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Arnesen krijgt nog 600.000 euro
ook al manager Devroe, team-
manager Van Handenhoven,
trainer Rutten, hoofdscout
Mbuyu, assistenten Caen en
Van Zwam, dokter Goossens,
kinesist De Coene en perschef
Verbeke vertrekken.

Arnesens meerwaarde was
sinds de intrede van Vincent
Kompany helemaal verdwenen.
De bij PSV weggeplukte td
moest Anderlecht opnieuw op
de internationale kaart zetten,
maar sinds begin dit seizoen
was hij geëvolueerd naar een
soort hoofdscout die in eerste
instantie focuste op jeugdtrans-
fers – denk maar aan de 16-ja-
rige Noor Kristian Arnstad.

Op Neerpede was men ook

niet meer zo tevreden over het
werk dat Arnesen verrichte. Zo
was de club via de scouting het
Braziliaanse talent Igor Gomes
(18) op het spoor gekomen. De
verdediger was zelfs op bezoek
in Brussel, een akkoord leek in
de maak, maar uiteindelijk
greep Anderlecht alsnog naast
hem. Arnesen en zijn scouts
zouden dat dossier niet goed
beheerd hebben. Dat Gomes
wel potentieel heeft, bewijst
zijn transfer naar FC Barcelona.

Wellicht blijft Arnesen nog
tot het einde van het kalender-
jaar in ons land wonen. Bij de
aanstelling van Frank Vercaute-
ren als hoofdcoach had hij geen
inspraak. (PJC)

Armer wordt hij er niet
van. Frank Arnesen krijgt
na zijn ontslag als technisch
directeur bij Anderlecht
600.000 euro van de club.

Ongeveer 50.000 euro ver-
diende Arnesen (63) maande-
lijks als technisch directeur bij
de recordkampioen. Een fors
bedrag dat gebaseerd was op
de rol die Arnesen bij zijn aan-
stelling in december toebe-
deeld kreeg: hij werd de spor-
tieve baas. In die context
tekende de Deen voor drie jaar,
met duidelijke voorwaarden bij
een ontslag. Die gaan nu onver-
mijdelijk in werking.

Concreet moet Anderlecht

Frank Arnesen werd gehaald
als sportieve baas, maar was
na de komst van Kompany
overbodig. © PHOTO NEWS

Arnesen 600.000 euro betalen,
een som die overeenkomt met
twaalf maandlonen. Had Arne-
sen zijn contract van drie jaar
uitgedaan, dan had hij bij be-
nadering 1,8 miljoen verdiend.
Hij was net geen jaar aan de
slag, dus Anderlecht ‘bespaart’
een dikke 600.000 door hem
aan de deur te zetten.

Het is opvallend hoeveel geld
de ontslagen Marc Coucke kos-
ten. Eerder moest Anderlecht
T1 Hein Vanhaezebrouck plus-
minus 700.000 euro. Ex-mana-
ger Herman Van Holsbeeck eist
1,7 miljoen, al moet die zaak
nog voorkomen bij het centrum
voor conflictbemiddeling. On-
der Couckes bewind moesten

Bond onderzoekt
vandaag rol 
van Kompany

De licentiecommissie heeft zelf
een dossier geopend naar de 
rol van Vincent Kompany bij An-
derlecht. Kompany is officieel
speler-manager, maar de 
licentiecommissie vermoedt
dat hij ook de T1 is, terwijl hij
daar de nodige diploma’s niet
voor heeft. Bij de bond stellen
ze dat Simon Davies de laatste
weken niet de ploeg opstelde.
Ook de coaching tijdens duels
nam Davies volgens de KBVB
niet voor zijn rekening. In het
slechtste geval verliest RSCA
zijn licentie voor volgend jaar.
Meer waarschijnlijk is een boete,
zoals ook KV Kortrijk er drie jaar
geleden een kreeg onder Karim
Belhocine. (PJC)

Emma Meesseman staat op één zege van Amerikaanse basketbaltitel

Belgische
topper
‘met ijs in
de aderen’
Vannacht kan een Belgische voor de tweede
keer de titel in het Amerikaanse basketbal
winnen. Emma Meesseman uit de Westhoek
is pas 26 en nu al een van de toppers 
in de meest mondiale vrouwenploegsport.

HANS VANDEWEGHE

‘Playoff Emma is having some fun’, titelde de huis-
krant The Washington Post na de halve finales.
Daarin speelde Emma Meesseman uit Ieper haast
in haar eentje de Las Vegas Aces naar huis. De
beelden gingen de wereld rond en na haar dertiger
in wedstrijd twee van die halve finale kwamen de
tweets uit onverdachte hoek. Kyle Kuzma van de
LA Lakers postte, inclusief de schrijffout: ‘Messe-
man is cash flames.’ Waarop zijn ploegmaat LeBron
James replyde: ‘FACTS!!!!!’ en vijf vlammetjes.

De Women’s National Basketball Association
(WNBA) mag dan financieel het ondergeschoven
kindje van de Amerikaanse profsport zijn – met
één salaris van LeBron (32 mil-
joen euro) kunnen alle WNBA-
speelsters drie keer worden 
betaald en dan hebben ze nog
zakgeld over – rise to the occasion
weten Amerikanen te waarde-
ren.

Emma Meesseman is op een
punt aanbeland waar haar illus-
tere voorgangster Ann Wauters
is afgehaakt. Na acht seizoenen
in de WNBA en een paar keer
heel dicht langs de kampioen-
schapsring te zijn gepasseerd, kon de toen 36-ja-
rige Wauters met de Los Angeles Sparks eindelijk
de titel pakken, na Frankrijk, Rusland, Zuid-Korea
en Spanje het vijfde land waarvan ze kampioen
werd. Ze speelde door slijtage in haar laatste Ame-
rikaanse seizoen minder dan ooit, maar leverde
een niet-onbelangrijke bijdrage op cruciale mo-
menten. Voor Meesseman zou het na Frankrijk
(Villeneuve d’Ascq) en Rusland ( Jekaterinenburg)
de derde competitie zijn waarin ze schittert. 

Wauters en Meesseman zijn alleen in lengte te
vergelijken. Wauters is 1,95 meter, Meesseman is
1,92 meter. Wauters kende haar gloriejaren als
center, onder de borden waar slagen en ellebogen
worden uitgedeeld, Meesseman blijft het liefst uit
de duels weg. Wauters is handig aan de bal, Mees-

seman is nóg handiger. Wauters gooide heel af en
toe een driepunter, Meesseman scoort deze play-
offs de threes tegen meer dan 40 procent. Wauters
kreeg nooit de erkenning die ze verdiende, wordt
Meesseman de Sportvrouw van 2019?

Ze lijkt daardoor meer en meer op de vrouwe-
lijke versie van Dirk Nowitzki. De levende legende
van de Dallas Mavericks is ook zo’n Europeaan
op wie niemand een etiket kon plakken. Lang en
toch geen center, een shooter die zowel met het
gezicht naar de ring als fadeaway (jumpshot terwijl
je achteruit springt) kon scoren en de balbehan-
deling van een spelverdeler. 

Schitterend hoe Meesseman zondag eerst met
drives scoorde en toen de boulevards werden ge-
dicht haar boomlange verdedigster naar de drie-
puntlijn meenam. Daar zette ze een actie op,
waarna ze vrij kwam en de ene na de andere drie-
punter zoefde door het net. Die derde finalewed-
strijd waarin moest gewonnen worden in Connec-
ticut jaste ze in het vierde kwart dertien punten

binnen. Haar ploegmaat Elena
Della Donne zei het eerder al
deze play-offs: “Meesseman
heeft ijs in haar aderen.”

Haar coach bij de Belgische
nationale ploeg, de Belgian Cats,
is Philip Mestdagh. Hij coachte
haar ook in haar jonge jaren, tot
ze als jonge Europese speelster
van het jaar werd gekozen en
een lucratief Russisch contract
tekende. “Ik schrik er niet van
dat ze zo’n allesbepalende rol

speelt in de zwaarste competitie ter wereld. Ze
speelt met vertrouwen en coach Mike Thibault
(ooit assistent bij de Bulls toen Michael Jordan daar
belandde, HVDW) speelt haar uit op haar beste
positie. Meesseman houdt er niet van om het ge-
vecht aan te gaan met de boomlange en harde
centers. Laat haar maar naar openingen zoeken.
De Mystics zijn het ideale team voor haar.”

Wie Meesseman in de WNBA onverstoord aan
het werk ziet, kan niet anders dan vergelijken met
de nationale ploeg op het Europees kampioen-
schap van juli. Daar verloren de Belgian Cats in
overtime met vier punten hun kwartfinale tegen
Frankrijk. Op het EK scoorde Meesseman ook net
geen twintig punten per wedstrijd, maar in die
kwartfinale leek het alsof ze aan banden werd ge-

Alyssa Thomas (links, Connecticut Sun) kan Emma Meesseman (Washington Mystics) niet
afstoppen in de finale van de WNBA. Het staat momenteel 2-1 voor de Mystics. © USA TODAY SPORTS

‘Meesseman houdt 
er niet van om het

gevecht aan te gaan
met harde centers.

Laat haar maar naar
openingen zoeken’

PHILIP MESTDAGH
BONDSCOACH BELGIAN CATS

legd door soms een drievoudige verdediging,
waarna ze de vrije speelster niet kon vinden. 

Haar bondscoach springt in de bres: “Je mag
de Cats niet vergelijken met de Mystics, met alle-
maal speelsters aan wie ze de bal kwijt kan. Bij
ons was alleen Kim Mestdagh goed bij shot dat
EK.” De statistieken geven Mestdagh gelijk. In die
kwartfinale scoorde ze ook 24 punten.

Nog maar 26 en al aan haar zesde seizoen toe
bij de Mystics, die haar in 2013 uitkozen als ne-
gentiende, in de tweede (kneusjes)ronde. In het
tempo waarmee ze zich nu onmisbaar maakt, zou
ze de meest ervaren Europese speelster ooit kun-
nen worden in de VS. Alleen is year round basket-

ball, zoals de Amerikanen dat noemen, zwaar, erg
zwaar. In 2018 bleef ze al eens weg uit de VS na 
jaren een viervoudig programma te hebben 
gedraaid: de nationale competitie in Rusland, de
EuroLeague, tussendoor of erna de Belgian Cats
en in de zomer nog eens de WNBA. Geen enkele
ploeg die haar wil missen.

Mestdagh: “Een haantje de voorste wordt ze
nooit. Ze leidt een team door haar prestaties en
staat nog maar aan het begin van haar evolutie.”

Begin november komen de Belgian Cats weer
samen voor EK-kwalificatiewedstrijden en in fe-
bruari nemen ze deel aan het olympisch kwalifi-
catietoernooi.


