voegt hij wat body toe
aan het Luikse middenveld.
Danilo kreeg zijn opleiding bij
Vasco da Gama, maar werd op
zijn 18de al weggeplukt door
Braga. 

In 2015 nam hij met Brazilië
deel aan het WK voor landen-
teams onder de 20 jaar. Hij
voerde er de Seleçao aan en
werd tot tweede beste speler van

het toernooi gekroond. Dat ont-
ging Valencia niet en de Spaanse
club huurde hem nog die zomer
met een aankoopoptie van
Braga. Danilo kwam meer dan
dertig keer in actie, maar
Valencia lichte de optie uitein-
delijk niet en zo belandde
Danilo terug bij Braga. 

Woensdag viel Danilo nog
een laatste keer in tijdens een
bekerpartij tegen Leixões, giste-
ren streek hij in Luik neer. De
Rouches lenen Danilo tot het
einde van het seizoen zonder
aankoopoptie.

Standard maakte ook de
transfer van Razvan Marin (20)
officieel. De Rouches legden de
Roemeense middenvelder vast
tot midden 2021. Hij trainde
meteen een eerste keer mee en
moest als ontgroeningsritueel
een liedje zingen in de kleed -
kamer. 

Coach Aleksandar Jankovic
is opgetogen met de komst van
Marin. “Hij is niet hetzelfde type
als Trebel, maar kan wel op die
positie aan de slag. Marin is
iemand die infiltreert, hij duikt
in de ruimtes en heeft een prima
schot. We weten niet of hij zon-
dag al speelgerechtigd zal zijn,
maar hij is fit genoeg om tot de
selectie te behoren. ” (SJH/NVK)

Guardiola 
vreest ‘briljant’
Tottenham

Tottenham kan Manchester City
vandaag voorgoed uit de titel-
strijd slaan, al heeft trainer Pep
Guardiola min of meer al de
handdoek gegooid. Tegen de
verwachtingen in staat City pas
op de vijfde plaats in de Premier
League. Guardiola vindt geen
evenwicht in zijn City-elftal en
vreest de Spurs, dé ploeg in
vorm. “Tottenham is briljant”,
zegt Guardiola. “Als voetbalfan
zie ik hen graag aan het werk.
Hun positiespel is echt goed.
Moussa Dembélé heeft veel
kwaliteiten als verdedigende 
middenvelder, in de een-
tegen-eens. Een fysiek sterk
team, een goede opbouw van
achteruit, voldoende kwaliteit
tussen de lijnen met Eriksen en
Dele Alli.” Kevin De Bruyne start.
Of Vincent Kompany in de kern
zit, valt nog af te wachten. (KTH)

Man City - Spurs 18.30 uur

AA Gent 1

Charleroi 0

67’ Milicevic

Danilo Barbosa 
was aanvoerder

van de Braziliaanse
U20 op het WK

voor landenteams

Gent-sterkhouder Milicevic 
is een goede huwelijkspartner.

In goede en kwade tijden 
kun je doorgaans wel op hem

blijven rekenen

Charleroi dan toch opzetten. En
hoe: Baby krulde de gelijkmaker

tegen de lat, Pollet liet zijn schot de verste
paal schampen.

Zo kreeg Vanhaezebrouck, die als coach van
Gent eindelijk eens kon winnen van Charleroi,
waar hij om gevraagd had: een zege zonder goed
te voetballen. Drie punten rijker, maar niet dat je
zegt: hey, dat wordt toch nog een titelkandidaat.
(SK)

► Gent-middenvelder Brecht Dejaegere (l.)
komt doelpuntenmaker Danijel Milicevic 
feliciteren. © BELGA


