
DeMorgen. MAANDAG 20/11/2017 23

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Anderlecht
oyal Sporting Club Anderlecht is te koop. Tenminste: drie-
kwart van de aandelen van voetballend Belgiës ‘kroonju-
weel’, maar in de praktijk betekent dat de hele club.
Minderheidsaandeelhouders zijn de T2’s van de eigenaars:
de ene heeft al iets meer in de pap te brokken dan de
andere, maar finaal blijft het de T1, hij die de meeste aande-
len heeft, die de knopen doorhakt.

Eerste reflex: dit tien jaar eerder en Bart Verhaeghe en Vincent
Mannaert waren er opgesprongen met hun haar recht en hun por-
temonnee wijd open. Dat had hun samen vierhonderd kilometer
auto per dag bespaard. Tweede reflex, in navolging van tv-maker
Luc Kempen via zijn Twitter-account: als iedereen zogezegd van
die nakende verkoop wist, waarom is dat niet eerder uitgebreid
aan bod gekomen in de media? Het antwoord op die vraag is iets
complexer. Wellicht was er een vermoeden en heeft Roger Vanden
Stock al iets gehint, en eerder al was er de omzetting naar een nv,
maar voetbal is een conservatief milieu en daarom geloofde nie-
mand echt in een troonsafstand van de Vanden Stocks.

Al in 2015 gonsde het van de geruchten dat Vanden Stock –
inmiddels halfweg de zeventig – de macht zou overdragen. Toen
werd reikhalzend uitgekeken naar de komst van Alexandre Van
Damme en alles wees daar ook op met het aantreden dat jaar van
een nieuwe financiële directeur in de persoon van Jo Van
Biesbroeck, ook met een AB InBev-verleden. Maar een jaar later
verhuisde Van Damme zijn hele hebben en houden naar
Zwitserland. Niet om fiscale redenen, hoe durfden we dat te den-
ken, maar omdat de lucht er gezonder is en de mensen discreter
zijn. Verhaeghe heeft/had daar ook een doeninsgke en woonde
daar zelfs een tijd toen hij Club Brugge had overgenomen, maar hij
ondervond al snel dat het in de
volatiele emotiebusiness voetbal
net iets makkelijker schakelen is
als je in de buurt bent. Van
Damme bleef in Zwitserland en
werd steeds minder op
Anderlecht gespot.

De berichten als zou Alisjer
Oesmanov kandidaat-koper
zijn, werden wellicht met
een bijbedoeling de wereld inge-
stuurd. We moeten daar niet op
hopen, de piste Oesmanov lijkt
vooral een dwaalspoor, want
wat heeft zo’n rijke Oezbeek te
zoeken in de tiende voetbaleco-
nomie van de wereld? Komt de
brexit hem de strot uit en wil hij
Belg worden? Weet hij meer,
vermoedt hij de oprichting van
een Europese superliga waar
Anderlecht ook deel van zal uit-
maken? Het is een halve gok, maar de naam Oesmanov is aas dat
andere rijke investeerders moet lokken. Misschien wel die rijke
Rus van Monaco, die Cercle Brugge heeft gekocht en vervolgens
Salvator Mundi verkocht?

De tandem Gheysens-Vandenhaute lijkt de logica zelve. Wouter
Vandenhaute wordt een beetje kort door de bocht voorgesteld als
de grote Anderlecht-supporter. Wouter is vooral supporter van
hemzelf en zijn portemonnee (dat is geen verwijt, maar een vast-
stelling) en heeft zijn oog al langer laten vallen op Anderlecht, dat
zijn status van marktleider niet ten volle benut. Vijftien jaar gele-
den al wilde hij zijn rol als mediafiguur opgeven om Michel
Verschueren op te volgen, maar dat ging niet door. Vervolgens
ondernam hij de tot nog toe meest lovenswaardige poging in de
geschiedenis van het wielrennen om die sport op de commerciële
rails te krijgen, maar werd daar vakkundig geboycot door de Tour
de France.

Wouter Vandenhaute was voetballer, licentiaat LO, sportmede-
werker bij deze krant (Waregem was zijn specialisme), werd later
tv-verslaggever op de sportredactie van de VRT en runde met
Supersport een grensverleggend sportkanaal. Wouter ís sport, is
ook business en is een strateeg. Wellicht heeft hij de toenadering
gezocht tot Gheysens, Paul-de-bouwer die met zijn Brussels stadi-
ondossier werd geboycot door Bart-de-Bouwer en finaal ook door
RSC Anderlecht. Dat is toen nooit goed begrepen maar lijkt in het
licht van een nakende verkoop een logische beslissing. Laat de
nieuwe eigenaars maar investeren en zich engageren in dat stadio-
navontuur.

Voor Gheysens zou het een uitweg zijn om zonder veel gedoe in
Brussel een groot stadion te bouwen dat ook nagenoeg wekelijks
wordt bespeeld. De stelling van Gheysens is al jaren: de vraag is
niet óf er een nieuw stadion zal komen langs de ring, maar wan-
néer. Liefst voor Euro 2020, daarna als het niet anders kan.

Brussel heeft nood aan een nieuw stadion en Anderlecht ook.
Geen beter scenario dan een bouwheer die eigenaar is van het sta-
dion en van de club. Gheysens gelukkig want dan moet/kan hij
weg van die Bosuil waar hij zich niet thuisvoelt. En Vandenhaute
ook, want dan kan hij zich op zijn 56ste eindelijk bezighouden met
wat hem al altijd heeft geboeid: sport. Een wereld van over het
paard getilde prima donna’s, zoals de televisie, maar veel leuker.
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al meer dan 6 miljoen euro aan prijzengeld ver-
zameld – maar toch zorgde het ervoor dat hij uit
de Belgische bekrompenheid bleef. Monaco is een
hotspot van het Europese tennis, met buren als
Novak Djokovic, Tomas Berdych en nog een rist
toppers. Goffin is ook kind aan huis op de Patrick
Mouratoglou Academy in Nice, sinds hij in zee
ging met conditietrainer Gérald Cordemy.

Een dame die helpt om dergelijke zaken
gestroomlijnd en zonder veel poeha te laten ver-
lopen, is Karine Molinari, een Parisienne met een

verleden in een groot managementbureau. “Ik
zeg graag ‘nee’, ik ben daar goed in”, aldus
Molinari. De twee kwamen elkaar in 2012 tegen
op een Challenger-toernooi in Guadeloupe, geor-
ganiseerd door mevrouw Molinari. Vijf jaar later
vormen ze nog altijd een tandem. Het toont de
loyaliteit van Goffin. Hij houdt graag bekende
gezichten dicht bij hem. Een probeersel met advi-
seur en ex-topspeler Thomas Johansson hield net
een jaar stand. Niet op dezelfde golflengte.

Tijdloze klasse
Rustig, rechtlijnig, rigoureus: nog drie eigenschap-
pen die bij Goffin passen. “Het is niet voor niets
dat hij graag hier in Engeland vertoeft”, zei coach
Van Cleemput afgelopen weekend. “David heeft
iets van het Britse flegma in zich.”

Zijn favoriete actieheld: James Bond. Favoriete
toernooi: Wimbledon. Goffin houdt van ietwat
stijve maar tijdloze klasse. Molinari zoekt de
markt af naar passende sponsors om dat beeld te
versterken. “Zijn grootste troef is zijn cleane
imago”, aldus de Française. “Klasse, beleefd, wel-
opgevoed. Dat zijn waarden die veel sponsors
appreciëren.”

Ook naast het veld straalt Goffin een gedegen
elegantie uit. Hem zal je zelden in een slobber-
training door de coulissen zien struinen.
Medeverantwoordelijk daarvoor: vriendin
Stéphanie Tuccitto (26). Hij kwam zijn steun en
toeverlaat tegen bij de jeugd, Tuccitto was een ver-
dienstelijke Belgische speelster. De vlam sloeg
over en brandt nog steeds. Ze studeerde commu-
nicatie aan de universiteit van Luik, maar mikte
eigenlijk op een job als modejournaliste. 

“Haar aanwezigheid is een troef”, zei Goffin
vorig jaar over Stéphanie. “Ik ken niet veel spelers
die op het hoogste niveau succesvol zijn als ze niet
gelukkig zijn in hun privéleven.”

Niet alleen Tuccitto zorgt voor een warm nest.
Ook papa Michel, tennisleraar op TC Euro
Barchon, zorgt mee voor een cocon. Zo mogelijk
nog discreter dan zijn zoon, steevast op de ach-
tergrond. Moeder Françoise Beckers – het koppel
is al even gescheiden – kwam sinds Roland Garros
2012 bijna niet meer in beeld. “David is altijd wijs
en volwassen geweest”, zei ze toen. “Ik kan me
geen baldadigheden van hem herinneren. Ik heb
het wel lastig gehad toen hij op z’n elfde het vor-
mingscentrum in Bergen binnenging. Ik heb erop
gehamerd dat hij zijn studies zou afmaken.” 

Een droogstoppel is Goffin allerminst. Naar
buiten zal hij het niet snel tonen, maar als hij op
zijn gemak is heeft hij een gesmaakte, droge
humor en durft hij zich al eens te laten gaan.
Onder vrienden is hij een fan van karaoke. Na de
halve finale van de Davis Cup in september vierde
Goffin stevig met de Belgische fans in Brussel. Wel
op tijd naar huis. Hij verliet het feest als
Assepoester.

Met broer Simon (29), coach van topspeelster
Anastasija Pavljoetsjenkova, durft hij al eens een
rondje te golfen in het buitenland, als ze op het-
zelfde toernooi vertoeven. Dan komen beelden
naar boven van hun legendarische tennisgevech-
ten op de koer van het ouderlijke huis.
Parkeerplaats afgezet met lijnen. Pete Sampras
tegen Andre Agassi, altijd weer. Steeds excuses
vindend om de match te laten voortduren.
Vandaag, ongeveer twintig jaar later, klopt David
Goffin Rafael Nadal en Roger Federer. Mogelijk
spelen ergens in Luik twee jongetjes die wedstrij-
den na. De stille kracht van Goffin. (FDW)

Vandaag passeert David Goffin
met zijn vuile was even langs
thuis om morgen naar Lille af te
reizen voor de Davis Cup-finale
en een nieuwe afspraak met de
tennisgeschiedenis.

Goffin heeft 81 wedstrijden
op de teller staan. Niemand
deed beter in de top 20 van de
wereld. Het neemt niet weg dat
Goffin op adrenaline, de groots -
heid van het evenement en de
opportuniteit van het moment
nog steeds volle gas kan geven
en de successen aan elkaar rijgt.
De mentale en fysieke energie
die de laatste weken gevergd
hebben, is niet te onderschatten.
Goffin moet nog even gaan.

“Deze week geeft me veel ver-
trouwen voor de Davis Cup”,

meende Goffin. “Het zal iets
helemaal anders worden maar
het feit dat ik hier goed ben
omgegaan met de druk zou me
moeten toelaten ook
daar die druk een
plaats te geven.
Twee finales spe-
len is ongelooflijk.
Vermoeidheid bete-
kent niet zo veel. Ik
moet match na match
pakken en alles geven.”

“Er mag vooral geen
decompressie optreden”,
waarschuwde zijn coach
Thierry Van Cleemput. “Ik heb
geen ervaring met dat gegeven
en dat jaagt me wat schrik aan.
Hij gaat helemaal hersteld moe-
ten zijn voor het weekend.” (FDW)

Coach Goffin: ‘Oppassen
voor decompressie’

Zes spelers wisten ooit Rafael
Nadal en Roger Federer te ver-
slaan op hetzelfde toernooi.
David Goffin voegde zich ach-
teraan het rijtje met Nikolay
Davydenko, Andy Murray, Juan
Martin Del Potro, David
Nalbandian en Novak Djokovic. 

Heel de tenniswereld leek na
de verbluffende halve finale van
onze landgenoot met verstom-

ming geslagen, buiten één
iemand: Federer zelf. “Ik

heb op training al
genoeg slaag gekre-

gen van David
om te

weten dat hij dit ook in een
match kon brengen”, zei het 36-
jarige idool van Goffin. “Ik ben
heel blij voor hem. Hij is een
geweldige kerel. Hij speelde zo
goed dat hij het verdient van
naar de finale te gaan. Dat heb
ik hem ook aan het net verteld.” 

In zes duels had Federer
maar twee sets moeten afgeven

aan Goffin, 
en die had
gezworen met
een andere

strategie op de
baan te komen.
“Wat hij anders
heeft gedaan?

Hij heeft beter
gespeeld”, lachte

Federer. (FDW)

Federer: ‘Op training vaak
slaag gekregen van Goffin’

Henin: 
‘En nu vechten
in Davis Cup’
Justine Henin (35)
keek als lief-
hebster naar
de prestaties
van David
Goffin. “Die
finaleplaats is
een van de grootste
Belgische sportmomenten”,
zei de voormalige kampi-
oene bij de RTBF. “Ik ben
verrast door de reserves die
David nog weet aan te
boren, ook al weet ik hoe-
veel werk daarachter zit.
Het heeft me geraakt om
een Belgische speler op dit
niveau van het mannenten-
nis te zien. Wat ik bewonder
bij David is zijn nederigheid.
Je voelt dat het een jongen
is met een goed hoofd op
zijn schouders.” Ze keek
ook vooruit naar deze week
en de mogelijkheid op een
nieuwe mijlpaal. “Ik ben niet
bang dat David te veel ener-
gie heeft gelaten voor de
Davis Cup-finale in Lille”, zei
de zevenvoudige grand-
slamwinnares. “Als je weet
dat je laatste afspraak een
finale van de Davis Cup is,
dan ga je onvermoede
bronnen kunnen aanboren
en het gevecht tot het einde
aangaan.” (FDW)
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