
Usamah. “A breath of fresh air”, noemt hij de
invloed van Salah – een frisse wind in lastige tij-
den. Belangrijker dan de adoratie van de fans
vindt hij de reacties in de rechtse media, die zich
geregeld agressief
opstellen tegen mos-
lims en immigranten.
“Ze demoniseren
ons structureel. En
nu zijn diezelfde
kranten genood-
zaakt Salah op te
hemelen. Ook over
de manier waarop
hij Allah dankt.”

In Londen twij-
felt Zarah Sultana
van moslimbelan-
genorganisatie
MEND aan de duur
van dit effect. “Salah
overstijgt Liverpool door zijn status en achter-
grond, helpt om verschillende groepen nader
tot elkaar te brengen, maar de overheid moet
haar steentje bijdragen”, vertelt de parlementair
lobbyist. “Hoe? Door voor de media ethische
richtlijnen in het leven te roepen. Helaas wei-

gert de regering adviezen daarover over te
nemen.”

Liverpool vormt ook op dit gebied een witte
vlek. Boulevardkrant The Sun wordt als gevolg
van kwalijke berichtgevingen rond de
Hillsborough-ramp (1989), waarbij 96 fans om
het leven kwamen, in de hele regio al ruim een
kwarteeuw nauwelijks verkocht. Sultana, zelf
een fan van Liverpool, ziet in Salah niettemin
een factor van belang op nationaal niveau. “Hij
laat zien dat moslims je aardige buurman kun-
nen zijn en je held. En geen mensen om te vre-
zen.”

Once in a lifetime
Hoe uniek Salah is, beschrijft Usamah. Diens
medespeler Sadio Mané, een Senegalese mos-
lim, bidt in zijn moskee. De imam komt zelfs bij
hem over de vloer. “Ik heb mijn eerste wedstrijd
bij hem thuis gekeken. Net als Salah een een-
voudige jongen zonder kapsones. Heel populair
maar hij mist de globale impact van Mohamed.
Die kun je beter vergelijken met Muhammad
Ali. Once in a lifetime.”

Bij stadion Anfield, midden in een volks-
buurt, valt de adoratie voor Salah niet te missen.
In de fanshop gaan, zo vertelt een medewerker,
op wedstrijddagen ruim achthonderd shirts
over de toonbank met zijn naam erop. “Geen
andere speler komt in de buurt.”
Kledingstukken waarop Salah in gebed knielt,
hangen vooraan in de winkel, naast flessenope-
ners met zijn gezicht erop.

David Deane, die zijn seizoenskaart komt ver-
lengen, noemt hem een ‘geschenk van God’. “Al
weet je nooit of de liefde wederzijds is. Voor het-
zelfde geld verlaat hij ons voor Real Madrid.” De
zestiger vertelt over incidenten in de stad.
“Moslims werden bespuugd en uitgescholden.
Salah heeft voor een kentering gezorgd. Dat lied
zegt genoeg. Je kunt hem lastig met die tekst
toezingen en buiten tekeergaan tegen een
vrouw met een hoofddoek.”

Imam Usamah durft te dromen. “Liverpool is
beroemd om de Titanic, de
Beatles en voetbal. Daar
kan Salah, de gelovige brug-

genbouwer, best bij
komen. Als hij scoort of
spreekt, laat hij het
vriendelijke gezicht van
de islam zien.
Natuurlijk hebben we
nog een lange weg te
gaan, maar hier
snakten we alle-
maal naar. De
wegen van Allah
zijn ondoorgron-
delijk.”
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Newcastle heeft Anderlecht
aangeboden om, naast Matz
Sels (25), ook Chancel
Mbemba (23) over te nemen.
Paars-wit onderzoekt 
die piste.

Het kan eigenlijk niet meer fout-
lopen: volgend seizoen staat Matz
Sels onder de lat bij Anderlecht.
De recordkampioen nadert een
akkoord met Newcastle over een
definitieve transfer. Met Sels, die
als huurling een goed seizoen
achter de rug heeft in het Astrid -
park, was dat er al. De Rode
Duivel kan voor vijf seizoenen
tekenen.

Maar mogelijk blijft het daar
niet bij. Newcastle zag in de
onderhandelingen met Ander -

lecht een opportuniteit: wat als
het nu eens een packagedeal zou
voorstellen? Concreet komt het
erop neer dat paars-wit niet
alleen Sels zou aantrekken, maar
ook verdediger-op-een-zijspoor
Chancel Mbemba. Die koppelver-
koop zou voor RSCA als voordeel
moeten hebben: veel korting.

Alleen valt het af te wachten of
ook Newcastle dat zo ziet. In
makelaarskringen valt te horen
dat het minstens 8 miljoen euro
wil voor beide spelers samen –
een fikse som. Anderlecht wacht
nu af of Newcastle zijn prijs wil
laten zakken. Gebeurt dat niet,
dan koopt het alleen Sels. 

Nog op Neerpede maakt
Devroe werk van de contractver-
lengingen van Alexis Saele -

maekers (18) en Adrien Trebel
(27). Beiden kregen een sterk ver-
beterd voorstel. Vooral in het dos-
sier rond Trebel is dat verrassend.
De Fransman had de belofte
gekregen weg te mogen aan het
einde van het seizoen. Toch sluit
Anderlecht niet uit dat het zijn
aanjager kan overtuigen om te
blijven, wat voorheen dus onmo-
gelijk leek. “We hebben niet de
indruk dat Adrien per se weg wil”,
aldus Devroe.

Ondanks de goede hoop op
een toekomst met Trebel heeft
Anderlecht met de aankoop van
Yevhen Makarenko van KV
Kortrijk toch al geanticipeerd op
een vertrek. De Oekraïner is
slechts een van de zeven aanwin-
sten tot dusver. Ook Kristal

Abazaj (Skënderbeu), Elias
Cobbaut (KV Mechelen) en, sinds
gisteren officieel, Knowledge
Musona (KV Oostende), Antonio
Milic (KV Oostende), Luka Adzic
(Rode Ster Belgrado) en Kenny
Saief (aankoopoptie van 3,7 mil-
joen gelicht bij AA Gent) poseer-
den al met een shirt van paars-
wit. (PJC)

Newcastle biedt Anderlecht packagedeal

► Mo Salah knielt altijd nadat
hij scoort, zoals hier tegen
Brighton. Vele Britse school-
kinderen volgen zijn voor-
beeld. ‘Salah verricht 
wonderen.’ © AFP
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De republiek
Coucke

column

at er anders is aan
het Royal Sporting
Club Anderlecht
onder Marc Coucke?
Stel de vraag anders:
wat verandert niét
aan het Royal
Sporting Club

Anderlecht onder Marc
Coucke? De plek waar
gespeeld wordt, het stadion,
maar dat zal dra een andere
naam krijgen. Aan het spel
verandert ook weinig. Het zal
met elf tegen elf zijn en om de
45 minuten zullen ze van kant
wisselen en wie de meest
goals maakt, wint.

Afgezien van die details is
Anderlecht onder Coucke een
totaal andere club, met een
compleet nieuwe structuur,
met andere stuurlui aan het
roer, en vooral met een
andere commerciële en spor-
tieve aanpak. Coucke doet
zijn reputatie van gamechan-
ger alle eer aan. Hij heeft het
spel al altijd anders en sneller
dan de anderen gespeeld,
maar dit is meer dan een ver-
andering, dit is de Brabantse
omwenteling revisited en
deze keer zal ze lukken. Het
keizerrijk Vanden Stock
wordt de republiek Coucke.
Alleen al de stijl waarin werd
gecommuniceerd. Coucke in
het Nederlands met Gentse
tongval, maar ook bepaald
sterk in het Frans, ongescho-
ren voor zijn State of the
Union, ze zouden hem voor
de grap in een split screen
moeten tonen met zijn voor-
ganger monsieur Roger. Dit is
de snelste tektonische ver-
schuiving ooit.

De voorzietaire is nu
gewoon Marc voor de vrien-
den en voor alle anderen.
Samen met de ook al
Nederlandstalige Jo Van
Biesbroeck, de financieel
directeur die de verkoop in
goede banen leidde, gaf hij
tekst en uitleg bij de plannen.
Bottomline: ze gaan besparen
en toch investeren en het zal
ze nog lukken ook want bij
Anderlecht zat meer vet op de
soep dan er soep onder het vet
zat.

Coucke blijft een meester-
verleider met wie je altijd en
overal een slag om de hand
moet houden, maar zijn
belofte van transparantie, van
meer beleving, van meer
return voor de partners en
voor de fans, klonk alvast niet
hol. De plannen zijn niet min
en om een aantal van de
directe verwezenlijkingen
kan ook worden gelachen,
Couckiaans als ze zijn: zo zal
GaultMillau punten geven
aan de verschillende restau-
rants en traiteurs in het sta-
dion. Elke wedstrijd. Voor de
Saint-Guidon, ooit een ster-
renboîte, werd Christophe
Hardiquest van Bon Bon aan-
getrokken. Couckes huiskok
Wout Bru, die hij uit het moe-
ras trok, zal ook langskomen
als hij hem kan missen in
Durbuy.

En het voetbal? Er worden
ongeveer tien spelers aange-
trokken. Dat een club meer is
dan de optelsom van de veer-

tig wedstrijdresultaten bewijst
een andere voormalige markt-
leider. Meer zelfs, sportieve
resultaten moeten los worden
gezien van de commerciële.
Man United wint al vijf jaar
geen titel meer in Engeland,
speelt onder Mourinho abo-
minabel voetbal maar blijft de
club met de grootste omzet
(en mooie winstcijfers) omdat
de business klopt. Het com-
merciële verhaal van
Anderlecht was dus de hoofd-
brok op de State of the Union
van Marc Coucke.

Zoals een éminence très
grise van het huis gisteren uit
de doeken deed, zijn er vijf
periodes te onderscheiden in
de uitbouw van dit kroonju-
weel van het Belgisch voetbal.

Het begon met de periode
Theo Verbeeck, gevolgd na de
oorlog door de periode
Roossens-Steppé, met daarna
de dominantie in België en de
Europese doorbraak met de
tandem Constant Vanden
Stock-Michel Verschueren.

Anderlecht 4.0 was het
Anderlecht van Roger Vanden
Stock en Herman Van
Holsbeeck. Ondanks de tien
titels was dit de periode
waarin ze niet alleen hun
marktleiderschap in het
Belgisch voetbal kwijt speel-
den, maar zelfs het voorbe-
staan van het instituut
Anderlecht regelrecht gevaar
liep.

Met de twee-eenheid
Coucke-Devroe treedt de
vijfde dynastie aan. Er werden
al enkele spelers aangetrok-
ken, onder wie Kenny Saief. Bij
KAA Gent zijn ze door het
dolle heen. Voor een speler die
de Gentse trainer niet kon
gebruiken, zal Anderlecht
enkele miljoenen neertellen.
Zoals vanouds is het
Anderlecht dat de Belgische
transfermarkt weer in gang
heeft gezet.

Gedaan met 20 miljoen
euro uitgeven aan makelaars
en hun acolieten. Coucke-
Devroe hebben genoeg busi-
ness gedaan met Anderlecht
om niet te weten waar een
deel van dat geld bleef plak-
ken. Het brutale ontslag van
de ooit zo bejubelde maar
steeds vaker verguisde mana-
ger Herman Van Holsbeeck is
daar een rechtstreeks gevolg
van. Ook op dat vlak is de
breuk met het verleden
 compleet.

Ze gaan besparen
onder Coucke 

bij Anderlecht en
tóch investeren.

Het zal ze nog
lukken ook, want

er zat meer vet
op de soep 
dan er soep

onder het vet zat

zou Newcastle willen voor
Sels en Mbemba, zo valt te
horen in makelaarskringen
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