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Villa des Mauves
column

anaf afstand lijkt Anderlecht op een mooie stijl-
rijke villa in een klassevolle omgeving: een beetje
oplapwerk nodig, maar een stevig gebouw, goed
gelegen. Maar naarmate je dichterbij komt, zie je
hoe de gevel is afgebladderd, het schrijnwerk
vermolmd, de oprit met putten en dan denk je,
ach, het huis zelf zal wel deugen.

Binnen slaat de eerste deur uit de hengsels, vallen er
een paar lijken van achter een andere deur, zak je op de
eerste verdieping door het plafond en komt nergens
nog water uit de kraan, laat staan dat de verwarming
werkt.

Betonrot. Houtmolm. Doorsijpeling. Achter de
façade is RSCA anno 2018 een bouwval, uitgeleefd door
de vorige bewoners, geen Roma maar heren van stand.
Wie er pas is ingetrokken, weet zich met zijn verbazing
geen blijf. Wie er al een tijd zit, wil er zo snel mogelijk
weg.

Later, in het grote geschiedenisboek van dit seizoen,
zal men in het hoofdstuk RSCA een paragraaf wijden
aan de spitsen: … Anderlecht had een paar spitsen maar
die scoorden niet. Waarop ze een uitgeleende spits
terughaalden die bij zijn nieuwe club niet speelde en
uiteraard scoorde die ook niet. Toen vonden ze een
spits die geen spits was maar drie keer scoorde en die
verkochten ze een dag later. En zo werden ze vice -
kampioen…

Marc Coucke wordt geroemd om zijn timing. Geen
beter moment om de club over te nemen, want het aan-
deel RSCA bodemt als nooit tevoren. Maar wat als er
met dat gevoel voor timing van Coucke voor het eerst
iets mis is? De aankoop
van de Villa des Mauves
hangt samen met de ver-
koop van de Karnavals
Vereniging Oostende.
Slimmeriken zullen zeg-
gen dat hij dat geld niet
nodig heeft en dat klopt,
maar Marc Coucke mag
geen eigenaar zijn van
twee clubs. Hij mag hoog-
uit ergens 10 procent
bezitten – soms zegt men
7, dan weer 9 procent – én
daarnaast de meerder-
heid van de aandelen
bezitten op een ander,
maar hij moet KV
Oostende verkopen, ver-
plicht en vóór 1 maart.

Het is te hopen dat de Profliga en de voetbalbond of
welke instantie ook totale transparantie eisen in dat
eigenaarschap. Verder moet de voetbalbond zo snel
mogelijk werk maken van een reglement dat verbiedt
dat clubs van eigenaar veranderen midden in het sei-
zoen en dat meervoudig aandeelhouderschap tot 0 pro-
cent herleidt. Hét Kán Níét dat je belangen hebt in twee
clubs.

Het Belgisch voetbal beleeft een nooit geziene vaude-
ville. Dat de vorige eigenaars van de Villa des Mauves al
te laat tot het besef kwamen dat ze beter snel van hun
clubje af waren, kan geen reden zijn om tussen decem-
ber en maart een competitie te gijzelen met een over -
namesoap. Net zomin als het plots opstekend besef van
zijn eindigheid bij een andere minderheidsaandeel -
houder.

Laat die eigenaars op de blaren zitten en dat geldt
ook voor Coucke, die zijn KVO aan de straatstenen niet
kwijt kan, althans niet voor het bedrag dat hij voor ogen
heeft. Een spelersgroep die tussen 35 en 54 miljoen
euro waard is, zou daar echt iemand intuinen?
Weireldploegsje, het enige wat daaraan klopt is het

verkleinwoord. KV Oostende is Schuldenberg XL. Is het
niet aan derden, dan aan Coucke zelf, die natuurlijk
graag zo veel mogelijk wil recupereren maar voorlopig
bot vangt. Chinezen wilden Roeselare, Franse Russen
kochten Cercle Brugge en Japanners landden in god -
betert Sint-Truiden, maar niemand vindt de weg naar
Oostende. Zelfs de grootste businesscommunity van het
land (aldus Coucke) kan/wil niet de nodige fondsen bij
elkaar brengen om deze ballon in de lucht te houden.

Men dacht even aan een vestzak-broekzakoperatie
tussen Anderlecht (al van Coucke) en Oostende (nog
steeds van Coucke). Antonio Milic en Knowledge
Musona werden genoemd. Wie daar de stekker heeft
uitgetrokken, is niet duidelijk. Gelukkig, want dat had
de bodem nog wat dieper uit de ethiek van het voetbal
geslagen en stond gelijk aan zowat de grootste belan-
genvermenging in de geschiedenis van het Belgisch
voetbal.

Een meervoudige eigenaar die zijn ene club financi-
eel uit de nood helpt door tegelijk zijn andere club spor-
tief een handje toe te steken, kan het nog gekker? Het is
bijna te vergelijken met het ogenschijnlijk belangeloos
pleiten voor meer darmkankertesten (zoals Coucke) 
terwijl je tegelijk eigenaar bent van een bedrijf dat die
testen produceert (zoals Coucke).
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Koen De Brabander (53) is niet
langer secretaris-generaal van
de Belgische voetbalbond. Na
een onderhoud van anderhalf
uur werd hij ontslagen door
Gérard Linard. Bij de voetbal-
bond wil men graag laten uit-
schijnen dat De Brabander de
eer aan zichzelf hield, maar
voorzitter Linard had eerder
deze week een volmacht gekre-
gen van de raad van bestuur om
de samenwerking te beëindigen. 

De Brabander was amper
vijftien maanden aan de slag bij
de KBVB. Er werd hem intern
een gebrek aan leiderschap,
management en visie verweten.
Bovendien was de relatie tussen
De Brabander en een aantal
directeurs binnen de bond seri-

eus vertroebeld. Het ontslag van
De Brabander kost de bond een
pak minder geld dan dat van
zijn voorganger Steven Martens,
die nog een vergoeding van
300.000 euro opstreek. De
Brabander werd door de bond
aangetrokken als zelfstandige. 

Alle namen die circuleren
voor zijn opvolging zijn voorba-
rig. Ook die van Pierre François,
die tot 2022 bijtekende als CEO
van de Pro League. De taken van
De Brabander worden voor -
lopig overgenomen door Linard
en de directeuren van de finan-
ciële, juridische en marketing-
departementen. Bij de bond
acht men het best mogelijk dat
er pas na het WK in Rusland een
nieuwe CEO komt. (RN)

CEO De Brabander
ontslagen bij voetbalbond

Het wil maar niet lukken voor
Antwerp op de Bosuil. Tegen
Waasland-Beveren gaf het een
voorsprong helemaal uit han-
den. Veertig minuten speelde de
Great Old dominant. Oulare liet
voorin zien waarom D’Onofrio
niet naar een extra spits speurde
op de transfermarkt. Hem aan
de rand van de zestien vrij laten
aanleggen, bleek geen goed idee.
Roef kwam nog wel bij zijn
pegel, maar werd toch geklopt
in de korte hoek.

Waasland-Beveren leek niet
in staat om Bolat te bedreigen.
Tot een voorzet van Jans alles
en iedereen voorbijvloog.
Angban werkte vrijstaand bin-
nen aan de tweede paal. Meteen
na de rust week een pass van
Boljevic af op de ongelukkige
Yatabaré en viel zo perfect in de
loop van Mmaee. Die omzeilde
Bolat en werd dan neergemaaid:
strafschop. Topschutter Thelin
knalde zijn veertiende van het
seizoen droogjes binnen.

Antwerp-coach Bölöni greep
naar Ardaiz, maar met elke 
vervanging ging het spel net iets
meer stroppen. De 2 op 12 voor
eigen publiek brengt de koers
van Antwerp richting play-off 1
in het gedrang. (SJH)

Vierde thuisnederlaag
voor onzeker Antwerp

Antwerp 1

W.-Beveren 2

‘Ik verwacht steun, ook voor
de jongeren die hun kans

zullen krijgen. Anders zijn we
helemaal vertrokken’

HEIN VANHAEZEBROUCK
COACH ANDERLECHT

Thuisvoordeel? 
Niet bij paars-wit
Topschutter Sofiane Hanni vertrok na
wrijvingen met het Anderlecht-publiek 
en het thuisvoordeel is weg. Coach Hein
Vanhaezebrouck trekt aan de alarmbel.
‘Fans moeten steunen, niet fluiten.’ Toch
dreigt nieuw protest tegen KV Mechelen.

Hein Vanhaezebrouck legt de vinger op een
wonde die al jaren ettert in het Astridpark. Het
publiek – of toch een deel ervan – werkt contra-
productief. In de zomer van 2016 vertrok Steven
Defour na een bierdouche naar Engeland, afge-
lopen herfst wakkerden agressieve supporters het
ontslag van René Weiler aan. En nu vertrekt er
een speler die in anderhalf jaar tijd betrokken was
bij 48 goals (23 goals en 25 assists). “Die fluit -
concerten deden pijn”, vertelde Hanni gisteren.

“De fans moeten ons steunen”, benadrukt
Vanhaezebrouck. De emmer is stilaan vol voor de
Anderlecht-coach. Bij zijn aanstelling had hij nog
actief werk gemaakt van het aanhalen van de ban-
den met de supporters. Zonder resultaat. Vandaar
dat hij het geweer van schouder wisselt. Na de
thuismatch tegen Bayern München zei de coach
nog dat “een beetje meer steun deugd zou doen”,
nu oordeelt hij dat er grovere middelen nodig zijn
om het publiek wakker te schudden. Als de zachte
hand niet werkt, dan maar de ijzeren vuist –
onderlegd met statistieken.

kunnen daar niets aan doen. Dus ik hoop dat ze
niet meer zo negatief zullen zijn. Ik verwacht
steun, ook voor de jongeren die hun kans zullen
krijgen. Anders zijn we helemaal vertrokken.”

Tegen het beleid
De supportersclubs zijn zich bewust van het pro-
bleem. Alleen: “De fans die Hanni uitfloten, waren
overwegend mensen die er niet elke wedstrijd zijn
en altijd champagnevoetbal verwachten”, zegt
Ludo Coninckx, spreekbuis van het Fan Board.
“En ik vind de vergelijking met de Brugse fans wat
raar. De druk ligt daar nu eenmaal minder hoog.
Maar Hein heeft zeker een punt wanneer hij zegt
dat het gefluit achterwege moet blijven.”

Toch valt in supporterskringen te horen dat er
zondag nog protest te horen zal zijn in de tribunes.
Niet tegen de ploeg, wel tegen ‘het beleid’, met
manager Herman Van Holsbeeck die dan de klap-
pen moet opvangen. De transferperiode leidt tot
bijkomende frustraties, zelfs al hield de premature
overname Anderlecht in een houdgreep.
Coninckx: “Ik vind niet dat Van Holsbeeck de
schuld van alles is. Je kunt maar roeien met de
riemen die je hebt. Als je geen geld hebt, kun je
niets kopen. Maar we hebben voor zoveel miljoen
verkocht, terwijl we veel minder hebben uitgege-
ven. Wat is er dan met de rest van het geld
gebeurd?” (NVK/BF)

Vanhaezebrouck vraagt fans om aanmoedigingen tegen KV Mechelen

► Anderlecht-fans zwaaien
met vlaggen in de Champions
League. Zal dat ook zondag
het geval zijn? © PHOTO NEWS

“Op verplaatsing hebben we één punt meer
gepakt dan Club Brugge, toch de ploeg die zoge-
zegd veel beter is dan wij. Maar thuis pakken we
dertien punten minder. Dertien”, beklemtoont
Vanhaezebrouck. “Misschien heeft dat ook met
de ploeg te maken, maar ik kan wel zeggen dat de
sfeer rond het veld Club Brugge punten opbrengt.
Bij ons speelt dat helemaal niet. 

“Nu is er de match tegen KV Mechelen. Een ver-
raderlijke match? Thuis moet je altijd winnen.
Normaal heb je een voordeel als je op eigen veld
speelt. Helaas kunnen wij momenteel niet zeggen
dat dat een voordeel is.”

Vanhaezebrouck, die Leander Dendoncker gis-
teren tot kapitein bombardeerde, hoopt dat de
fans beseffen in wat voor een moeilijke situatie
Anderlecht zich bevindt. “De spelers op het veld


