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Coucke komt met een 
State of the Union

Marc Coucke pakt het presidentieel aan bij 
Anderlecht. Volgende week woensdag stelt de 
RSCA-voorzitter zijn beleidsplan voor de ko-
mende seizoenen voor aan het grote publiek. 
Het doet een beetje denken aan The State of 
the Union, de jaarlijkse toespraak van de Ame-
rikaanse president voor het Congres. Coucke 
wil wel een grote betrokkenheid van de An-
derlecht-fans. Op sociale media worden de 
supporters opgeroepen vragen in te sturen. De 
bedenkers van de vier beste vragen worden 
uitgenodigd op de persconferentie om zelf het 
antwoord te aanhoren. (jug)

Oostende kaapt Albanese goalgetter 
weg voor de neus van AA Gent
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KV Oostende 
heeft zijn eerste 
aanwinst beet 
sinds de komst 
van Hugo Broos 
als sportief direc-
teur. Het gaat om 
de Albanese aan-
valler Sindrit Gu-
ri (24, foto), vicetop-
schutter in de Albanese 
eerste klasse bij Kukesi 
met 19 goals in 33 wed-
strijden.

KV Oostende biedt de 
spits een contract van 
drie jaar. Guri reist van-
daag naar België af om 
zijn medische tests af te 
leggen. 

Ook AA Gent deed een 
bod van 700.000 euro op 
Guri, maar dat stuitte op 
een njet. Toekomstig 
Oostende-trainer Gert 
Verheyen wist Guri bo-
vendien persoonlijk te 
charmeren. Verheyen 
verklaarde zich bereid 
hem kansen en vertrou-
wen te geven, terwijl Gu-
ri in Gent met moorden-
de concurrentie te ma-
ken zou krijgen. “Er was 
interesse van andere 
clubs, maar KVO toonde 
dat het mij absoluut wou 

hebben”, aldus
Guri zelf.  Zo heeft
ook Verheyen een
rol in de eerste
transfer van het
nieuwe KVO.

Guri is een com-
plete spits die in
de zestien gevaar-

lijk is met het hoofd en 
zich graag laat betrekken 
in het spel. Hij moet wel 
de stap zien te zetten van 
de Albanese naar de Bel-
gische competitie. 

Henrotay raadgever
in Gent?

AA Gent speelt intussen
met het idee om spelers-
makelaar Roger Henro-
tay (68), al jaren een per-
soonlijke vriend van al-
gemeen directeur Michel 
Louwagie, nauwer bij de 
club te betrekken als 
sportief raadgever. In 
dat geval zou Henrotay 
zijn makelaarsactivitei-
ten afstaan aan zijn jong-
ste zoon Martin. 

Er is echter nog geen 
beslissing over genomen, 
het is alleen een denk-
piste die werd geopperd. 
(vdm, jug)

De keuze van ex-Rode Duivel Marvin 
Ogunjimi van vorige maand om bij het 
Wit-Russische Dinamo Brest te gaan voet-
ballen nadat zijn contract werd ontbonden 
bij MVV, krijgt een bizarre dimensie. 
Want niemand minder dan de Argentijnse 
levende legende Diego Maradona (57) 
wordt voorzitter en verantwoordelijke 
voor het sportieve beleid van de club.

Eind april stapte Maradona op als coach 
van Al-Fujairah in de Verenigde Arabische 
Emiraten, waarop hij enkele dagen later 
gewoon opnieuw werd aangesteld. Weer 
enkele dagen later kwam het bericht dat 
de besprekingen over een nieuw contract 
spaak liepen omdat Maradona vier keer 
zijn oorspronkelijke loon zou vragen. Ma-
radona’s gekke leven na zijn voetbalcarriè-
re krijgt nu dus een nieuwe wending in 
Wit-Rusland. (vdm)

Ogunjimi krijgt 
Maradona als voorzitter 
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En jullie gaan 
veel op reis.

“Op 28 mei zijn 
we weer weg voor 
tien dagen naar 
Engeland. We 
kochten een oldti-
mer – een Merce-
des uit de jaren 
80 – en gaan die 
dan uitprobe-
ren. Momenteel 
staat hij nog in 
de garage. Veel 
van onze vrien-
den hebben old-
timers en we 
nemen ook alle-
maal onze golftas 
mee.”

Rijdt Roger op 
zijn 75ste nog 
links in Engeland?

“Ola, ik rij meestal. 
Die oldtimer is van mij, 
hé. Ik kreeg hem cadeau 
van Roger voor ons pen-
sioen. (lacht) Wij heb-
ben het geluk dat we op 
ons 76ste nog heel ge-
zond zijn dankzij onze 
goeie genen. We ver-

Roger Vanden Stock 
kreeg maandag van de 
Pro League een Lifetime 
Achievement Award, 
een prijs voor zijn hele 
carrière in het voetbal. 
De hele zaal – inclusief 
Marc Coucke, de nieuwe 
voorzitter van Ander-
lecht – gaf hem een 
staande ovatie. Aan zijn 
zijde kreeg zijn echtge-
note Kiki tranen in haar 
ogen. “Het ontroerde me 
dat Roger zoveel erken-
ning kreeg. Zijn hele le-
ven heeft hij aan het 
voetbal gewijd.”

Maar het was tijd dat 
het gedaan was?

“Het werd lastig, ja. 
Kijk, de familie Vanden 
Stock stapte bijna een 
halve eeuw geleden in 
het voetbal  uit liefde 
voor de sport, om de 
supporters plezier te be-
zorgen, op vrijwillige ba-
sis. Voetbal als sport 
blijft mooi, maar als je 
ziet welk grof geld erin 
circuleert, geniet je er 

minder van. Roger gaat 
nog wel af en toe naar 
een match of volgt het 
op tv, maar hij heeft 
minder stress. Hij kan 
de knop van het voetbal 
nu wel omdraaien.”

Jullie genieten meer 
van het leven?

“Absoluut. Nu trekken 
we vaak van donderdag 
tot maandag naar Knok-
ke om er te golfen of te 
bridgen met onze gepen-
sioneerde vrienden. 
Vroeger konden we door 
het voetbal nooit een 
weekendje weg. Weet je, 
53 jaar geleden leerde ik 
mijn man kennen op een 
golfbaan in Knokke. Nu 
herbeleven we die mo-
menten een beetje op-
nieuw. Het enige ver-
schil is dat ik in 1965 
beter kon golfen dan Ro-
ger. Véél beter. (lacht) 
Nu is het omgekeerd, 
want nu hij meer traint, 
krikt Roger zijn niveau 
weer op.”

Meer dan twintig jaar was ze The First Lady van Anderlecht. Het 
leven van Kiki Vanden Stock werd beheerst door voetbal in 
paars en wit. Maar sinds haar man Roger Vanden Stock 
zijn club verkocht aan Marc Coucke genieten de twee volop 
van hun pensioen. Nu praat Madame Kiki voor het eerst over 
het leven ná Anderlecht. Al missen zij en Roger RSCA soms 
wel een beetje.

Kiki Vanden Stock (75) over haar leven met Roger Vanden Stock (75) na de verkoop van Anderlecht

“Roger gaf me 
een oldtimer voor 
ons pensioen”

JÜRGEN GERIL

Maradona die voor je 
club tekent: daar mag je
wel mee uitpakken.

Diego Maradona ziet het blijkbaar 
helemaal zitten in Wit-Rusland.   


