Corpus Het Laatste Nieuws
"EINDELIJK TIJD VOOR ANDERE DINGEN"
Minstens vijf maanden out met gescheurde kruisbanden en weg droomtransfer naar een 'grote'
club. Bij elke andere voetballer zou de wereld instorten, maar niet bij Franck Berrier (26). De
assists-koning van Zulte Waregem is met enige zin voor overdrijving gelukkiger dan ooit, want
heeft nu eindelijk tijd voor vakantie, zijn vrouw en een avondje casino. "Twintig jaar al zit mijn
hoofd vol voetbal. Maar nu voel ik me een beetje bevrijd."
WOUTER DEVYNCK
"Gelukkig heb ik een automatique, want anders was ik volledig afhankelijk van anderen." En dus
neemt Franck Berrier elke dag zijn Volkswagen Sirocco naar de club of naar zijn kinesist in Deinze.
Bijna één maand nadat voor de Fransman het noodlot toesloeg in Zulte Waregem-Standard, huppelt hij
letterlijk vrolijk rond op zijn krukken. Ook gisteren in de perszaal van Essevee zat voor ons een
stralende Fransman. Berrier op zijn best. "Mijn moreel zit echt hoog, dat is het belangrijkste in deze
omstandigheden. Eigenlijk is er maar één dag geweest waarop ik me echt slecht voelde en dat was
toen ik vernam hoe zwaar mijn blessure effectief was. Vijf maanden! Ik, die nooit geblesseerd was.
Maar de dag nadien zag ik het alweer zitten. Sommigen vinden dat bewonderenswaardig, maar ik ben
een optimist, altijd geweest. De operatie is trouwens perfect verlopen en de chirurg heeft me verzekerd
dat ik sterker zal terugkeren. Ach, ik heb al een droom waargemaakt door prof te worden. Waarom zou
ik dan klagen? Er zijn zo veel mensen die het veel zwaarder hebben dan ik. En stel dat ik nooit meer
kan voetballen, dan doe ik toch iets anders? C'est la vie."
"Misschien dat ik soms té veel relativeer en dat ik té optimistisch ben, ja. Maar het is net dat dat me
ook vooruit geholpen heeft in mijn carrière. Door mezelf doelen te stellen die misschien te hoog
gegrepen zijn. Profvoetballer worden, bij een eersteklasser spelen: het leek allemaal te hoog gegrepen,
maar ik heb het toch gedaan. Voor volgend seizoen mikte ik op een grote club. En zonder mijn
blessure was het ook zover. Die gemiste transfer spookt niet door mijn hoofd. Ik zit nog in Waregem
door mijn blessure, niet omdat er geen aanbiedingen waren. Dat is een troost. De prioriteit is nu weer
fit raken, dan zien we wel wanneer ik vertrek (Berrier heeft nog een contract tot 2013, red.). Weet je
dat mijn grootste droom is om ooit eens geselecteerd te worden voor de nationale ploeg? Je kan
zeggen dat dat op mijn leeftijd en met de kwaliteit die er bij Frankrijk rondloopt ontzettend moeilijk is,
maar toch is er altijd een kans."
Kluizenaar
"Op dit moment valt mijn revalidatie heel goed mee, omdat ik nog niet zo veel mag doen. Dus heb ik
veel tijd om dvd's te bekijken en Playstation te spelen. Op dat vlak verschil ik niet veel van andere
voetballers. Eigenlijk ben ik een kluizenaar, ik houd er niet van buitenshuis te gaan. Behalve dan af
een toe eens naar het casino. Dat is iets dat ik sinds drie, vier jaar doe, sinds ik een beetje geld verdien.
(lacht) Niet dat ik zot doe, hoor, maar ik vind dat gewoon leuk. Het verzet de gedachten. Verder kan ik
nu heel veel tijd doorbrengen met mijn vrouw. Misschien dat er zo een kindje van komt. (lacht
opnieuw) Dat ik voorlopig 's middags nog vrij ben, geeft me ook een beetje een vakantiegevoel. Ik
voel me zelfs een beetje bevrijd. Twintig jaar zit mijn hoofd vol voetbal, maar nu kan ik het wat
leegmaken en heb ik ruimte om met andere dingen bezig te zijn."
"Ik vind het moeilijk om Zulte Waregem te zien verliezen. Pijnlijk hoe de ploeg lijdt. Veel ploegmaats
zeggen me dat ze me missen op het veld. Ik weet wel dat ik belangrijk kan zijn voor de ploeg, maar na
de nederlagen op Mechelen en Anderlecht wimpelde ik af dat mijn afwezigheid daar iets mee te
maken had. Maar nu we al vier matchen op rij verliezen, moet ik mijn mening misschien bijschaven.
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Al kan het feit dat er in play-off I sterkere tegenstanders zitten, ook meespelen. Maar als we dit
weekend winnen op Kortrijk, kan dat het keerpunt zijn. Ik hoop het vurig, want ik voel me ondanks
mijn blessure nog altijd heel sterk betrokken bij de club."
Bron: Het Laatste Nieuws 09/04/2010
“IK HEB GEDACHT AAN STERCHELE"
Jonathan Legear ontpopte zich met zes goals en drie assists tot een belangrijke pion in het
Europese parcours van Anderlecht, maar net voor de play-offs raakte hij opnieuw geblesseerd.
De Luikenaar is inmiddels hersteld en werpt zich op als een extra troef voor de eindsprint in de
play-offs. Tijd voor een openhartig gesprek met één van de meest wispelturige jongeren van
Anderlecht. Op zijn 22ste lijkt Legear zijn wildste haren kwijt. Hoewel.
RUDY NUYENS
Hoe komt het dat jij dit seizoen pas je beste niveau haalt sinds je bij Anderlecht speelt?
"Vorig seizoen had ik na 12 matchen ook 5 of 6 goals en 4 assists op mijn naam. Maar hét probleem
waren de blessures, daardoor was het telkens weer vanaf nul beginnen. Dit seizoen heb ik nauwelijks
serieuze blessures, ook omdat ik mijn lichaam beter leer kennen. Dat is voor mij een grote stap
vooruit."
Je bent ook efficiënter geworden: je voorzetten zijn beter geworden, je snijdt ook veel
makkelijker naar binnen.
"Dat komt omdat ik nu veel meer speel. Vorig seizoen sloot ik ook af met 10 assists, maar ik miste 40
tot 50 procent van de matchen. Als ik een heel seizoen kan spelen, kan ik misschien hetzelfde
rendement halen als Boussoufa."
Hoe komt het dat je nu minder geblesseerd bent dan de voorbije jaren?
"Tot mijn 21ste heeft men mij nooit gecorrigeerd. Er is nu een osteopaat op de club, voordien was die
er niet. Toen die gekomen is, heeft hij me meteen gezegd: 'Jona, als jij geen steunzolen gaat dragen,
zal je altijd blessures oplopen'. Blijkbaar loop ik niet echt recht, zijn mijn achillespezen ook te kort,
maar die steunzolen corrigeren dat. Ik draag ze nu zes maanden en je ziet meteen het resultaat.
Daarnaast was er ook het verhaal met mijn tanden. De club is van tandarts veranderd, we gaan nu bij
dokter Demol in het Leopoldpark. Toen ik de eerste keer bij hem kwam, zei hij meteen: je hebt cariës
op tien tanden. Hij heeft één tand meteen getrokken, omdat ik daar al minimaal vier jaar een
ontsteking op had. Dat hou je toch niet voor mogelijk! Ik blijf het abnormaal vinden dat daar niks aan
werd gedaan. De verklaring voor mijn blessures was té makkelijk: ze hadden me één keer per week
zien uitgaan, daar moest het wel aan liggen."
Maar je ging ook echt wel op stap.
"Ik steek niet weg dat ik vroeger één tot twee keer per week ging stappen, maar mijn problemen
hadden duidelijk een fysieke oorsprong. Ik accepteer de zaken zoals ze zijn, maar dan moeten ze me
ook niet met die ene steen - dat ik te veel uitging - blijven gooien. Ik ken spelers die twee keer per
week gaan stappen en die nooit geblesseerd zijn."
Maar essentieel is toch ook dat je zélf bent veranderd?
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"Ik was 16 jaar en 8 maanden toen ik mocht invallen in de Champions League. Plots had ik geld, dan
is het niet makkelijk om te leven zoals het moet. Ik had mijn ouders ook niet meer achter mij. Zij
woonden in Luik, ik zat hier in Brussel. Ik had ook nog geen auto."
Dus reed je mee met Fabrice Ehret, die niet vies was van een stapje in de wereld.
"Ik bleef vaak bij hem slapen. Ik reed voortdurend met hem mee, maar ook met andere mensen. We
gingen dan nog even iets drinken, we bleven een uur en dat werd meer. Als je daar dan zit zonder auto,
is het niet makkelijk om 'neen' te zeggen. Sportief is me nochtans nooit iets verweten, want ik gaf me
altijd helemaal en ik telde de voorbije jaren 35 goals en 30 assists. Dat is niet slecht als je 22 bent en
bij Anderlecht zit. Maar nu is daar ook maturiteit bijgekomen."
Betekent dat ook: niet meer stappen?
"Ik ga nu één keer om de twee maanden weg. Ook na een match ga ik meestal rechtstreeks naar huis."
Heeft de publiciteit rond je auto-ongeluk van vorige zomer, op weg van discotheek Carré naar
huis, daar iets mee te maken?
"Dat was net na de testwedstrijden. Ik blijf erbij: als dat gebeurd was nadat we kampioen waren
geworden, had iedereen dat normaal gevonden. Enfin, niet normaal, maar dan had iedereen gezegd:
'Hij heeft een ongeluk gehad terwijl hij de titel vierde'. Nu hadden we de titelstrijd verloren en kreeg je
het omgekeerde effect. Maar het heeft mij wel doen nadenken. Je beseft dat je aan iets ontsnapt bent.
Dan denk je: wat Sterchele overkomen is, had ook jou kunnen gebeuren. De rest is veel minder erg,
dat is materieel. Een auto kan je herstellen. En wat de schade bij die mensen betreft: er is geen drama
gebeurd (Legear miste een bocht en knalde tegen een huisgevel, red.). Gelukkig maar, dat besef ik ook
wel. Maar het ging om een auto-ongeval en er gebeuren er 40 tot 50 per dag. Maar ik ben een publieke
figuur en ik speel bij Anderlecht. Ik heb mezelf ook wel in vraag gesteld. Iedereen maakt wel eens een
fout in het leven. Als je pro en contra afweegt, is er meer contra dan pro. Daar moet je mee leven."
Heb je het gevoel dat je imago sindsdien is veranderd?
"Dat denk ik wel. Er wordt weer gesproken over de voetballer Legear en daar kan ik alleen maar blij
om zijn. Maar ik vind ook wel dat ik dat verdien, want ik heb er heel veel voor gedaan. Ik heb wel het
gevoel dat er nu minder mensen tegen mij zijn, omdat ze zien wat ik er voor doe. Ik ben ook
extrasportieve dingen gaan doen, samen met Gillet en onze vriendinnen, zaken voor het goede doel."
Er is nog meer veranderd. "Tot twee jaar geleden stond er geen water in mijn ijskast", zei je
onlangs. Wat dronk je dan wel?
"Alles behalve water. Fanta, cola, Sprite. Nu drink ik 80 procent van de tijd water. Het is een
gewoonte geworden."
Hebben ze je voordien nooit gezegd dat al die suikerhoudende dranken niet goed zijn voor een
sportman?
"Jawel. Dat zeggen ze me al sinds ik hier ben. Maar in die tijd dacht ik: zij zijn mijn ouders niet. Als ik
geen zin heb om een inspanning te doen, dan doe ik ze niet. Maar er zijn twee mensen die me van een
aantal dingen overtuigd hebben: de trainer en Herman Van Holsbeeck. Herman heeft me meermaals in
zijn bureau geroepen en me gesproken als een vader. Hij heeft veel voor me gedaan, zijn deur stond
ook altijd voor me open. Hij wou me zelfs een dame ter beschikking stellen die gezond voor mij zou
koken."
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Lorraine is sinds je vijftiende je vaste vriendin. Had het anders kunnen lopen als zij bij je
gewoond had?
"Dat is niet mogelijk."
Omdat zij in Luik studeerde en jij in Brussel zat?
"Neen. Vanwege mijn karakter. Op mijn leeftijd heb ik het nog moeilijk om elke dag samen te zijn
met iemand. Wel een dag of vijf, maar ik heb per week zeker twee dagen nodig om alleen te zijn of
met vrienden op te trekken en eens bij mijn ouders langs te gaan. Ik heb het nog nodig om een beetje
mijn eigen leven te leiden."
Trouwen en kinderen krijgen is nog niet voor meteen?
(lacht) "Néé."
Je blijft een beetje een buitenbeentje: speciaal kapsel, speciale kleren.
"Ik ben niet de enige in de kleedkamer die op zijn kleding let, dat maakt het net leuk. Ik loop liefst
rond in kleren die niemand anders heeft. Ik koop mijn kleren nooit in België. Daarvoor ga ik naar
Amsterdam, Maastricht of Parijs. Ik heb graag dingen die je bij niemand anders ziet. Ik wil mezelf zijn
en niemand tegen het lijf lopen die er net zo uitziet als ik. (lacht) Als mijn moeder mijn garderobe ziet,
zegt ze altijd dat ik erger ben dan een meisje."
Anderhalf jaar geleden wou je naar Moskou, waar je veel geld kon verdienen. Denk je daar nog
wel eens aan?
"Ik kon 6 miljoen krijgen in vijf jaar. Er zijn sindsdien nog wel contacten geweest met Rusland. Maar
ik realiseer me nu dat ik hier goed zit. Zelfs als ik héél mijn carrière hier zou spelen, zou ik het niet
slecht gedaan hebben."
We horen dat je ook meer verdient met je nieuwe contract.
"Alle partijen zijn tevreden. Maar voor mij komt geld nu niet op de eerste plaats. Anders was ik wel
naar Moskou vertrokken. Ik besef dat ik nog dingen te leren heb en beter kan worden door te blijven."
Is de nationale ploeg voor jou de volgende stap?
"Mijn eerste bekommernis is Anderlecht. Maar toegegeven: als ik de selectie soms zie, kan ik niet
begrijpen dat ik met mijn zes Europese goals niet opgeroepen word. Misschien vindt de bondscoach
dat ik nog een aantal dingen moet leren. Misschien houdt hij helemaal niet van de voetballer Legear.
Je kan nu eenmaal niet van iedereen houden."
Maar je wil toch voor de Rode Duivels spelen?
"Natuurlijk! Maar als hij me niet oproept, ga ik me daar niet ziek in maken."
Misschien heb je ook de pech dat Eden Hazard op jouw rechterflank speelt?
"Mirallas heeft ook vaak op rechts gespeeld bij de Rode Duivels. Met alle respect: die heeft bij zijn
club slechts tien volledige matchen gespeeld in twee jaar. Weet je: Eden kan ook op links spelen.
Daarom zou een tandem Hazard-Legear misschien ook ideaal zijn. Ik hoor ook dat steeds meer

IV

mensen zeggen dat ik ten minste in de kern zou moeten zitten. Sommigen vinden het zelfs een schande
dat ik er niet bij ben. (grijnst) Zo zit de wereld in mekaar: de ene is voor je, de andere tegen je."
Bron: Het Laatste Nieuws 09/04/2010
SHIRTS BIGLIA EN MAZUCH GEVEILD
De shirts die Lucas Biglia en Ondrej Mazuch droegen in de thuiswedstrijd tegen Dinamo Zagreb in
december, worden geveild ten voordele van de vzw 'La Tramontane'. Het gaat om een initiatief van
Marie en Lorraine, de vriendinnen van Gillet en Legear. 'La Tramontane' is een centrum voor jongeren
die geplaatst werden door de jeugdrechter. Er kan tot maandag 14.30 uur via de website van
Anderlecht worden geboden. (RN)
Bron: Het Laatste Nieuws 10/04/2010

SYLVIE VAN DER VAART DANST ZONDER PRUIK
Sylvie van der Vaart, de 31-jarige vrouw van Real Madridspeler Rafael, betrad vorige vrijdag de
dansvloer van het Duitse programma 'Let's Dance' zonder pruik. De voetbalvrouw verloor haar haren
door een behandeling voor borstkanker, waarvan ze ondertussen genezen is. "Ik ben niet meer die
pruik", aldus Sylvie onder luid applaus. "Ik ben een vrouw met korte haren en daar ben ik trots op."
(WDK)
Bron: Het Laatste Nieuws 13/04/2010

STEAUA WIL GEEN HOMO IN DE PLOEG
George Becali, voorzitter van het Roemeense Steaua Boe-karest, heeft de transfer van de Bulgaar Ivan
Ivanov geblokkeerd toen hij hoorde dat de speler mogelijk homo is. Becali liet verstaan dat homo's
volgens hem niet op een voetbalveld thuishoren. Ik heb respect voor alle mensen, ongeacht hun
seksuele geaardheid, maar ik wil niet werken met homo's. Het is hun probleem", zegt Becali in de
lokale media. "Ik kreeg een brief van protest op deze mening. Ik heb het recht om te huren wie ik wil.
Deze rechten zijn niet het belangrijkste voor mij, de wet is door de mens gemaakt." (RN)
Bron: Het Laatste Nieuws 12/04/2010

KOMPANY KRIJGT DOCHTER
Stráf van Vincent Kompany: de 24-jarige voetballer heeft meer dan twee jaar lang zijn vriendin
verborgen kunnen houden voor de wereld. En toen het koppel dinsdagavond plots toch in het openbaar
verscheen - op een liefdadigheidsevenement in Manchester, waar Kompany voetbalt - bleek Carla
hoogzwanger. Ze moet over een maand bevallen, het koppel verwacht een dochtertje. "Ja, mijn zoon
wordt papa", bevestigde vader Pierre Kompany gisteravond het nieuws. Vincent leerde Clara kennen
bij Hamburg, waar hij tot de zomer 2008 speelde.
Bron: Het Laatste Nieuws 15/04/2010
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STRÁF VAN KOMPANY
Vincent Kompany (24) wordt in mei papa. De speler van Manchester City verscheen
dinsdagavond op een liefdadigheidsevent voor het eerst in zijn carrière hand in hand in het
openbaar met een vriendin, hoogzwanger van een meisje dan nog. Straf dat Kompany 'zijn'
Carla zo lang uit de picture kon houden.
Kristof Terreur en Wouter Devynck
Zelfs in Engeland, waar paparazzi voetbalsterren en hun gevolg constant opjagen, wisten ze niet van
het bestaan van Carla af, laat staan dat ze zwanger was. Maar Vincent Kompany wordt dus papa,
bevestigde zijn vader Pierre gisteravond. "Ja, mijn zoon wordt straks voor de eerste keer vader", zei
hij. "De hele familie kijkt ernaar uit. Wij zijn heel blij voor Vincent." De foto van Kompany, hand in
hand met zijn hoogzwangere vriendin Carla, werd dinsdagavond gemaakt op de rode loper van
'Fashion Kicks', een liefdadigheidsevent van Kompany's teamgenoot bij Manchester City, Shay Given
en diens vrouw. Blijkbaar zijn Kompany en Carla al meer dan twee jaar samen. De Belgische
stervoetballer met Congolese roots leerde zijn liefje kennen bij het Duitse Hamburg, waar hij tot de
zomer van 2008 voetbalde. Nadien verhuisde hij samen met Carla naar Manchester.
Discretie
Kompany heeft zijn privéleven altijd goed afgeschermd. Hoewel hij sinds zijn 17de - toen hij
debuteerde in het eerste elftal van Anderlecht - in de schijnwerpers staat, werd hij nooit gekiekt in het
gezelschap van een vriendinnetje, een miss of ander mooi volk. In tegenstelling tot vele van zijn
collega-voetballers. Dat hij al een paar jaar een vriendin had, wist enkel een select kringetje van
familieleden en vrienden. Zijn jongere broer François, die ook in Engeland voetbalt, liet zich onlangs
in een interview met deze krant ontvallen dat hij niet meer bij zijn broer inwoonde: "Hij heeft een
vriendin, ik wil hem wat privacy gunnen."
"Ook wij wisten niets over zijn privéleven", zegt Jeff Powell, journalist van de populaire krant 'The
Daily Mail. "Onlangs liet Kompany zich ontvallen dat alles goed met hem gaat, ook in zijn leven naast
het voetbal. Zonder daarover in detail te treden."
Geen Beckham
Nu is het wel zo dat Kompany in Engeland geen ster is zoals hij dat voor de Belgen wel is. Hij is geen
David Beckham of Wayne Rooney, die dagelijks met vrouw of kinderen in de tabloids opduiken.
"Maar hij wordt wel steeds belangrijker, nu hij bij een prestigieuze club als Manchester City een
basisplaats heeft", beweert Powell. "Toch ben ook ik verbaasd over die foto. Did he lock her up? Heeft
hij zijn vriendin soms opgesloten? Iedereen kent onze WAG-cultuur (vrouwen en kinderen van
voetballers, red). In een kleine stad als Manchester is het haast onmogelijk om aan hun lenzen te
ontsnappen. Bovendien leven alle spelers in hetzelfde stadsgedeelte: Cheshire. Ofwel hangen ze daar
rond ofwel vind je ze in het centrum. Om maar een voorbeeld te geven: Engelse fotografen zijn er
zelfs in geslaagd om de ex van Carlos Tévez, de ster van Manchester City, in Argentinië te vinden.
Waarom zou dan de vriendin van een speler die in Manchester verblijft aan hun aandacht kunnen
ontglippen? Straf van Kompany."
Bron: Het Laatste Nieuws 15/04/2010

Olivier Deschacht kan zondag op het veld van grote concurrent Club Brugge zijn vierde
landstitel vieren. "Het moet niet speciaal op Brugge, want wij haten Club niet", zegt de 29-jarige
aanvoerder van Anderlecht. Maar zijn honger naar de titel is bijzonder groot. Eens die titel
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binnen is, heeft Deschacht nog twee wensen: een nieuw contract én een kind voor zijn dertigste,
al wordt vooral dat laatste moeilijk.
RUDY NUYENS
Je kan Club zondag kampioen worden in Brugge. Het mooiste wat er is voor een
Anderlechtspeler?
"Neen. Voor mij toch niet. Wij willen de titel, maar of dat tegen Brugge of thuis tegen Gent gebeurt,
doet er niet toe. We willen absoluut kampioen worden en liefst zo snel mogelijk, maar dat hoeft niet
speciaal in Brugge te gebeuren. Wij hàten Brugge niet, het is gewoon een concurrent. Persoonlijk vind
ik dat het heel mooi zou zijn om tegen Gent kampioen te worden, omdat we dan thuis spelen."
Zijn er bij Brugge spelers waar jij goed mee opschiet?
"Ja. Geraerts hoor ik af en toe. En met Sonck amuseer ik mij ook altijd bij de nationale ploeg."
Wat heb jij dit seizoen bij Brugge zien veranderen, na een paar moeilijke jaren?
"Vooral met Hoefkens hebben ze een ongelooflijke transfer gedaan. De vorige jaren maakte de
defensie van Brugge altijd wel wat foutjes, er was altijd wel kritiek. Hoefkens is een hele belangrijke
speler voor Club. De rest kan voetballen, maar alles begint achteraan. Als je daar vertrouwen uitstraalt,
volgt de rest. Dan mag je al eens een kans missen - wat Brugge toch af en toe doet -, want je kan
rekenen op je verdedigers."
Over verdedigen gesproken. Jullie hielden dit seizoen heel vaak de nul, maar als je een
voorsprong weggeeft zoals tegen Brugge en STVV, komt er snel weer kritiek.
"En terecht. Maar het is niet alleen een zaak van de verdediging. Tegen Brugge krijgen we twee goals
tegen op stilstaande fases, dan moet je met heel de ploeg wat geconcentreerder zijn. Kijk naar de goal
van Sint-Truiden: als de aanvallers daar wat scherper reageren op de man in balbezit, komt het niet
zover. Ik zeg niet dat de verdediging niet beter kon doen, maar het is niet zo dat die voor 100 procent
in de fout gaat bij die tegengoals."
De defensie lijkt me beter in mekaar te zitten met Mazuch en Juhasz centraal en jij als
linksback.
"Ik speel ook veel liever linksback. Juhasz en Mazuch hebben meer kwaliteiten op de centrale posities.
Die twee kunnen nog een hoger niveau halen. Zeker Mazuch, als hij van die kleine foutjes weglaat.
Het zijn vaak onnodige foutjes, die kunnen leiden tot vrije trappen, zoals tegen Brugge. Als hij dat
kan, is die hier volgend jaar weg, denk ik. Het is lang geleden dat ik nog zo'n goeie verdediger gezien
heb én hij is nog jong. Links is mijn positie. Ik loop graag en ik ben niet van de traagste."
Jelle Van Damme speelt ook liefst linksback.
"Dat is mijn probleem niet."
Is het zoals hij zegt: in het voetbal is het ieder voor zich?
"Ja, daarom zeg ik ook dat het mijn probleem niet is. Ik sta nu links, ik sta daar al tien jaar. Iedereen
wil linksback zijn bij Anderlecht, maar dat is mijn probleem niet."
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Vind jij ook niet dat Jelle meer voor de ploeg kan doen op het middenveld?
"Tuurlijk. Als hij nog meer zijn goaltjes kan meepikken en nog meer infiltreert, dan moet hij wat mij
betreft altijd op het middenveld spelen. Hij heeft zijn kopbalsterkte, zijn duelkracht en zijn inzet.
Daarmee zie ik hem liever op het middenveld spelen. Dat heeft totaal niets met mij te maken. De
manier waarop we nu spelen, is volgens mij de beste oplossing voor Anderlecht."
Wat maakt Anderlecht sterker dan de voorbije twee jaar?
"We spelen veel met dezelfde ploeg, dat is al heel belangrijk. En de honger is een beetje terug. Ik denk
dat er vorig jaar toch een beetje gemakzucht was, anders hadden we die titel nooit mogen verliezen.
Vooral op verplaatsing. We wonnen thuis van Standard met 4-2, maar gingen daarna wel verliezen in
Mechelen. En zo waren er nog matchen: in Moeskroen, in Tubeke. En op de laatste speeldag winnen
we dan plots makkelijk in Genk met 0-2. Nu beseffen we dat élke match belangrijk is. Het is niet
omdat je de ene week met 4-0 wint, dat je ook de volgende match gaat winnen. Dat besef zit er nu heel
diep in, ik denk dat daar het verschil ligt met vorig jaar."
De honger een beetje weg: mag en kan dat op dit niveau?
"Neen, dat mag niet. Het is een beetje gemakzucht. Honger is ook een kwaliteit, waarmee je het
verschil kan maken tegenover de andere topploegen. Nu zie je dat iedereen geobsedeerd is door de
titel."
Hoe zit het met je contractverlenging?
"Goed, want we praten er niet over. Als we kampioen zijn, wil ik graag praten, maar nu concentreer ik
mij op de titel. Ik vind het goed dat ze me nu eventjes gerust laten en dat ze mij niet pushen. Het
sportieve gaat nu voor, daarna zullen we wel zien."
Je wil toch blijven?
"Dat zeg ik al tien jaar. Het is mijn droom om mijn carrière hier uit te doen. Maar ik moet dat niet
alleen zeggen, ik moet dat ook elke match bewijzen. Dat is het grote nadeel van bij Anderlecht te
spelen: je moet je elke keer weer bewijzen, of het is gedaan. Ik probeer dat ook elke week te tonen, we
zullen wel zien of het bestuur het met mij eens is."
Je hebt al 252 matchen gespeeld voor Anderlecht. Dat is bijna uniek in het voetbal van vandaag.
"Dat is waar. Ik sta daar niet bij stil, omdat het allemaal zo snel is gegaan. Ik herinner me mijn eerste
invalbeurt op Beveren nog alsof het gisteren was. Maar ik ben heel ambitieus en ik wil er graag nog
250 matchen bij doen. Ik blijf niet stil staan, dat is misschien wel één van mijn goeie eigenschappen."
Ik heb de indruk dat je dit seizoen veel constanter bent geworden in je prestaties.
"Dat vind ik ook. Conditioneel ben ik top. Ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld, ik recupereer
fantastisch, ik kan perfect twee of drie matchen per week aan. Maar je draait natuurlijk ook mee met
de ploeg. Zeker een teamspeler als ik. Ik val niet op. En als ik niet opval, is het omdat ik goed speel."
Wij geven jullie punten, maar hoe zou je jezelf quoteren?
"Ik ben niet de man van de 8, maar ik kreeg dit seizoen ook nooit een 4. Dat typeert mij. En zo wil ik
het ook houden. (lacht) Ik ben heel tevreden als ik een 6 heb. Ik voel dat ik dit seizoen ook meer
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respect krijg van de pers."
Voel je ook in het algemeen meer erkenning?
"Meer en meer. Als je Anderlecht zegt, zeg je dribbelen, wereldgoals, acties. Ik ben niet dat type
speler, maar ik denk dat je er wel zoals ik nodig hebt in een ploeg. Eentje die er altijd voor gaat en die
een winnaarsmentaliteit heeft. Kijk naar Barcelona: daar zie ik Puyol fantastisch graag bezig. Of een
John Terry bij Chelsea: ook niet echt opvallend, maar wel een type dat je nodig hebt. Ik vergelijk
mezelf niet met die gasten, ik ben absoluut niet zo goed als zij. Maar ik geef ze maar als voorbeeld om
te zeggen dat élke ploeg zijn werker nodig. Ik bén een werker en ik weet dat ook van mezelf. Dat is
misschien óók een goeie eigenschap: ik wéét wat ik kan."
Je bent aanvoerder, maar er zijn mensen die jou geen echte leider vinden.
"Dat klopt: ik ben niet het type Zetterberg of De Boeck. Dit is ook een moeilijke generatie. Er zitten
zoveel culturen en zoveel persoonlijkheden in de groep. Ik probeer er ook niet boven te staan en laat
iedereen zijn ding doen. Ik doe gewoon mijn werk als kapitein, niet meer of niet minder. Maar het is
niet makkelijk om kapitein te zijn van Anderlecht. Zeker niet met een Boussoufa, met een Juhasz die
zelf kapitein is bij Hongarije, met een Frutos die heel belangrijk was voor de groep. Je kan daar
moeilijk boven staan, dat gáát niet. En dat probeer ik dus ook niet."
Zou het niet aanvaard worden als iemand er helemaal boven zou staan?
"Er ís niemand. Ik weet het meest van deze club, ik speel het langst voor deze club. Dit is de beste
oplossing, want ik ben ook rustig, in de kleedkamer en op het veld. Ik pak zelden een kaart voor
reclameren, ik heb ook een goed contact met alle arbiters. Ik ken de Belgische competitie ook van
binnen en van buiten. Je moet geen Zetterberg zijn om kapitein te zijn, je kan dat ook op een andere
manier doen. In deze groep staat er niemand boven, we zijn allemaal gelijk. Dat is misschien ook een
reden van het succes."
Je wou de titel, je wou een nieuw contract. Was er niet nog iets?
"Ja. Een kind voor mijn 30ste. Maar Annelien blijft maar studeren. Terwijl het nu ver zou moeten
gebeuren, als je er nog eens negen maanden bijtelt. (lacht) Ik zou er een accidentje van kunnen maken,
maar het probleem is dat zij dit interview zal lezen. Het is een droom, maar we moeten er allebei
200% klaar voor zijn. Ik ben er klaar voor, maar zij moet er ook klaar voor zijn. Ze is nog maar 23, dat
mag je niet vergeten. We zien wel, maar het begint te kriebelen. Zeker in deze groep, waar bijna
iedereen al een kind heeft. (lacht) Stel je voor dat Lukaku ook nog met een kleine afkomt. Dan
adopteer ik er ergens eentje. Maar nu eerst de titel, al de rest daarna."
Zou je vierde titel je mooiste zijn?
"Misschien wel, omdat we er twee jaar naast gepakt hebben. De honger is enorm groot, daarom zou
deze heel mooi zijn. Maar daar moeten we niet teveel over praten, laat ons het eerst maar doen. Vier
titels bij Anderlecht: er zijn er niet zoveel die dat kunnen zeggen. En wees maar zeker: ik wil er nog."
Bron: Het Laatste Nieuws 17/04/2010
WAAROM VROUWEN NAAR HET WK UITKIJKEN
Het WK een mannenzaak? Bijlange niet. Want buiten gouden voeten hebben de topvoetballers
die in Zuid-Afrika op het veld staan ook bijzonder prachtige lijven. Kijk en geniet!
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1.Cesc Fabregas (22), middenvelder Spanje
Deze ietwat jongensachtige Spanjaard is de jongste topscorer ooit van de Britse ploeg Arsenal. Een
donker type, en dat weet ook Carla Cutie te appreciëren, de Spaanse die al enkele maanden regelmatig
aan zijn zijde wordt gespot. Officieel bevestigd is hun relatie nog niet. Dat maakt ons niet echt rouwig.
2.Robin van Persie (26), aanvaller Nederland
Hoe goed zijn traptechniek ook is, wij zullen ons Robin Van Persie wellicht vooral voor zijn sterke
jukbeenderen van het WK herinneren. Hij is al papa van twee kindjes - Van Persie begon niet alleen
jong met voetballen, maar ook met een gezin -, maar ook papa's kunnen sexy zijn, nietwaar?
3.Michael Ballack (33), middenvelder Duitsland
De 'Matt Damon'-lookalike van het Duitse elftal, kapitein van het team, heeft een robuust lijf dat er
absoluut mag zijn. Hij staat intussen al vijftien jaar op het veld, maar dat is er allerminst aan te zien.
Zet je eigen man maar even netjes op de reservebank als de knappe Ballack zich met de bal mag
inlaten.
4.Cristiano Ronaldo (25), aanvaller Portugal
We moesten de reclamecampagne van Armani-ondergoed niet zien om overtuigd te raken van de
'sterktes' van de Portugese Ronaldo, maar we zijn toch blij dat hij David Beckham mocht vervangen
als lingeriemodel. Hoe meer (van) Ronaldo te zien is, hoe beter. En daarom zijn we dus ook
voorstander van het WK.
5.Theo Walcott (21), aanvaller Engeland
Het leukste aan Walcott? Zijn koffie-met-melkkleurtje. En zijn hoge knuffelbeer-gehalte. Hij is
trouwens ook trouw, de aanvaller van de Britse ploeg. Hij is al jarenlang gelukkig met zijn 'high
school sweetheart' Melanie Slade, die hij voor haar 21e verjaardag een Ferrari gaf.
6.Iker Casillas (28), doelman Spanje
De doelman en kapitein van het Spaanse team heeft al een tijdje een knipperlichtrelatie met ex-Miss
Spanje Eva Gonzales. Aankomen mag misschien niet meer, maar kijken wel. En het wordt spannend.
Casillas is niet voor niets verkozen tot beste doelman ter wereld.
7.Sergio Ramos (24), verdediger Spanje
De bijnaam van de Spaanse Real Madrid-verdediger is 'Gitano', zigeuner. Met zijn lange lokken, al
dan niet met een elastiekje bij mekaar gehouden, doet Sergio Ramos die alle eer aan. Een tikje
bohémien dus, en zijn torso is bovendien om bij te watertanden.
8.Fabio Cannavaro (36), centrale verdediger Italië
Ook tijdens de vorige wereldbekers was Cannavaro al een reden om te kijken. In 2006 werd de Italiaan
zelfs tot 'meest sexy speler van het WK' verkozen. Of hij die titel nog eens kan binnenhalen? De
concurrentie in Zuid-Afrika is behoorlijk sterk, ook op niet-sportief vlak.
9.Thierry Henry (32), spits Frankrijk
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Thierry Henry heeft niet alleen een imposante borstkas, ook het hart erin is mooi. Buiten het veld is de
Franse voetballer voor het goede doel in de weer. Als UNICEF-ambassadeur, maar ook in de 'Stand
Up Speak Up'-campagne, tegen racisme in het voetbal.
Bron: Nina (Het Laatste Nieuws) 17/04/2010

FEEST IN HET KUIPJE
Nico Van Kerckhoven nam zaterdag in het Kuipje afscheid na 21 jaar profvoetbal. De 39-jarige
verdediger en 42-voudig Rode Duivel werd voor de aftrap uitgebreid in de bloemetjes gezet,
waarna hij met een strafschopgoal zelf een orgelpunt plaatste. "Ik had geen beter scenario
kunnen bedenken", straalde Van Kerckhoven na afloop van een match die Westerlo plots weer
in de running brengt voor groepswinst in play-off II.
RAF VAN DYCK
Het was een drukte van jewelste zaterdagavond kort voor de aftrap in het Westelse Kuipje. Dat had
alles te maken met twee huldigingen. Aanvoerder Delen werd in de bloemetjes gezet voor zijn 300ste
wedstrijd in Kempense loondienst, maar daarna ging alle aandacht naar Van Kerckhoven. Met zijn
drie kinderen aan de hand betrad de oudste speler van de Jupiler Pro League voor het laatst het veld,
waarna hij en zijn vriendin Lies overladen werden met cadeaus en bloemen. "Ik was geweldig
aangedaan", bekende Van Kerckhoven. "Er was zelfs een delegatie fans van mijn ex-clubs Schalke 04
en Mönchengladbach aanwezig. Fantastisch!" Toen de bal halfweg de eerste helft op de stip belandde,
werd Van Kerckhoven naar de bezoekende rechthoek geroepen. Met een streep rechtdoor verdubbelde
hij zijn doelpuntenaantal. "Gelukkig stond het toen al 2-0, zodat ik zonder stress kon trappen."
Onherkenbaar Cercle
Inderdaad, toen al zat Westerlo op rozen na goals van Iakovenko en Annab. Een onherkenbaar Cercle
kon daar niets tegenover stellen, al prikte Foley kort voor de pauze wel de 3-1 tegen de touwen. Het
zou evenwel een voetnoot worden in een partij die na de rust definitief in het voordeel van de
thuisploeg kantelde. Op aangeven van Iakovenko legde de 19-jarige Liliu spits knap de 4-1 in het
mandje. Iedereen kon zich daarna opmaken voor hét kippenvelmoment van de avond: de
applausvervanging voor Van Kerckhoven. Ceulemans bouwde de spanning op door tot minuut 87 te
wachten, waarna een indrukwekkende staande ovatie volgde. Een mooi afscheid, na in totaal meer dan
500 competitiewedstrijden en 42 caps voor de Rode Duivels. "Het besef dat het echt voorbij is, zal de
volgende dagen en weken pas volgen. Maar nu eerst vakantie, vakantie, vakantie." En die vakantie
begint meteen, want voor aanvang van de match liet Van Kerckhoven al weten dat hij volgende week
op Mechelen niet meer in actie komt.
Voor de verdediger mag het seizoen dan wel voorbij zijn, Westerlo doet na een zes op zes weer
helemaal mee voor de groepszege in poule A.
Bron: Het Laatste Nieuws 19/04/2010

FRANSE INTERNATIONALS IN OPSPRAAK
Twee maanden voor de start van het WK dreigt er een schandaal los te barsten in Frankrijk, waar twee
internationals volgens de sportkrant L'Equipe door het gerecht zijn ondervraagd omdat ze seks hadden
met een minderjarige prostitituee. Volgens L'Equipe zou eerstdaags ook een derde international
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ondervraagd worden. (VH)
Bron: Het Laatste Nieuws 19/04/2010

STERSPELER RIBÉRY IN SEKSSCHANDAAL
Minder dan twee maanden voor de start van het WK voetbal in Zuid-Afrika blijkt zowat de
halve nationale ploeg van Frankrijk verwikkeld in een seksschandaal. Sterspeler Franck Ribéry
is al ondervraagd omdat hij een affaire zou gehad hebben met een minderjarige prostituee. Ook
drie andere Franse internationals zouden iets gehad hebben met het jonge meisje. De zaak zet
Frankrijk in rep en roer.
Dirk Coosemans
Over goed één maand maakt coach Raymond Domenech zijn selectie voor het WK in Zuid-Afrika
bekend. De man, die al onder vuur ligt omwille van het slechte spel van Les Bleus, kan de commotie
dus missen als kiespijn. Bovendien heerst er nu grote onduidelijkheid of Ribéry en de andere
geviseerde spelers wel mee kunnen naar Zuid-Afrika.
Franck Ribéry, die zich in de kijker speelt bij Bayern München, en ook Sidney Govou van Olympique
Lyonnais zijn al ondervraagd omtrent hun vermeende relatie met een minderjarige prostituee. In de
Parijse club 'Zaman', in het chique achtste arrondissement, zouden de voetballers kind aan huis
geweest zijn. Volgens verschillende bronnen legde Ribéry het er aan met een minderjarig meisje van
Marokkaanse afkomst. Volgens een aantal Franse media zou de Bayern-held zelfs bekend hebben dat
hij een relatie had met de prostituee. "Maar ik wist niet dat ze minderjarig was", luidt het.
Privéleven
De advocate van Ribéry erkent dat de Franse voetbalheld verhoord is, maar ze ontkent dat hij een
relatie had met de minderjarige prostituee. Ze benadrukt dat haar cliënt enkel als getuige gehoord
werd. "Voor ons stopt deze affaire na die ondervraging als getuige", zei Sophie Bottai op Radio Monte
Carlo. "Ribéry moest informatie verschaffen over een kennis die banden heeft met een netwerk van
escortmeisjes. Dat is de enige reden van de ondervraging. Deze affaire draait dus niet rond Ribéry. In
het ergste geval zal iets uit zijn privéleven opduiken en daarom onthouden we ons van verdere
commentaar."
Celstraf
Rest de vraag welke speler dan wél een seksrelatie met de minderjarige prostituee zou toegegeven
hebben. Er wordt druk gespeculeerd dat het om Govou gaat, maar diens advocaat onkent ook ten
stelligste - zonder formeel te bevestigen noch te ontkennen dat zijn cliënt ondervraagd is. "Hij heeft
zelfs nooit een stap in die nachtclub gezet. Dat hij genoemd wordt in deze affaire kwetst hem diep."
Later deze week zullen nog twee andere Franse internationals gehoord worden. Van hen is enkel
bekend dat één in het zuiden van Frankrijk speelt, en de andere in Spanje.
In Frankrijk staat op seks met een minderjarige een maximumstraf van drie jaar gevangenis en 45.000
euro boete.
Bron: Het Laatste Nieuws 20/04/2010
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FRUTOS GERAAKT VOORLOPIG NIET IN BELGIË
Nicolas Frutos probeert deze week vanuit Argentinië over te komen naar België om de 30ste titel mee
te vieren. De bedoeling is dat hij zondag voor de wedstrijd tegen AA Gent afscheid zou kunnen nemen
van de supporters, maar voorlopig ziet het er naar uit dat hij niet in België geraakt. Frutos was van
plan om van Buenos Aires naar Madrid te vliegen en desnoods met de auto vanuit Madrid naar Brussel
te rijden, maar voorlopig vindt hij geen vrije plaats op een vlucht van Buenos Aires naar de Spaanse
hoofdstad. Na zondag rest Anderlecht nog slechts één thuiswedstrijd, op zaterdag 8 mei tegen STVV.
Dan wordt het moeilijk voor Frutos om over te komen omdat zijn vrouw rond die datum moet bevallen
van een tweede kind. (RN)
Bron: Het Laatste Nieuws 20/04/2010

RIBÉRY WIL SEKSSCHANDAAL VAN ZICH AFSPELEN
Bayern München deed er gisteren alles aan om zijn sterspeler Franck Ribéry af te schermen. Het
annuleerde zijn afspraak met de pers en weigerde zelf elk commentaar over 'het seksschandaal' waarin
de Fransman betrokken zou zijn. Alles om zijn concentratie niet te verstoren voor de halve finale in de
Champions League vanavond tegen Lyon, waar met Sidney Govou ook een 'verdachte' speler
rondloopt.
Franck Ribéry en Daniel Van Buyten, dat waren de twee spelers die Bayern gisteren naar de
persconferentie zou sturen. Dat was althans het plan vóór er in Frankrijk een schandaal uitbrak waarbij
Ribéry in opspraak kwam. Het Franse gerecht voelde de 27-jarige aanvaller aan de tand over een
mogelijke seksuele relatie met een minderjarige prostituée. Sinds de affaire uitlekte, haalt Ribéry
overal de headlines. En zo kwam het dat gisteren niet Ribéry maar wel Philippe Lahm naast Van
Buyten zat.
De persattaché van Bayern maande de pers ook aan om hen geen vragen te stellen over de zaakRibéry. IJdele hoop uiteraard, want Van Buyten, bij Bayern erg close met Ribéry, werd al snel
bestookt door de Duitse én Franse journalisten. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat Franck
geconcentreerd is en het seizoen met een knaller wil afsluiten. We zijn nog in de running voor drie
prijzen en dat komt niet zo vaak voor. Een halve finale voor de Champions League is ook voor Franck
een enorme motivatie."
Op weg naar Spanje?
Het is niet de eerste keer dat Ribéry, die toch fit raakt voor de clash met Lyon, de gemoederen beroert.
Zo wordt al weken over zijn toekomst gespeculeerd. Real Madrid en FC Barcelona maakten Ribéry al
schaamteloos het hof en zelf gaf hij al te verstaan dat hij Bayern alleen verlaat voor een Spaanse club.
Hij zou eerstdaags zijn beslissing bekend maken. "Volgens mij is het fiftyfifty", zei Van Buyten. "Ik
kan alleen zeggen dat hij zich wel goed voelt bij Bayern."
Ook Lyon, dat vanavond zijn eerste Europese halve finale ooit speelt, deed er alles aan om de rust te
bewaren in zijn team en stuurde een kort communiqué over Sydney Govou, die eveneens genoemd
werd in het Franse seksschandaal. "Zijn advocaat bevestigde al dat Govou op geen enkele manier
betrokken is in de affaire en wij steunen hem voor het volle pond." Benieuwd wie van de twee spelers
vanavond het hoofd koel kan houden.
Coach Louis Van Gaal paste gisteren voor de persconferentie van Bayern omdat hij in Nederland de
begrafenis van zijn schoonmoeder bijwoonde. (VH)
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Bron: Het Laatste Nieuws 21/04/2010

OOK BENZEMA (REAL) BETROKKEN IN SEKSSCHANDAAL
Na Franck Ribéry en Sidney Govou, die gisteren tegenover elkaar stonden in Bayern München-Lyon,
zal ook Karim Benzema gehoord worden in het seksschandaal dat nu al enkele dagen het Franse
voetbal beheerst. Wanneer de Real Madridspits ondervraagd zal worden is nog niet bekend, wel dat
ook hij verdacht wordt van seks met een minderjarige prostituee. Hetzelfde meisje dat bij de politie
bekende dat ze in de lente van 2009 op haar zeventiende - ook in Frankrijk is dat minderjarig - een
'relatie' had met Ribéry, verklaarde nu dat ze in de loop van 2008 ook met Benzema 'samen' was. Op
dat moment was ze dus nog maar zestien jaar. "Eventuele straffen in dergelijke zaken hangen volledig
af van het feit of de 'dader' al dan niet weet had van de minderjarigheid van het 'slachtoffer'", klinkt het
uit gerechtelijke bron. Overigens zou de betaalde relatie van het meisje met Lyonspeler Govou in
maart 2010 gebeurd zijn, op het moment dat ze al achttien en meerderjarig was. Meteen de reden
waarom de advocaat van Govou ten stelligste ontkent dat zijn cliënt ook maar iets met de zaak te
maken heeft. Met Ribéry, Govou en Benzema zijn nu al drie van de vier Franse internationals bekend
die betrokken zijn. De vierde - die bij een club in het Zuiden van Frankrijk speelt - zou nog deze week
verhoord worden. (WDK)
Bron: Het Laatste Nieuws 22/04/2010

FRUTOS KOMT VOOR MATCH TEGEN STVV
Nicolas Frutos verzekerde Anderlecht gisteren dat hij er zeker bij zal zijn voor de slotmatch tegen
STVV, op 8 mei, ondanks het feit dat zijn vrouw Romina dat weekend moet bevallen van een tweede
kind. "Het is zijn vrouw die Nico gezegd heeft dat hij hier moét zijn", vertelt Herman Van Holsbeeck.
"Frutos komt af met zijn vader." (RN)
Bron: Het Laatste Nieuws 22/04/2010

RIBÉRY VERDEELT FRANKRIJK
Het seksschandaal rond international Franck Ribéry zorgt voor verdeeldheid bij de Franse bevolking.
Bij een poll van France Soir is 57 procent van oordeel dat bondscoach Domenech hem beter niet
selecteert. Een enquête van l'Equipe wijst dan weer uit dat 70 procent gelooft dat de zaak-Ribéry een
negatief effect zal hebben op de nationale ploeg op het WK. (VH)
Bron: Het Laatste Nieuws 24/04/2010

Het was niet het afscheid zoals hij het gepland had. Liever had Milan Jovanovic België en
Standard uitgezwaaid in een vol stadion, met een knalprestatie. Toch ging de Servische spits van
de Rouches met veel plezier in op onze uitnodiging om zijn 'adieu' wat op te luisteren in het
prestigieuze Château du Lac in Genval, met de overhandiging van zijn officiële Gouden Schoen.
KRISTOF TERREUR
Deze keer stuurde Jovanovic dus zijn kat niet. In januari was hij de grote afwezige op één van de
grootste feesten uit zijn carrière: zijn verkiezing tot Gouden Schoen 2009. Gisteren maakte hij dat
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ruimschoots goed op het Château du Lac.
"Ik heb met niemand problemen gemaakt", zou hij later op de dag zeggen. "Niet in de kleedkamer,
niet in de directie. I'm still everybody's friend. Ik ben nog altijd ieders vriend." Daar waren we gisteren
getuige van. Steven Defour kwam speciaal over vanuit Luik. In afwachting van de hogere gasten
hadden ze een geanimeerde babbel in de hotelbar, onder andere over Defours Rolex. Toch kwam de
sfeer er pas helemaal in, toen Luciano D'Onofrio de bar binnenwandelde. Toen een ober de plateau
met champagne bijna over het pak van Luciano uitkieperde, kraaide die het uit: "Geen probleem, da's
naar het beeld van ons seizoen." Buldergelach. Toen Jovanovic hem polste naar zijn toekomstplannen
met Standard, volgde opnieuw een kwinkslag: "Geef me wat van je geld en ik bouw een goeie ploeg."
Jovanovic gaf Luciano een 'high five'.
De grootste ogen trok Jovanovic gisteren om halftwee. De aftraptune van Sclessin galmde door de
boxen: "Ten, nine, eight... two, one, zero..." Daar stond Cilou Annys, miss Belgium 2010, plots voor
hem, de Gouden Schoen in de handen. Jovanovic ogen blonken. "Wat een verrassing. Dank u... Goeie
keuze" Waarop hij nogmaals goedkeurend keek. "Ik ben very gappy", zei hij, wanneer hij zich naast
coryfeeën Wilfried Van Moer, Paul Van Himst, D'Onofrio en Defour had genesteld. Jovanovic: "Dit is
mijn last goodbye, mijn afscheid van België. Maar ik kom zeker terug. Nooit zal ik lang wegblijven
uit dit land, dat me zoveel heeft gegeven. Ik kom op vakantie, maar misschien keer ik ook terug als
sportief directeur, of wie weer zelfs als grote baas van Standard." Baas D'Onofrio ontving ondertussen
een stevige schouderklop. "De fans van Standard hoeven niet te panikeren. Ik kom terug voor een
topmatch. Ik ben deze club dankbaar voor de kans die ze me hebben gegeven."
Tot daar het officiële gedeelte. Voor de tv-interviewsessies maakte Jovanovic nog van de gelegenheid
gebruik om met Miss België te poseren. Jova beperkte zich tot flashinterviews, want hij had honger.
"Wil je een overzicht van vier jaar Jovanovic", lachte hij, toen een fan hem de vrijdagkrant met een
foto-overzicht van hem onder de neus duwde. "Op het negatieve wil ik niet terugkomen. Ik heb
positieve energie nodig, in de voorbereiding op het WK." Voor de Franstalige televisie had Jovanovic
zelfs een boodschap in het Frans over. "Kijk, net nu ik vertrek, begin ik het Frans onder de knie te
krijgen. Misschien zal ik, als ik binnen drie of vier jaar terugkeer uit Engeland, vlot Frans spreken.
Da's een uitdaging." Na de persverplichtingen maakte Jovanovic nog even tijd voor de fans.
Etenstijd. Maar toch waren de verrassingen toen nog niet op. Jovanovic mocht tegenover Miss België
en Defour aanschuiven - niet slecht. Maar ondertussen was ook Michel Preud'homme, zijn trainer in
de eerste twee jaar bij Standard, speciaal vanuit Gent overgekomen. Eveneens een hartelijk weerzien.
"I'm very grateful", zei Jovanovic. "Ik ben jullie zo dankbaar." Toen Luciano D'Onofrio speciaal een
'coupe' champagne op 'Coupe du Monde' liet aanrukken, toostte Jovanovic vrolijk mee.
Omstreeks 17 uur vond Jovanovic zijn feestje welletjes geweest. Maar voor uw krant wilde hij nog
wel even een balans opmaken.
Milan, eerlijk: had je dit feestje niet liever op het veld gevierd, met tienduizenden fans?
" Hadden ze een speciaal moment voor mij georganiseerd voor de laatste thuiswedstrijd tegen Genk,
dan was ik blij geweest. Maar anderen hebben er anders over beslist. Vreemd."
Dit is toch niet het afscheid zoals je het in februari had gepland?
"Stel me over tien jaar dezelfde vraag nog eens. De beste vragen hebben tijd nodig, de beste
antwoorden ook. Oké, ik ben ontgoocheld over mijn terugronde bij Standard. Enkel tegen
Panathinaikos was ik top. Of ik met mijn hoofd elders zat, op het WK of bij Liverpool? Weet ik niet.
Veel kleine zaken maakten 'big shit'. Maar mijn laatste weken bij Standard hebben weinig aan mijn
gevoel voor deze club veranderd. Forget them. Ik ben een Standard-man, ik hou van de club, ik hou
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van de fans. Ik heb negatieve ervaringen gekend bij de club - dat ontken ik niet. Ik heb veel goeie
matchen gespeeld, maar ook een pak slechte. Maar dat slechte weegt niet op tegen al het mooie dat ik
hier heb beleefd. Ik ben hier als voetballer helemaal ontbolsterd - en heb twee titels gewonnen. Toen
ik uit Rusland kwam, was ik niemand. Nu ben ik iemand. Ik weet van mezelf dat ik niet het
makkelijkste karakter heb. Maar ik probeer altijd correct te zijn. Ik hoop dat de mensen dat beeld van
mij zullen onthouden."
Klopt het verhaal dat Anderlecht jou in januari, via een tussenpersoon, een contractvoorstel
heeft gedaan?
"Ik herhaal: ik ben een Standard-man. Maar Anderlecht is echt een grote club. In alle betekenissen van
het woord. Ik ben trots dat ze aan mij hebben gedacht om hun ploeg te versterken. Of de vraag er is
geweest, is niet belangrijk. Elke speler in België zou trots moeten zijn als Anderlecht aanklopt.
Anderlecht is de beste club uit de Belgische voetbalhistorie. Maar ik heb de beste momenten van mijn
carrière beleefd bij Standard. Met een nieuwe generatie hebben wij ook geschiedenis geschreven."
En nu, op naar het WK in Zuid-Afrika. Ben je fit genoeg?
"Ik heb geen achterstand opgelopen. Soms is het goed om een tijdje niet te voetballen. Trouwens,
volgende week vertrek ik naar Servië. Ik train er mee met Vojvodina Novi Sad. De bond stuurt
speciaal een personal coach naar daar, om zich met mij bezig te houden. Wees gerust, ik zal er staan.
Als we de voeten op de grond kunnen houden, kan Servië voor een verrassing zorgen. Als underdog."
Mogen we jou een mooi WK toewensen?
"Dank u, friend. Dank u aan iedereen die me gesteund heeft in die vier jaar, hier. Dat vergeet ik nooit."

Bron: Het Laatste Nieuws 24/10/2010

"IK WAS RIBÉRY'S VERJAARDAGSCADEAU"
De vernedering wordt steeds groter voor de Franse stervoetballer Franck Ribéry. De luxehoer
met wie hij betaalde seks had, doet in 'Paris Match' een boekje open over de affaire. "Hij liet me
overvliegen voor zijn verjaardag. Ik ben toch een mooi geschenk, hé", zegt de nu achttienjarige
Zahia Dehar, die ook met de Franse voetballers Benzema en Govou het bed indook.
PHILIPPE GHYSENS
Op 25 februari is Zahia Dehar 18 jaar geworden. "Maar zonder make-up ziet ze er 16 uit", schrijft
'Paris Match', dat de bekendste prostituee van Frankrijk kon verleiden tot een interview. Vorige week
raakte bekend dat Dehar seks had gehad met Bayern München-spits Ribéry. Omdat de van oorsprong
Algerijnse toen nog minderjarig was, riskeert de voetballer drie jaar cel.
Zahia Dehar vertelt onbeschaamd hoe ze aan de kost komt. "Sinds mijn 16de ga ik al op stap. Ik heb er
altijd ouder uitgezien dan mijn leeftijd. Toen ik merkte dat mannen me leuk vonden, dacht ik: waarom
daarvan niet profiteren? Ik zie mezelf als een escorte, niet als een prostituee. Ik houd mannen
gezelschap, en niet alleen om seks met hen te hebben."
Haar tarieven mag ook iedereen weten. "2.000 euro voor een liefdesnacht en 500 euro voor een
'moment van plezier'. Maar ik doe de trottoir niet of zit niet op een krukje aan de bar. Ik ga uit in de
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betere buurten, ik ontmoet mensen uit de showbizz, de sport. Zij vragen me, ik ben ter beschikking. Ik
heb geen pooier. Niemand dwingt me, niemand krijgt een percentage van mijn inkomsten. Telkens ik
seks had tegen betaling, heb ik daar zelf voor gekozen."
Karim Benzema van Real Madrid, Sidney Govou van Lyon en Ribéry maakten al gebruik van Zahia's
diensten. Vooral voor Ribéry (27) is dat vervelend, omdat hij getrouwd is. "Hij heeft zelf om mij
gevraagd. Ik ben met een vriend naar München gevlogen. Ik veronderstel dat hij via mijn vriend
Kamel bij mij terechtgekomen was. (Kamel is aangehouden op verdenking van pooierschap, red.). Het
was voor zijn 26ste verjaardag, op 7 april 2009. Hij had een kamer gereserveerd in een luxehotel in
München. We hebben seks gehad en hij heeft me betaald."
Nadien hebben de twee elkaar nog twee keer ontmoet. "De laatste keer was in december in Parijs. Ik
gaf hem wat hij wou. Hij was niet erg galant of welopgevoed. Ik heb mijn werk gedaan. Dat hij een
voetbalster is, kan me niet schelen, hij is een klant als een ander."
Opmerkelijk is dat de Algerijnse Zahia uit een islamitische familie stamt. "Mijn moeder en stiefvader
wisten niet wat ik deed tot deze affaire losbarstte. Nu hebben ze straf nieuws over hun dochter
gehoord." Ook Ribéry bekeerde zich tot de islam, toen hij trouwde met zijn jeugdliefde Wahiba, een
Française van... Algerijnse afkomst. Ondertussen heeft het koppel twee dochters: Hizya en Shakinez.
Door deze affaire overweegt Wahiba ernstig om te scheiden van haar overspelige man.
Zahia Dehar vindt niet dat ze iets verkeerds doet. De call girl herinnert zich nog haar eerste klant. "Een
jonge kerel die zijn verjaardag vierde. Heel lief en welgemanierd. Ik was juist 16. Mijn klanten komen
uit alle middens. Zakenmensen die een jonge en knappe escorte nodig hebben om mee uit te pakken,
voetballers... Ik ben al enkele keren in Dubai en Monaco geweest, maar het vaakst ga ik naar SaintTropez en Cannes."
Pijn gedaan
Ribéry heeft intussen in een interview met Orange Sport voor het eerst gesproken over het schandaal:
"Dit heeft mijn familie pijn gedaan, de mensen die dicht bij mij staan. Dat is alles wat ik erover kwijt
wil." Hij wil dat de affaire niet ten koste gaat van zijn plek in de nationale ploeg. "Het Franse shirt is
heilig. Ik ben altijd blij als ik voor mijn land mag spelen. Een grote eer. Ik wil naar Zuid-Afrika en een
zo goed mogelijk WK spelen."
Bron: Het Laatste Nieuws 03/05/2010
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Corpus Het Nieuwsblad
VADER FRUTOS: 'VOOR NICOLAS EINDIGT EEN DEEL VAN ZIJN LEVEN'
Nicolas Frutos is terug in het Argentijnse Santa Fé waar hij binnenkort vader wordt van een tweede
dochtertje. Hij bekomt er nadat een aanslepende achillespeesblessure een definitief einde maakte aan
zijn voetbalcarrière. Zijn vader, Oscar Frutos, sprak met het lokale Diario Show.
'Iedereen wil met hem praten, maar Nicolas praat nu liever niet', zei zijn vader. 'Hij leert nu omgaan
met het verdriet, maar we zien het glas liever halfvol dan halfleeg. Er eindigt een deel van zijn leven
en er zijn veel dromen die verloren zijn gegaan, maar hij is niet dood. Hij moet niet kijken naar wat
nog had kunnen komen in zijn carrière, maar hij moet terugblikken op al het mooie dat hij heeft
meegemaakt. Daar ben ik als vader ook trots op.'
Oscar Frutos sprak ook over de reden waarom zijn zoon heeft besloten om er een punt achter te zetten.
'Nicolas heeft de beslissing niet zomaar genomen', klonk het nog. 'Mijn zoon zag af door de blessure
en moest een beslissing nemen om zijn levenskwaliteit te garanderen. Dan zijn er bepaalde waarden,
zoals familie, die doorslaggevend zijn. Dus nam hij een goed besluit.'
Frutos zelf denkt nog altijd na over het voorstel om jeugdtrainer te worden bij paars-wit, maar ook in
de wereld der voetbalmakelaars stappen is nog altijd een optie. (JUG, KVU)
Bron: Het Nieuwsblad 07/04/2010

ANDERLECHT
Na twee dagen vrij hervatte Anderlecht de training onder het oog van zo'n 250 toeschouwers. Biglia
(quadriceps) en Kouyaté (enkel) kregen rust, maar raken klaar voor Sint-Truiden vrijdag. Legear
trainde voluit mee, terwijl Polak rondjes liep met de bal aan de voet. In Honduras is de schoonzus van
Anderlecht-huurling Mario Martinez ontvoerd. De ontvoerders eisen een serieuze som losgeld. (JUG)
Bron: Het Nieuwsblad 07/04/2010
VADER SARR OVERLEDEN
Gisteren is de vader van Mohamed Sarr overleden. Afhankelijk van de gemoedstoestand van de
Senegalees wordt vandaag beslist of Sarr dan wel Eliaquim Mangala naast Victor Ramos centraal in
de verdediging speelt. In elk geval reist Sarr morgen(avond) af naar Senegal. Felipe (enkel) zit niet in
de wedstrijdkern en ook voor Steven Defour (bil) komt de wedstrijd nog te vroeg. Koen Daerden is
niet speelgerechtigd. Mogelijk verhuist Axel Witsel opnieuw naar de rechterflank. Nicaise zou zo als
verdedigende middenvelder zijn Europese rentree maken.
Mathijsen toch fit
Bij Hamburg worden zowel Joris Mathijsen, Mladen Petric als Zé Roberto in de basiself verwacht. Zij
trainden gisterenavond voluit mee met de rest van de Hamburg-spelers. In vergelijking met de
heenwedstrijd vervangt Trochowski wellicht Torun op de rechterflank. (jed)
Bron: Het Nieuwsblad 08/04/2010
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JACOBS: 'MARTÍNEZ MOET NU NIET BEZIG ZIJN MET CONTRACT'
Anderlecht-speler Mario Martínez reisde naar Honduras om zich bij zijn familie te voegen nadat zijn
schoonzus er ontvoerd en vermoord werd. Vraag is of hij nog kan terugkeren, want Anderlecht moet
binnenkort beslissen of het de aankoopoptie in zijn contract verlengt. Het huurt Martínez van het
Hondurese Real España. Aanvankelijk hinkte Martínez fysiek achterop, maar nadien maakte hij enkele
keren deel uit van de ruime wedstrijdselectie, zonder in actie te komen. 'Wanneer we die optie moeten
lichten weet ik niet precies', aldus Anderlecht-coach Ariël Jacobs. 'Martínez moet nu ook niet met dat
contract bezig zijn. Hij was al enorm over zijn toeren door wat er allemaal met zijn schoonzus is
gebeurd en zijn vrouw was er nog een stuk erger aan toe. Zij verloor haar zus. Nochtans hadden ze
beiden altijd gehoopt op een goeie afloop.'
Het is Martínez' grote droom het te maken in Europa. Vorig jaar kwam er geen verlengstuk aan zijn
uitleenbeurt aan het Noorse Valerengen, nu hoopt hij op beter.
'Over zijn voetbaltoekomst moet hij zich nu geen zorgen maken', zegt Jacobs. 'We hebben hem
gevraagd om ons via teammanager José Garcia op de hoogte te houden van de gebeurtenissen.' (JUG)
Bron: Het Nieuwsblad 09/04/2010

POSH EN DAVID HEBBEN VIJF KEER PER DAG SEKS
David Beckham moet niet alleen revalideren van zijn blessure, hij wordt ook uitgeput door zijn vrouw
Victoria. Posh eist vijf keer seks per dag om zo haar kansen om zwanger te worden te verhogen. Het is
geen geheim dat de Spice Girl graag een meisje wil en ze heeft dan ook een schema opgesteld met de
tijden wanneer ze het meest vruchtbaar is. Posh is aan haar 'seksplan' begonnen tijdens hun
paasvakantie op de Caraïben. Becks heeft aan enkele vrienden toevertrouwd dat hij zijn vrouw amper
kan bijhouden. Beckham revalideert immers van een achillespeesblessure en kan amper op zijn voet
staan.
'David klaagt niet, maar hij kan amper op zijn voet staan, en nu moet hij ook nog eens vijf keer per dag
in de slaapkamer presteren. Hij was blij dat Victoria enkele dagen naar Londen moest. Vic is echt
wanhopig om zwanger te raken en dat eist zijn tol. David is bijna uitgeput', zei een vriend van de
familie aan de Engelse tabloid The Sun.
De Beckhams hebben al drie zonen: Brooklyn, Romeo en Cruz.
Bron: Het Nieuwsblad 09/04/2010

KOOP EEN TRUITJE VAN BIGLIA OF MAZUCH
Anderlecht veilt nog eens een paar truitjes. Het zijn deze keer de truitjes van Lucas Biglia en Ondrej
Mazuch die ze tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb droegen. De opbrengst gaat
integraal naar de vzw 'La Tramontane', dat zich ontfermt over jongeren die met het gerecht in contact
zijn gekomen. Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van een nieuwe recreatiezone. Het idee komt
van Marie en Lorraine, de vriendinnen van Gillet en Legear. U kunt tot en met maandag 12 april, 14
uur 30, bieden op www.rsca.be. (sta)
Bron: Het Nieuwsblad 09/04/2010
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YOLANTHE EN WESLEY AL VOOR DE WET GETROUWD
Presentatrice en actrice Yolanthe Cabau van Kasbergen en voetballer Wesley Sneijder zijn nu officieel
een paar. Woensdagavond hebben de twee in het Amsterdamse Amstel Hotel alvast de paperassen
ingevuld waardoor ze voor de wet zijn getrouwd. Het tekenen van de papieren gebeurde in het bijzijn
van de familie, maar zonder ceremonie. Het feestelijke gedeelte is voor het weekend van 17 juli in
Toscane. Daar geven Yolanthe en Wesley elkaar het jawoord in een kasteel. (jdr)
Bron: Het Nieuwsblad, 09/04/2010

SARR ROUWT IN SENEGAL EN MIST DRIE WEDSTRIJDEN
Mohamed Sarr vroeg en kreeg van de club de toestemming om naar Senegal te reizen. Zijn vader
overleed er woensdag, de dag voor de match tegen Hamburg. 'Zijn vader is al begraven maar nadien
volgt een rouwperiode van acht dagen', zegt Standard-trainer Dominique D'Onofrio. 'Wij respecteren
die traditie en laten Momo gaan. Hij mist sowieso de twee wedstrijden tegen Germinal Beerschot en is
ook te laat terug om volgende week zondag tegen Genk te spelen.'
De Braziliaan Felipe, gisteren opnieuw op training, neemt allicht zijn plaats in in de selectie. (BLA)
Bron: Het Nieuwsblad 10/04/2010

GUY VAN SANDE NAAST NEDERLANDSE VOETBALBABE
Als hoofdinspecteur Tom Segers trekt hij in 'Zone Stad' elke week 700.000 kijkers. Nu gaat
acteur Guy Van Sande een heel andere uitdaging aan: vanaf 17 april debuteert hij als
presentator, in een nieuwe versie van 'Spel zonder grenzen' op Exqi Plus. Hij krijgt zowaar de
bekendste Nederlandse voetbalvrouw naast zich.
Hans-Maarten Post
'Ik hoor dat fluitje nog steeds in mijn hoofd.' De 46-jarige Guy Van Sande hoort bij de generatie tvkijkers voor wie Spel zonder grenzen een begrip is. Twintig edities lang, van 1965 tot '82 en van '88
tot '89, nam België deel aan de vrolijke landencompetitie. Nu keert het programma terug als
Stedenspel: een duel tussen Belgische en Nederlandse steden in en rond het zwembad.
Wesley Sneijder
Bij ons loopt het vanaf 17 april twaalf afleveringen lang op Exqi Plus. In Nederland zendt de Tros, de
grootste omroep bij onze noorderburen, het uit. Zij trekken ook meteen hun bekendste gezicht uit de
kast: Yolanthe Cabau van Kasbergen, de zwartharige babe die in de zomer trouwt met voetballer
Wesley Sneijder.
Zij heeft al ervaring als presentatrice, voor Van Sande betekent het zijn debuut als tv-presentator, na
acteerrollen in onder meer Aspe, Spoed en natuurlijk Zone Stad. 'Het wordt heel spannend voor mij',
beaamt hij, en voegt er dan lachend aan toe: 'Ik ga vooral proberen om een vis in het water te zijn.
Waarmee ik bedoel dat ik vooral hoop om mezelf te kunnen blijven en dat is best moeilijk in zo'n
spelprogramma.'
Hartstikke leuk
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Zijn co-presentator heeft iets minder zenuwen. 'Voor mij betekent dit een positieve spanning', vertelt
Yolanthe Cabau van Kasbergen. Volgens mij wordt het leuk. Ik vind Guy alvast hartstikke leuk.
Hopelijk vinden de kijkers ook dat wij een leuke combinatie vormen. Het spreekt vanzelf dat we als
presentatoren de clichés zullen opzoeken, zoals de domme Belgen en de gierige Nederlanders, en daar
elkaar een beetje mee zullen treiteren.'
En tussen die wekelijkse opnames door moet ze ook nog dat huwelijk proberen voor te bereiden waar
heel Nederland de kleinste details van wil weten. 'Dat is een heel aparte ervaring', glimlacht ze. 'Ik zit
gewoon 's avonds bij mij thuis op de bank alles te bedenken en uit te werken. Dat er dan zoveel
aandacht naar uitgaat, had ik niet verwacht.'
'Gelukkig woon ik in Italië, waar Wesley bij Inter Milan voetbalt, en blijf ik zo voor een deel toch
gespaard van wat er in Nederland allemaal gezegd en geschreven wordt. Ik reageer ook niet op alle
roddels. Dit is iets tussen mij, mijn aanstaande en onze familie. Wat er zich daarbuiten afspeelt, laten
we zo.'
Bron: Het Nieuwsblad, 10/04/2010

CLUB BRUGGE
Enkel Stijnen (begrafenis grootvader) ontbrak op de uitlooptraining. (BMA)
Bron: Het Nieuwsblad, 13/04/2010

ALENA EN GIANLUIGI BUFFON LOKKEN JOURNALIST IN DE VAL
Halfweg februari publiceerde de Turijnse krant Torino Cronaca het verhaal dat er bij Juventus ruzie
was tussen de Braziliaan Amauri en doelman Gianluigi Buffon. De inzet was - wat had u gedacht? een vrouw. In dit geval de echtgenote van Buffon: Alena Seredova. Amauri zou, volgens de krant, iets
te vriendelijk geweest zijn voor mevrouw Buffon.
Gevolg: drie harde ontkenningen en drie boze mensen. 'Men wil mij verdorie laten doorgaan voor een
hoer', aldus een woeste Alena.
Het trio zon op wraak en deed een beroep op een humoristisch tv-programma, dat gebruik maakt van
verborgen camera's. De grote baas van de krant, Beppe Fossati, werd zogezegd uitgenodigd door
mensen die informatie hadden over corruptie tijdens de Winterspelen van 2006 in Turijn.
Plots doken echter Buffon en Amauri op. Fossati rook meteen onraad en stamelde: 'Ik heb dat artikel
niet geschreven.' Waarop hij verbaal hard werd aangepakt door de twee. 'U vindt het dus prettig dat
mijn kinderen en die van mijn vriend Amauri onderhevig zijn aan de spot van hun klasgenootjes?'
En als toetje verscheen toen Alena, die de krantenbaas vies bekeek en hem toesnauwde: 'Ik walg van
u.'
De wraak van het Juve-trio was onlangs te bewonderen op Italia 1.
Bron: Het Nieuwsblad 13/04/2010
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(SLAAP)DRONKEN NAAR MADRID
Marouane Fellaini herstelt nog steeds van een enkelblessure. Daarom is het best te begrijpen dat hij
dezer dagen niet voor honderd procent als een profvoetballer leeft. Maar vrijdagochtend in de
luchthaven van Zaventem keken passagiers vreemd op toen ze de niet zo frisse Rode Duivel in de
vertrekhal aantroffen. Fellaini lag languit te ronken aan de gate met bestemming Madrid.
Volgens sommigen sliep hij zijn roes uit, anderen meenden dat hij alleen een beetje moe was na een
nachtje stappen in Luik. Daar had hij de avond voordien Standard-Hamburg bijgewoond. Een
passagier nam deze foto's in de vertrekhal en in het vliegtuig.
In Madrid woonde Fellaini zaterdagavond de clásico tegen Barcelona bij. Hij werd in de buurt van zijn
oud-baas Luciano D'Onofrio en levende legende Zinedine Zidane gesignaleerd. In de Engelse pers
wordt al gespeculeerd over een mogelijke transfer naar de Koninklijke. Maar van een (slaap)dronken
meer of minder kijken ze aan de overkant van het Kanaal al lang niet meer op.
Bron: Het Nieuwsblad 13/04/2010

TRANSFER VAN MOGELIJKE HOMO WORDT GEANNULEERD
Het Roemeense Steaua Boekarest heeft dit seizoen de transfer van Ivan Ivanov van CSKA Sofia
geannuleerd. Niets bijzonders, behalve dan dat voorzitter Gigi Becali die beslissing motiveerde dat hij
'nog liever een junior in zijn ploeg zet dan een homoseksueel'. Niet dat er bewezen is dat Ivanov de
Griekse beginselen was toegedaan. De Bulgaarse verdediger is volgens geruchten een feestvarken en
zou misschien wel een andere geaardheid kunnen hebben. 'Het zijn geruchten maar wat als het waar
is? Zelfs al gaat Steaua kapot, ik zal nooit een homo naar de ploeg brengen. Ik treed nog liever af als
voorzitter', knorde Becali. 'En dat is geen discriminatie. Homo's hebben rechten maar die heb ik ook.
Ik mag kiezen met wie ik werk. Ik heb het recht om aan te nemen wie ik wil. Ik ben niet door de wet
gebonden, enkel door de Bijbel.'
Dat Ivanov eigenlijk te duur was voor Steaua Boekarest ligt dichter bij de waarheid maar notoir
homohater Becali zag een perfect alibi om zijn denkbeelden nog eens te ventileren. Becali, zakenman
en Europees Parlementslid (!), is niet aan zijn proefstuk toe. Zo weigert hij de hand van
modeontwerper Catalin Botezatu te schudden wegens 'dubieuze geaardheid', liet hij ooit de muziek
van Queen uit het stadion bannen omdat zanger Freddie Mercury geen hetero was en voerde hij zelfs
een presidentiële campagne met het voorstel om alle holebi's weg te stoppen in ghetto's. 'Zo laten ze
ons tenminste met rust.' (KVU)
Bron: Het Nieuwsblad 13/04/2010

VINCENT KOMPANY WORDT VADER VAN DOCHTERTJE
Gemengde gevoelens ten huize Kompany. Rode Duivel Vincent Kompany wordt komende
maand vader, maar grootvader Pierre Kompany kon zijn vreugde niet uiten door het overlijden
van zijn vriend Jean-Pierre Makalambay, de vader van de Belgisch-Congolese doelman Yves
Makalambay. 'In Afrika spreekt men niet over heuglijke gebeurtenissen als men in de rouw is',
aldus Pierre Kompany.
Michaël Van Damme
Rode Duivel en Manchester City-speler Vincent Kompany lost weinig over zijn privéleven en dus was
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het schrikken toen hij dinsdagavond in Manchester met een hoogzwangere schone op de rode loper
verscheen tijdens het benefietevenement Fashion Kicks. Dat is een modeshow ten voordele van
kankerbestrijding met op de catwalk naast de modellen spelers van Manchester City. Organisator is de
Ierse doelman van Manchester City, Shay Given.
7sur7 identificeerde de hoogzwangere aan de zijde van Vincent Kompany als zijn vriendin Carla en
wist dat ze acht maanden zwanger is van een meisje. De pas 24 jaar geworden Kompany leerde haar
kennen tijdens zijn verblijf bij Hamburg SV. In de zomer van 2008 verliet Kompany de Duitse club
voor Manchester City.
Pierre Kompany, de vader van Vincent Kompany, wordt komende maand grootvader, maar wilde daar
gisteren niet over praten. 'Tot zaterdag ben ik in de rouw voor mijn vriend Jean-Pierre, de vader van
doelman Yves Makalambay. Er staat onze familie binnenkort een heuglijke gebeurtenis te wachten,
dat klopt, maar in Afrika mengen we die zaken niet. Er wordt niet over heuglijke zaken gesproken als
men in de rouw is. Jean-Pierre was een goede vriend.'
Yves Makalambay keept bij het Schotse Hibernian, maar werd samen met Vincent Kompany bij
Anderlecht opgeleid. De 24-jarige Congolese Belg keerde in allerijl terug naar België, waar hij
zaterdag in Molenbeek de begrafenis van zijn vader zal bijwonen. Jean-Pierre Makalambay werd 55
en overleed na een slepende ziekte.
Bron: Het Nieuwsblad 15/04/2010

BROERTJES KOUYATÉ VERENIGD
Cheikhou Kouyaté was geblesseerd tegen Kortrijk en miste de match. Toch was de 20-jarige
middenvelder van Anderlecht gisteren de gelukkigste mens ter wereld. Zijn moeder Viviane en zijn
18-jarige broer Mamadou Lamine Kouyaté zijn immers in België. Ze zijn voor het eerst in Europa.
Mamadou is een spits die gaat testen bij paars-wit. Gisteravond trainde hij al voor het eerst mee met de
beloften. 'Mijn droom is uitgekomen', stamelde Kouyaté. 'Na vier jaar eenzaam in België te zijn, ben
ik verenigd met mijn familie. Ik ben de gelukkigste mens ter wereld.'
Mamadou Kouyaté was eveneens in de wolken.
'Ik ben heel fier om hier samen met mijn broer te zijn', lachte hij. ' Ik hoop dat ik in mijn broer zijn
voetsporen kan treden. In Dakar ben ik opgeleid in het centrum Sidi Foot. Didier Drogba is mijn grote
voorbeeld. Mijn speelstijl lijkt een beetje op de zijne. Wat ik vind van België? Ontzettend koud.'
(JUG)
Bron: Het Nieuwsblad 16/04/2010

RIQUELME KAN LULI NIET VERLEIDEN
Argentinië heeft zijn eigen John Terry-Wayne Bridge-story. De affaire speelde zich af bij Boca
Juniors tussen Juan Roman Riquelme en Pablo Mouche. Inzet: Luli.
Uit een twitter-conversatie tussen twee Argentijnse voetbaljournalisten kan worden opgemaakt dat
Riquelme het gemunt had op de fraaie vriendin van Mouche, Luli Fernández. Riquelme zou
geprobeerd hebben Luli met sms'jes te verleiden. Iets waarmee hij - toen het uitlekte - niet echt
populair werd in de kleedkamer van Boca Juniors.
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Luli verklaart dat ze niet is ingegaan op de romantische voorstellen van de Argentijnse middenvelder.
Nochtans deed ze dat in overdachte tijden ooit wel op die van een andere middenvelder: Fernando
Gago van Real Madrid.
Luli Fernandez had ook al een relatie met de Argentijnse tennisser Gaston Gaudio en zowaar een
kortstondige flirt met rocklegende Mick Jagger van de Rolling Stones. Het leverde haar de bijnamen
'Chica Stone' en 'Lolita Stone' op.
Bron: Het Nieuwsblad 16/04/2010

CARLA KOMPANY IS EEN BRITSE
Carla, de gisteren totaal onverwacht opgedoken vriendin van Vincent Kompany, is geen Duitse. 'Neen,
de twee kennen mekaar wel uit Hamburg, maar Carla is wel degelijk een Engelse uit Manchester. Ze is
24 en dus even oud als Vincent', zegt de woordvoerster van Kompany.
Het klopt wel dat Carla zwanger is (iets wat ook bezwaarlijk te ontkennen was). 'Vincent en Carla
verwachten een meisje eind mei, begin juni. Er is geen speciale reden waarom Vincent haar meenam
naar het evenement. Hij had ook niet de bedoeling om een officieel statement te maken of zo. Ik denk
dat hij gewoon niet aan de belangstelling gedacht heeft.' (MVD)
Bron: Het Nieuwsblad 16/04/2010

VOETBALVROUWEN
Voetbalvrouwen zijn een begrip geworden. Veel jonge meisjes dromen er dan ook van tot het selecte
clubje te behoren. Het zou een snelle weg zijn naar veel geld en roem. Maar is dat wel zo? En als ze
niet de hele dag gaan shoppen zoals in de Nederlandse tv-serie ‘Voetbalvrouwen’, welk leven leiden
ze dan wel?
Sophie Dewaele
Annelien Coorevits (23) woont samen met Anderlechtverdediger Oliver Deschacht (29). De Miss
België van 2007 zit in haar laatste jaar communicatiebeheer en werkt geregeld als model. Vorig
jaar maakte ze haar politieke debuut op de lijst van Open VLD.
‘Voetbal stond bij ons thuis bijna nooit op. Wat wil je, met vier vrouwen onder een dak? Mijn vader
keek hoogstens eens naar een topper, maar voor de rest waren we niet geïnteresseerd. Ik al zeker niet.
Toen ik Olivier ontmoette, is dat veranderd, dat moest gewoon. Maar eerlijk gezegd: toen ik in het
begin naar een match ging kijken, kon ik me er echt niet over opwinden. Ja, ik was enthousiast voor
hem. Maar dat spel? Ik begreep er niets van. Terwijl ik het nu wel heel plezant vind om naar een
wedstrijd te gaan. Meestal zit ik op de tribune vlak bij de supporters van de andere ploeg. De
interactie, die spanning, fantastisch om mee te maken. Meestal zit ik ook te babbelen met iedereen
rondom mij. Voetbal is een sociale sport, hé.’ (lacht)
‘Ik wil echt moeite doen voor Olivier, nog meer zelfs sinds we samenwonen. Ik kook elke dag voor
hem, ik was en strijk, ik doe als wat ik kan om goed voor hem te zorgen. Bovendien probeer ik hem zo
veel mogelijk te volgen op het terrein. Onlangs ben ik midden op een feestje vertrokken om de tweede
helft van een belangrijke match te zien. Maar daarnaast wil ik ook mijn eigen leven leiden. Ik kan en
wil nu nog niet alles opgeven. Ik ben nog aan het studeren, ik ben bezig met mijn stage en mijn
eindwerk en daarnaast doe ik fotoshoots en defilés. Allemaal activiteiten die ik belangrijk vind.’
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‘Olivier is voetballer, dat is zijn beroep en dat heb ik leren appreciëren. Maar los daarvan zijn wij een
gewoon koppel. Buiten de trainingen leiden wij niet het blitse leven dat sommigen denken. Als Olivier
op zondag speelt, zijn wij verplicht het op zaterdag rustig te houden. Om middernacht gaat het licht uit
en wil hij niet meer gestoord worden. Dat is een discipline waarmee ik heb moeten leren omgaan.
Maar ik kan het begrijpen, want vroeger tijdens mijn examens kon ik ook niet verdragen dat hij
midden in de nacht thuiskwam. Het is een kwestie van wederzijds respect. Door het voetbal kunnen
wij ook nooit spontaan een weekendje weg. Spelen ze op zaterdag, dan trainen ze op zondag. Nooit
heeft hij een dagje vrij. Eén maand verlof, daar moeten we het mee doen. Het grote voordeel is dat hij
veel thuis is. Als hij twee keer moet trainen, is hij al om half vijf thuis. Als hij één keer traint, nog
vroeger.’
‘Voetbal is een deel van ons leven en toch praten we er zelden over. Ik vraag hem wel een shoe het
was op training of hoe hij zich voelt net voor een match, maar dan ben ik altijd meer geïnteresseerd in
hem als persoon, niet in voetballer. Terwijl ik natuurlijk wel beseg dat het een verbonden is met het
ander. Andersom doet Olivier ook zijn best om geregeld eens te vragen naar mijn studies. Al is dat
niet altijd evident, want wij hebben natuurlijk uiteenlopende interesses en Olivier is ook al geen
babbelaar. Maar we vinden elkaar altijd.’
‘Met onze relatie heb ik het cliché van de voetballer en de miss nog eens bevestigd. Maar zo vreemd is
het toch niet? Je komt elkaar veel tegen in het wereldje, je gaat naar dezelfde feestjes. Zo is het
trouwens ook begonnen, bijna drie jaar geleden, in een overvolle viptent op het natourcriterium in
Aalst, waar ik moest werken als Miss België. Toen ik aan hem werd voorgesteld, wist ik niet eens wie
hij was. Zelf stond ik er in het begin ook nogal sceptisch tegenover, want je hoort zoveel over
voetballers. Maar als je een leuke babbel hebt, waarom zou je elkaar dan niet beter leren kennen?
Uiteindelijk zijn we veel met elkaar beginnen oprekken en het bleek goed te klikken.’
‘We zoeken de belangstelling niet op. Zelf wil ik ook niet voortdurend gelinkt worden aan voetbal.
Binnenkort ben ik communicatiespecialiste. Ik wil toch niet vier jaar gestudeerd hebben om
afgeschilderd te worden als voetbalvrouw. Als miss krijg je al een stempel, dan ben ik nog eens blond
en voetbalvrouw. Hoe krijg ik dat nog verkocht? Nochtans ken ik veel voetbalvrouwen en ik heb veel
bewondering voor wat zij doen. Maar ik merk dat er nog vaak meewarig over gedaan wordt. Laat mij
dus maar timmeren aan mijn eigen weg. Ik droom ervan om iets te doen in de mode, iets
commercieels. Olivier wil graag snel kinderen, maar ik wil liever nog een paar jaar wachten. Ik moet
nog studeren, een carrière opbouwen, de wereld zien. Mijn leven moet nog beginnen.’
Bron: Het Nieuwsblad Magazine 17/04/2010
Eveline Hoste (28) is getrouwd met Bjorn De Wilde (30), die uitkomt voor tweede-klasser Red
Star Waasland. Nadat ze in 2001 Miss Belgian Beauty werd, studeerde ze af als juriste. Nu werkt
ze voor TV Oost, radiozender MNM en schrijft ze een column in onze krant. Ze is mama van
Hélène-Victoire (3) en Nio-Lloyd (1).
‘Mij zal je nooit kunnen kopen met cadeaus’, heb ik Bjorn gezegd in het begin van onze relatie. Ik
herinner me dat hij nogal raar opkeek, maar ik had toen echt wel een fout idee over voetballers. Ik wou
hem gewoon meteen duidelijk maken dat ik nooit van iemand afhankelijk wil zijn. Maar Bjorn vond
het goed dat ik mijn rechtendiploma wou halen. Hij wil een vrouw op wie hij fier kan zijn. Dus heeft
hij me altijd volledig gesteund, zelfs als ik moest blokken tijdens zijn vakantie.’
‘En dan te bedenken dat ik hem heb leren kennen in café Sunset in Gent, dat bekendstaat als dé plek
waar missen en voetballers elkaar aan de haak slaan. Neen, dat zou mij niet overkomen… tot ik Bjorn
plots zag staan. Ik wist niet eens dat hij een voetballer was en hij pakte er ook niet mee uit. Net dat
vond ik zo fijn aan hem. En zijn uiterlijk natuurlijk, want hij was helemaal mijn type. We zijn aan de
babbel geraakt, en we geraakten gewoon niet uitgepraat. Nog altijd niet trouwens.’ (lacht)

XXV

‘Wat mij aantrekt in Bjorn, is dat hij heel ambitieus is en ervoor wil gaan. Zeker vòòr we kinderen
hadden, was hij heel fanatiek. Frieten kwamen bijna nooit op tafel. Elke dag wou hij pasta. Tomaten
waren uit den boze, omdat ze zuur zijn en dus ontstekingsbevorderend bij slecht weer. Maar in veel
gerechten zitten tomaten, dus begin er maar aan. Allemaal niet zo eenvoudig als je pas samenwoont.
Maar ik heb het nooit lastig gevonden. Uiteraard houdt Bjorn af en toe van een goed feestje, maar als
het moet, laat hij de champagne staan en gaat hij op tijd naar bed. Je moet weten, hij is al
profvoetballer van zijn zeventiende. Altijd al is hij bezig geweest met zijn toekomst en zijn sport. Ik
heb daar liever respect voor dan dat ik er een probleem van maak. ‘
‘Zolang zijn voetbalcarrière duurt, krijgt die voorrang, dus sluit ik niet uit dat ik Bjorn ooit zal volgen
naar het buitenland. Als voetbalvrouw kun je soms niet anders dan je helemaal ten dienste stellen van
je man. Uiteraard is het een kwestie van afwegen en kijken wat voor ons samen de beste oplossing is.
Korte periodes zijn vaak te overbruggen door heen en weer te reizen. Maar ik zou het veeleer
beschouwen als een kans. Waarom niet kijken of het mogelijk is om zelf iets te doen in het
buitenland? Toegegeven, de twijfel om hier alles achter te laten, zou nu groter zijn dan vroeger. En
toch.’
‘In het voetbal gelden bepaalde regels die je als vrouw moet aanvaarden. Bijna nooit heeft je man een
vrij weekend en je kunt ook niet zomaar verlof nemen. Vandaar de commotie toen Bjorn vorig jaar
vaderschapsverlof nam, maar ik zag het probleem niet. Hij mocht toen niet eens spelen, anders had hij
dat uiteraard niet gedaan. Als hij speelt, ga ik trouwens zo veel mogelijk kijken. Voor mij is dat geen
opoffering, want ik ben altijd dol geweest op voetbal. Als tiener was ik supporter van AA Gent en ik
voetbalde ook met de jongens op school. Ondertussen hebben Bjorn en ik een hele vriendenkring
opgebouwd rond het voetbal. Zelf trek ik geregeld op met de andere spelersvrouwen, maar zij moeten
ook werken dus we gaan niet gedurig shoppen zoals in Voetbalvrouwen.’ (lacht)
‘Veel meisjes verkijken zich op ons leven. Ze hopen snel rijk en beroemd te worden door een
voetballer te strikken. Maar zo werkt het niet, toch niet in Vlaanderen. In Groot-Brittannië is voetbal
we big business. Daar heb je die vedettencultuur, de paparazzi en kun je als voetbalvrouw beroemd
worden. Ik schrik ervan hoeveel meisjes daarop uit zijn. Ze zijn gedoemd om ongelukkig te worden.
Uiteraard krijg ook Bjorn aandacht van dergelijke vrouwen, maar waarom zou ik me zorgen maken?
Onze relatie zit goed, geen van ons beiden wil dat op het spel zetten. Ofwel kies je om trouw te zijn,
ofwel niet. Daarvoor hoef je geen voetballer te zijn.’
‘Door onze twee kinderen kan Bjorn alles meer relativeren. Vroeger moest alles wijken voor zijn
carrière. Als hij op de bank moest zitten, dan was hij onrustig. Niet spelen veroorzaakte ook
kwaadheid en frustratie. Nog altijd kan het eens tegenvallen, maar zodra hij thuiskomt, doen de
kinderen hem alles vergeten.’
‘In het begin vond ik het vervelend om voortdurend gekoppeld te worden aan het voetbal, maar nu lig
ik daar niet meer wakker van. Ik zoek het zelf niet op, maar als iemand ernaar vraagt, waarom niet? Ik
ben al negen jaar een voetbalvrouw, het is een deel van mijn leven.’
Bron: Het Nieuwsblad Magazine 17/04/2010
Elke Clijsters (25) is getrouwd met Anderlechtverdediger Jelle Van Damme (26) en moeder van
Cruz Leo (6 maanden). Net als haar zus Kim speelde ze jarenlang toptennis, waaraan in 2004
een einde kwam na een rugblessure. Sinds haar studies modeontwerp koestert de Limburgse
plannen voor een eigen sportkledinglijn.
‘Geen voetballer hé, daar kom je niet mee thuis, zei mijn papa toen ik voor het eerst liet vallen dat ik
met Jelle aan het chatten was. Hij kende natuurlijk als geen ander de verhalen over sommige spelers in
het buitenland. Maar het was als te laat want ik was al verkocht, gewoon door met Jelle te babbelen
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via de webcam. Op dat moment had ik hem nog niet eens ontmoet. We hebben maanden zitten te
chatten vooraleer we voor de eerste keer hebben afgesproken. Jelle heeft een paar keer moeten
aandringen, maar natuurlijk had ik al volop kriebels. Anders had ik nooit toegezegd voor dat eerste
afspraakje. Op het tennistoernooi in het Sportpaleis in Antwerpen hebben Jelle en papa elkaar voor de
eerste keer ontmoet. Het klikte dadelijk. Ik weet nog dat papa zei: Je hebt er een goeie uitgekozen, dus
het maakte allang niet meer uit dat het een voetballer was.’
‘Doordat mijn vader voetballer was, kende ik dat leven al en kijk ik er anders tegenaan. Voetbal is
Jelle zijn werk, hij moet er elke dag naartoe, maar voor de rest interesseert het me niet dat hij op tv
komt. Ik ben zoals elke vrouw: moet mijn eten te lang op het vuur staan, dan word ik ambetant. Ik kan
dat niet ophemelen zoals veel mensen. Ik heb het geluk dat ik altijd in dat wereldje heb gezeten en dat
ik Jelle kan zien als Jelle zelf, niet als dé Jelle Van Damme. Wellicht komt dat ook door de hele
situatie met Kim. Zij is wereldwijd bekend, maar ze blijft mijn zus. Met haar maak ik ruzie, terwijl
zoveel mensen haar op een voetstuk plaatsen. Voetjes op de grond, zei papa altijd. Vandaar ook dat
wij de media niet opzoeken. Als ik naar een wedstrijd ga kijken, sta ik de volgende dag in de krant,
want de pers heeft mij altijd in de tribune gezien. Maar ik vraag daar niet om. De meeste spelers
krijgen geen vragen over hun vrouw, terwijl de pers wel in mij geïnteresseerd is. Ik begrijp dat en ik
ben ook fier op de verdiensten van Kim en papa, maar voor het overige blijf ik heel nuchter. Weet je,
voetballer of niet, thuis leid je toch een gewoon leven. Bekendheid is het echte leven niet.’
‘Door Jelles populariteit en het feit dat hij bij de Clijstersfamilie hoort, hebben we veel bekijks. Jelle
kan zich daar soms aan ergeren, maar ik let er niet meer op, want ook dat maak ik al zo lang mee. Ik
herinner me nog dat Kim heel bekend begon te worden toen ik veertien, vijftien jaar was. Toen had ik
het er wel moeilijk mee dat iedereen ons aanstaarde en aansprak. Maar na een paar jaar was ik het
gewoon. Als ik nu met haar ga winkelen, trek ik me er niets meer van aan.’
‘Ik bekijk mezelf niet als voetbalvrouw. Niemand trouwens. Mensen zien mij meer als zus van dan als
vrouw van. Ah, gij zijt de zus van ons vedette krijg ik dan te horen. Zus van, dochter van, vrouw van:
thuis ben ik gewoon mezelf. Op dat vlak sta ik sterk in mijn schoenen. Ik hoef niet per se in de
belangstelling te staan, wat niet wil zeggen dat ik geen eigen leven heb. Op dit moment wijd ik me
volledig aan Cruz, maar zodra hij wat groter is, wil ik werk maken van een eigen sportkledinglijn.’
‘Ik kijk er ook naar uit om samen met Cruz naar Anderlecht te gaan kijken. Dat doe ik dan ook om
Jelle te steunen, want eigenlijk hou ik niet van voetbal, net zoals veel vrouwen wellicht. Ik ben ook
altijd meer met tennis bezig geweest, dus kijk ik veel liever naar een tennismatch. Al een geluk dat dus
dat Jelle tegenslagen op het veld niet meeneemt naar huis. Als ze verliezen, is hij even slechtgezind,
maar thuis schudt hij dat vrij snel van zich af.’
‘Ik zal Jelle nooit tegenhouden in zijn ambities, maar dat wil niet zeggen dat ik hem zomaar overal
volg. Krijgt hij een aanbieding voor Groot-Brittannië of Frankrijk, dan ga ik dadelijk met hem mee.
Maar Rusland of Qatar? Wat ga ik in godsnaam doen met een klein kind ergens ver weg waar ik
niemand ken terwijl mijn man constant weg is op training? Neen, dan zal Jelle het even moeten stellen
zonder mij, want ik wil dat Cruz opgroeit dicht bij familie en vrienden. Maar eigenlijk hoop ik dat hij
nog lang bij Anderlecht mag voetballen, het is een fijne club.’
‘Het kan haast niet anders, met mijn papa en Jelle, dat ook Cruz later gaat voetballen. Al mag hij ook
tennissen. (lacht) Neen, ik denk dat Jelle liever zal hebben dat hij gaat voetballen. Het maakt eigenlijk
allemaal niet uit, als hij maar gezond en gelukkig is.’
Bron: Het Nieuwsblad Magazine 17/04/2010
ALS BOUSSOUFA PRAAT, ZWIJGT DE REST
De grootste troef van Anderlecht bij het binnenhalen van de 30ste titelis volgens veel paarswitten de vriendschap binnen de spelersgroep. Iedereen vocht voor elkaar en zelfs de bankzitters
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morden niet. Hoe zijn de relaties nu echt bij RSCA? Wij schetsen een beeld.
Jürgen Geril
'We zijn dit seizoen meer dan een voetbalploeg, we zijn een vriendengroep', stelde Lucas Biglia. 'We
lachten samen en we huilden samen.'
Maar zelfs in vriendengroepen is er een haantje-de-voorste. In de kleedkamer van Anderlecht is Mbark
Boussoufa de grote chef. Nog meer sinds het weg- of uitvallen van andere patrons als Frutos en Polak.
De Marokkaan is met zijn 1 meter 67 misschien de kleinste, maar als hij praat dan zwijgt de rest. Ook
als Anderlecht voor een wedstrijd in een kringetje gaat staan, spreekt Boussoufa. Zelfs op training
staat zijn mond zelden stil. Soms tot ergernis van zijn ploegmaats houdt Boussoufa hen voortdurend
alert. Opvallend is dan weer dat de verlegen jonge Ivoriaan Bakary Bouba Sare Boussoufa's beste
maat is. Dat beiden moslim zijn speelt een rol, maar ook de muzieksmaak komt overeen. Muziek
verbindt de Anderlecht-jeugd, want onlangs waren Boussoufa en Lukaku (samen met Axel Witsel)
aanwezig op een optreden van de Franse rapper Sefyu.
Bemiddelaar Deschacht
De baas is dus Boussoufa en niet aanvoerder Olivier Deschacht. De kapitein blijft wat op de
achtergrond en sluit aan bij meerdere groepjes. De nauwste banden heeft hij met Schollen, Van
Damme en De Sutter. Bij buitenlandse verplaatsingen slaapt Deschacht wel altijd alleen, maar als er
kleine probleempjes zijn, dan zal hij bemiddelen.
De eenzaamheid van een keeper is bekend, maar ook Silvio Proto is meer op zichzelf. Als familieman
speelt hij met de foto van zijn kinderen op zijn beenbeschermers en brengt hij veel tijd door met zijn
gezin. Al vindt hij wel vriendschap bij de andere keepers en de Luikenaars Gillet en Legear.
Autofreaks Legear en Gillet
Het Luikse duo zit altijd samen. Hun vriendinnen Lorraine Legear en Marie Gillet organiseren op
Anderlecht veilingen voor goede doelen. Gillet en Legear trokken deze winter ook samen naar New
York, waar ook Boussoufa was. Tegelijkertijd zijn beiden grote autofreaks. Nadat Legear zijn witte
BMW X5 in de prak reed, heeft hij nu een zwart exemplaar met unieke snufjes. Gillet koos dan weer
voor een blitse Porsche, maar is wel minder modefreak dan zijn blonde vriend.
Siamese tweeling Juhasz-Mazuch
Nog zo'n koppel vormen Roland Juhasz en Ondrej Mazuch. Als ervaren Hongaars international en
kapitein geniet Juhasz wel veel respect in de kleedkamer. Zijn piepjonge defensiebroeder Ondrej
Mazuch zag zijn Tsjechische landgenoten Zitka en Polak geblesseerd uitvallen en kroop dan maar
onder de vleugels van Juhasz. Naast Tsjechisch spreekt Mazuch enkel wat Italiaans, maar tegen Juhasz
kan hij zich verstaanbaar maken. De verdedigers zijn als een Siamese tweeling.
DJ Lukaku
Mazuch trekt als 20-jarige niet zozeer op met de allerjongsten. Voor een tiener als Lukaku is het
logisch dat hij niet met zijn ploegmaats kan meepraten over pasgeboren kinderen. Heel veel
Anderlecht-spelers (Biglia, Suarez, Van Damme, Juhasz, Schollen, Proto,..) zijn net papa geworden.
Lukaku speelt dan maar dj voor zijn teamgenoten. De tiener brandde wat cd-tjes voor onder meer
Cheikhou Kouyaté, die hij ook geregeld in zijn appartement gaat oppikken om samen naar de training
te gaan. Beide youngsters kijken ook op naar hun oudere ploegmaats. Kouyaté beschouwde Nicolas
Frutos als 'zijn broer.' Lukaku noemde Van Damme tijdens de titelviering al 'zijn papa.'
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Grappenmaker Van Damme
Die Jelle Van Damme ligt als grappenmaker enorm goed in de groep. Als het vervangautootje van
Legear in de container wordt gezet, is Van Damme de aanstoker. Hij verloor wel partner-in-crime
Marcin Wasilewski, maar Van Damme neemt ook De Sutter op sleeptouw en heeft een nauwe band
met Boussoufa.
Zuid-Amerikaanse connectie
En dan zijn er nog de Spaanstaligen. Biglia en Suarez zijn schuchter, maar onder hun tweeën zijn ze
bondgenoten. Hun vrouwen Magalie en Cecilia komen geregeld bij elkaar over de vloer en worden
verbonden door de Spaanstalige Anderlecht-begeleidster Louisa De Melo. Ook de Hondurezen
Bernardez en Martinez en de Braziliaan Kanu behoren tot dit kliekje.
Dit alles doorspekt met de ernst, maar ook de ironie van trainer en droogkomiek Ariël Jacobs zorgt
ervoor dat Anderlecht dit jaar een hartelijke club vormt. 'Anderlecht is veel warmer dan veel mensen
denken', stelt manager Herman Van Holsbeeck.
Bron: Het Nieuwsblad 20/04/2010

BOUSSOUFA KONING VAN DE DANSVLOER OP TITELFEEST IN CARRÉ
Op de lichtreclame van Discotheek Carré in Willebroek schitterde zondagavond laat: Proficiat
RSCA en welkom in Carré. Anderlecht vierde zijn titel dan ook tot in de late uurtjes in de
Carré. Op de viering met de fans aan het stadion was er ook al een Carré-dj aanwezig geweest.
Nadat aanvoerder Olivier Deschacht voor het publiek de klassieker 'Al wie niet spring is FCB'
had gezongen, trokken de meeste paars-witten naar de VIP-lounge van de discotheek. Alleen
Ariël Jacobs kondigde na zijn podiumoptreden en champagnedouche aan: 'Ik ga naar huis en ga
slapen.'
Rond middernacht kwamen de eerste spelers aan in de danstent. Doelmannen Proto en Schollen
werden vergezeld door hun vrouwen Barbara en Kirsten. De vrouw van Schollen is zwanger van hun
tweede kindje. Ook Zitka en Polak waren er. Juhasz en Mazuch volgden elkaar als broers, terwijl
Boussoufa zich liet vergezellen door enkele familieleden. De discotheek had een tiental Magnumflessen champagne aangeboden, maar er vloeide meer drank. Boussoufa was de enige die alcoholvrij
bleef, maar hij ontpopte zich wel tot de koning van de dansvloer. Tom De Sutter (die gisteren
geopereerd werd) trok als één van de eersten naar huis. Op dat moment vierde Deschacht nog met zijn
broer Xavier en vriendin Annelien Coorevits. Kanu, Kouyaté en Diandy waagden zich aan danspasjes,
terwijl Gillet en Legear de bloemetjes buiten zetten met hun vriendinnen Marie en Lorraine. Volgens
onze bronnen raakte Legear ook veilig thuis in tegenstelling tot vorig jaar na de verloren titelmatch
tegen Standard.
AA Gent viert mee
Opvallend was ook de aanwezigheid van enkele Gentse spelers na hun 5-0 zege en verovering van de
tweede plaats tegen Zulte Waregem. Markant feit is dat Anderlecht volgend weekend tegen Gent
speelt en Club Brugge vreest dat paars-wit niet meer voluit voor de zege zal spelen. In de Carré liepen
vrienden Boussoufa en El Ghanassy elkaar tegen het lijf, maar ook Gentenaars Coulibaly, Custovic,
Rosales en Suler tekenden present.
De opvallendste paars-witte afwezigen waren Van Damme, Biglia, Suarez en Wasilewski (allemaal
vaders van jonge kinderen) en Lukaku. Het feestje ging door tot 5 uur 's morgens. Daarna waren de
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spelersvrouwen bob... (JUG)
Bron: Het Nieuwsblad 20/04/2010

LUKAKU VERKIEST BED BOVEN SCHOOL
Geen Romelu Lukaku te bespeuren maandagochtend op het Sint Guido Instituut in Anderlecht.
Nochtans had de aanvaller enkele uren na de match tegen Club Brugge gezegd dat hij hoopte zijn stem
terug te krijgen want dat hij zeker op school werd verwacht. 'Ik heb een belangrijke les wiskunde die
ik niet mag missen.'
Enkele uren later in het feestgedruis klonk het al een pak gematigder. 'School is even het minste van
mijn zorgen. Ik denk dat ik mijn geld maar beter inzet op de namiddaglessen.'
Lukaku kon ook die laatste belofte niet waarmaken en verkoos maandag het bed boven de
schoolbanken. 'We hadden hem nochtans verwacht', klinkt het bij de directie. 'Het is de gewoonte dat
hij na een Europese voetbalavond of bij speciale omstandigheden pas rond 10 uur arriveert.'
Enkele klasgenoten vinden het meer dan logisch dat hij thuis mag bekomen van de titelmatch tegen
Brugge. 'Lukaku was zondag stevig aan het feesten. Wij hebben hem rond vijf uur 's nachts nog stevig
zien dansen. Hij verdient die extra rustdag. Een sanctie zal hij wel niet krijgen.' (PHU)
Bron: Het Nieuwsblad 20/04/2010

KARDASHIAN VERKIEST RONALDO BOVEN BRIDGE
Manchester City-verdediger Wayne Bridge, wiens vrouw onlangs toegaf de lakens met John Terry te
hebben gedeeld, heeft opnieuw een blauwtje gelopen door een collega-voetballer.
Dit keer had Bridge een oogje laten vallen op de Amerikaanse tv-ster en ex-Playmate Kim Kardashian
nadat ze elkaar ontmoet hadden op vakantie in Miami. De Engelse international wou met de
Amerikaanse schone een date versieren, maar liet zich de kaas van het brood eten door niemand
minder dan Christiano Ronaldo.
Ronaldo en Kardashian werden onlangs tongzoenend gespot in een Londens restaurant, meldt The
Sun. Na het etentje volgde Kardashian de spits van Real Madrid discreet naar zijn villa, alwaar ze
samen vier uur verbleven.
Bron: Het Nieuwsblad 20/04/2010

FRANCK RIBÉRY BESCHULDIGD VAN SEKS MET MINDERJARIG ESCORTMEISJE
In Frankrijk is grote opschudding ontstaan door een seksschandaal waarbij mogelijk twee
internationals betrokken zijn. Naast Sydney Govou van Lyon wordt ook Franck Ribéry van Bayern in
de Franse media op rode oortjes getrakteerd.
Een bron bij het Franse parket beweert dat 'scarface' ondertussen heeft bekend dat hij seks had met een
escortmeisje. Nooit leuk om aan je vrouw te vertellen natuurlijk, maar dat zou wel eens het minste van
Ribery's zorgen kunnen worden. Het wicht blijkt immers ook nog minderjarig te zijn. En dat is een
vergrijp waar ze in Frankrijk niet mee kunnen lachen. Het voetbalmaatje van Daniël Van Buyten zou
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in het slechtste geval een celstraf van drie jaar riskeren.
Volgens de Franse kranten zou Ribéry tegenover zijn ondervragers hebben toegegeven dat hij naast de
pot plaste, maar blijft hij erbij dat hij niet op de hoogte was van de leeftijd van de jongedame van
plezier.
De advocate van de speler probeerde de meubelen te redden door zelf met het nieuws naar buiten te
komen, zij het dus een light-versie. Ribéry zou een kennis van een kennis van de clubuitbater zijn, een
oord waar wel eens vaker internationals over de vloer komen. Wordt mogelijk dus nog vervolgd.
Bron: Het Nieuwsblad 20/04/2010

FRUTOS KOMT AFSCHEID NEMEN WANNEER ZIJN VROUW BEVALT
ARGENTIJN WORDT GEHULDIGD VOOR SLOTMATCH TEGEN STVV
De gestopte Nicolas Frutos komt vergezeld van zijn vader Oscar voor het weekend van 8 mei van
Argentinië naar België. Op die dag wordt hij voor en na de laatste competitiematch tegen Sint-Truiden
gehuldigd.
Opvallend, want net in dat weekend is uitgerekend dat zijn vrouw Romina in Argentinië zal bevallen
van hun tweede dochtertje.
'Het is Frutos zijn vrouw die erop aangedrongen heeft dat Nico naar Anderlecht zou komen', aldus
manager Herman Van Holsbeeck. 'Hij neemt het risico de bevalling te missen, maar zijn vrouw beseft
hoe belangrijk het is voor Frutos om afscheid te nemen van onze fans. Hij heeft mij meteen gebeld om
te zeggen dat hij kwam. We gaan zeker iets speciaals doen voor hem.' (JUG)
Bron: Het Nieuwsblad 21/04/2010

VRIENDIN GILLET BLESSEERT KNIE BIJ TITELFEEST
Marie, de vriendin van Guillaume Gillet, zat zondag samen met Kirsten Schollen in de tribune van
Club Brugge. Toen Suarez de 0-2 maakte, renden de Anderlecht-fans naar beneden. Marie Gillet viel
op haar knie en moest geholpen worden door het Rode Kruis. Daarna kon zet het titelfeest met haar
Guillaume wel verder zetten, maar de dag nadien werd ze wakker met een paarse knie.
Om de kampioenenviering aan het Vanden Stockstadion zondag goed in beeld te brengen voor onder
meer de website van de club, had Anderlecht een camera op het podium geïnstalleerd. In alle
feestelijkheden is die camera van zo'n 5.000 euro echter gestolen. Anderlecht belooft een beloning
voor tipgevers. (JUG)
Bron: Het Nieuwsblad 21/04/2010

ADRIANO IS LIEF KWIJT
Het is uit tussen de Braziliaanse voetbalster Adriano en zijn vurige Joana (Machado). Echt een groot
mirakel is dat uiteraard niet, want het stel rolde al meermaals ruziënd over straat. Niet zolang geleden
ging Adriano met zijn maten tot in de kleine uurtjes stappen en was Joana daar zo boos over dat ze
hem stenen bekogelde.
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Vorige maand kwam het koppel in het nieuws omdat Adriano zijn vriendjes uit de favela's vroeg Joana
vast te binden aan een boom. En alleen achter te laten.
Nu maakte de spits van Flamengo zich boos over het aanbod dat zijn liefje heeft gekregen van Playboy
om naakt te poseren. De 400.000 euro die zij daarvoor kon krijgen, wilde hij prompt verdubbelen als
ze het niet deed. Hoe dan ook, het kwam niet tot een vergelijk en volgens de Braziliaanse pers is de
verkering verleden tijd.
Bron: Het Nieuwsblad 21/04/2010

RIBÉRY NIET LANGER 'EEN VERDACHTE'
Franck Ribéry (Bayern) en Sidney Govou (Lyon) mogen niet langer 'verdachten' worden genoemd. De
twee Franse voetbalinternationals kwamen maandag in opspraak omdat ze mogelijk seks hadden
gehad met een minderjarige prostituee, maar eerst de advocate van Ribéry en later ook de Franse
voetbalbond (FFF) wezen erop dat de twee werden gehoord als getuige en niet als beschuldigde.
Ook Bayern München schermde gisteren de geplaagde Ribéry af, verdediger Philip Lahm nam zijn
plaats in op een persconferentie. Opmerkelijk is dat Ribéry en Govou vandaag mogelijk tegen elkaar
spelen in de heenmatch van de halve finale in de Champions League.
Bron: Het Nieuwsblad 21/04/2010

MODEL BESCHULDIGT FELLAINI VAN AANVAL
Een twintigjarig Brits model beweert dat Rode Duivel Marouane Fellaini (22) haar heeft
aangevallen in een Londense nachtclub. In de entourage van Fellaini, die bij het Engelse Everton
speelt, wordt het voorval geminimaliseerd. De Britse politie startte een onderzoek.
Jürgen Geril
Marouane Fellaini, die zes maanden moet revalideren van een operatie aan de enkel, is blijkbaar al fit
genoeg om te dansen in nachtclubs. Een Brits fotomodel beweert immers dat de Belg met het
weelderige afrokapsel haar zondagmorgen om vier uur heeft aangevallen tijdens het uitgaan.
Het incident speelde zich af in de Jet Black, een trendy club in West-Londen waar ook
Hollywoodactrice Lindsay Lohan wel eens de bloemetjes buitenzet. Fellaini ging er op de lappen met
zijn broer en een neef.
In de Britse media zegt het model, van wie de naam voorlopig niet bekend is, alleszins: 'Ik herinner
mij dat er een gast naar mij toekwam en dat daarna alles zwart werd. Toen ik bijkwam, lag ik op de
stoep en stonden de securitymensen over mij gebogen.'
Naar ziekenhuis
De Londense politie bevestigt dat er tussen vier en vijf uur 's morgens een ambulance werd gebeld
voor een slachtoffer in de Jet Black. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat het meisje geen
zichtbare hoofdwonden had. Uit voorzorg werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Toen ze de verdachte
zochten, had Fellaini de club al verlaten.
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Scotland Yard is een onderzoek begonnen en heeft het model ondervraagd. Aan zijn ploeg bekende
Fellaini dat hij 'een confrontatie' heeft gehad met een meisje.
Bij zijn club Everton stelt een bron het zo: 'Marouane was betrokken in een incidentje waarbij iemand
agressief was tegenover hem. Hij heeft op geen enkel moment uitgehaald. Hij stak zijn handen in de
lucht om zich aan de agressie te onttrekken en vertrok toen met zijn familieleden. Marouane was zeker
niet dronken en is niet het type om in de problemen te raken. We laten de politie nu verder werken.'
Nichtje van Rooney
Het is niet de eerste keer dat Fellaini in de pers opduikt met activiteiten buiten het voetbalveld. In mei
2009 vertelde het 19-jarige nichtje van voetbalster Wayne Rooney aan al wie het horen wilde dat ze
een avontuurtje had beleefd met de Marokkaanse Belg. 'Op het eerste afspraakje wou hij mijn kontje
zien, maar ik wou niet', zei Natalie. 'Hij toonde dan maar zijn eigen kont. Het tweede afspraakje
brachten we naakt door.' Fellaini's relatie met de Luikse blonde Lara Binet liep daarna op de klippen.
Bron: Het Nieuwsblad 22/04/2010

HOERTJE ONTVING OOK BENZEMA
Dinsdag was Franck Ribéry nog gedegradeerd van verdachte tot getuige in de affaire met de
minderjarige prostituee. Woensdag lagen zijn kaarten weer iets slechter en werd ook een derde
Franse international genoemd: Karim Benzema.
Het gebeurt zelden dat we op deze pagina's moeten citeren uit Le Monde. Nu kunnen we echter niet
anders dan verwijzen naar de wereldberoemde Franse kwaliteitskrant.
Le Monde is namelijk de eerste die citaten verspreidt van Zahia D. D staat voor Dehar en Zahia is de
dame die zou hebben liggen rollebollen met Franck Ribéry (Bayern München), Sidney Govou (Lyon)
en volgens de jongste onthullingen ook met Karim Benzema (Real Madrid).
Geen wonder dat er al een facebook-groep is die oproept om de Franse bondscoach Domenech te
vervangen door Zahia.
Ze is blond, redelijk voorzien van oren en poten zoals ze bij ons aan de cafétoog zeggen na 12 uur 's
nachts en ze is achttien. Dat laatste lijkt goed nieuws voor Ribéry. Jammer genoeg zit mevrouw Dehar
al een tijdje in de stiel. Ze prostitueert zichzelf sedert maart 2008 en toen was ze niet meerderjarig.
20.000 euro
De hele affaire ging aan het rollen toen agenten op 12 april Zaman Café in Parijs binnenvielen, waar
na een tip achttien - vaak erg jonge - hoertjes werden aangetroffen.
Uit verklaringen aan de politie blijkt dat Zahia zowat 20.000 euro per maand verdiende en dat ze
inderdaad betaalde seks had met de Franse internationals Sidney Govou, Franck Ribéry en Karim
Benzema. Tarief: 1.000 tot 2.000 euro. Let op, daarvoor was mevrouw Dehar bereid tot een
verplaatsing: in de lente van 2009 vloog het toen 17-jarige escortmeisje van Parijs naar het bed van
Ribéry in München.
Ze gaf aan de politie wel toe dat ze Ribéry had belogen over haar leeftijd. Iets wat de Fransman
uiteraard graag bevestigt. Al ontkent hij wel hardnekkig 2.000 euro betaald te hebben voor haar
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diensten.
Eigenlijk doet Karim Benzema nog beter. Zij uitje met Zahia dateert van 2008, toen ze slechts zestien
was. Govou staat er beter voor. Hij had dit jaar seks met haar toen ze de achttien al gepasseerd was.
Hij had blijkbaar ook niet door dat ze een escortdame was, want Govou reageerde hoogst verbaasd
toen hij achteraf moest betalen.
Respect
Dehar speelde haar rol dus blijkbaar perfect. Volgens de Daily Mail verklaarde ze aan de politie dat ze
'haar voetballers allemaal graag zag. Ze waren die dag even mijn mannen. Ze behandelden mij met
veel respect en ik vind dat ze met rust zouden moeten worden gelaten.'
Het is niet zeker dat dat zal gebeuren: in Frankrijk staat op seksuele contacten met een minderjarige
(prostituee) gevangenisstraffen tot drie jaar en boetes tot 45.000 euro.
Bron: Het Nieuwsblad 22/04/2010

RIBÉRY OVER DE ROOIE
Daniel Van Buyten en Bayern München zetten een goede richting finale van de Champions League
met 1-0 winst tegen Lyon. Door een pak gemiste kansen en rood voor Ribéry kon Bayern de klus in de
heenmatch nog niet helemaal klaren.
Gunther De Vos
'Tulpen uit Amsterdam', schalde door de Allianz Arena nadat Arjen Robben Bayern aan de belangrijke
1-0 tegen Lyon had geholpen. De Nederlander die ook bij Man U de verlossende goal maakte,
bezorgde zijn team met zijn zesde goal in vier matchenniet alleen een goede uitgangspositie voor de
terugmatch, maar redde ook een beetje het vel van Franck Ribéry.
De boezemvriend van Van Buyten leed zichtbaar onder de berichten over het seksschandaal met een
minderjarig escortemeisje. De Fransman zat niet goed in de match, leek een vat vol zenuwen en moest
na 37 minuten met rood van het veld voor een gefrustreerde en venijnige trap op het been van
Lisandro. Ribéry mist de terugmatch en wellicht de mogelijke finale. 'Hij zat er flink doorheen', zei
ploegmaat Robben.
Bayern was tot die rode kaart baas. Van Buyten raakte de bal verkeerd bij de eerste schietkans en ook
Schweinsteiger, Müller, Olic en Ribéry, na een zeldzame ren, konden de nochtans onzekere Lloris niet
verslaan.
Na de uitsluiting van Ribéry herstelde Lyon even. Butt bokste een lel van Källstrom weg. Maar na rust
nam Bayern weer over via kansen voor Pranjic en Schweinsteiger. Müller struikelde bij een unieke
doelkans domweg over de eigen benen.
Robben boos bij wissel
Toen Toulalan bij Anderlechtkiller Lyon na twee keer geel (een overterechte en een lichte) ook van
het veld moest, ging Bayern nog meer druk zetten. Robben en Gomez misten maar toen Robben weer
aanlegde, verdween de bal nog via de kruin van Müller in doel: 1-0. Lloris moest nog een goede knal
van Robben weren. Net na dat schot moest Robben eraf. Hij uitte zijn grote ongenoegen tegenover
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coach Van Gaal en dat kwam hem meteen op een terechtwijzing te staan. 'Ik had dat niet mogen doen
terwijl iedereen het zag. Maar ik was teleurgesteld omdat ik zo graag na die finale wil en voelde dat ik
nog kansen zou krijgen', zei Robben.
Van Gaal: 'Weer erg goed'
Bayern verdiende een ruimere zege, maar Van Buyten, achterin nooit in de problemen, staat er goed
voor om als eerste Belgische speler te plaatsen voor de CL-finale. 'Het was vandaag weer ongelooflijk
goed', glorieerde ook coach Van Gaal.
Bron: Het Nieuwsblad 22/04/2010

DAVID IN JEANS, VICTORIA OVER JEANS
Het perfecte huwelijk. Terwijl haar man David in een verlebberde jeans zit te hijsen op het basketbal,
prijkt vrouwlief Victoria Beckham volgende maand op de cover van de Duitse editie van Vogue. Zij
spreekt er over haar leven in de spotlights en over de perfecte jeans-pasvorm. 'Het is een mythe dat die
bijzonder strak zouden moeten zitten', meent ontwerpster Beckham.
Bron: Het Nieuwsblad 22/04/2010

'ZE ZIJN NIET VERSTANDIG GENOEG'
Zijn voetballers als kleine kinderen die bij de minste opstoot van testosteron in de snoeppot
graaien? Hoe verklaar je anders hun obsessie voor gewillige borsten en billen? 'Een gebrek aan
intelligentie', zegt sportpsycholoog Jef Brouwers.
Koen Van Uytvange
Franck Ribéry wordt ondervraagd omdat hij mogelijk de sponde deelde met een minderjarige. Rode
Duivel Marouane Fellaini heeft de politie eveneens op zijn dak omdat hij een model geslagen zou
hebben in een discotheek. Waarom voetballers, zeker in het goed gedocumenteerde tabloidland
Engeland, zo vaak in seksschandalen betrokken raken, heeft volgens sportpsycholoog Jef Brouwers
drie oorzaken.
'Intelligentie, de meest discriminerende factor in de maatschappij', noemt Brouwers als de
belangrijkste factor. 'Hoeveel verstand hebben die jongens? Daar heeft hun gedrag veel mee te maken.
Sommigen hebben niet het nodige verstand om bepaalde verleidingen te weerstaan. Ik heb Fellaini's
intelligentie nooit onderzocht, maar een vrouw slaan doe je niet.'
Brouwers legt ook veel verantwoordelijkheid bij de entourage van de spelers en de zeepbel waarin ze
leven.
'Die jongens leven in een aparte wereld. Deuren gaan automatisch open voor hen en dus zijn ze niet
meer in staat om te onderscheiden wat goed is. Ze denken dat ze zich alles kunnen permitteren. Zij
hebben aan niemand verantwoording af te leggen. In een maatschappij die gedreven wordt door geld,
krijg je dit soort excessen. Bovendien denken sommigen dat dingen verborgen kunnen blijven. Dat is
een misvatting. Zeker als je een bekende persoon bent. Met minderjarigen slapen wordt door de
maatschappij namelijk niet met de mantel der liefde bedekt.'
Zoals Anderlecht
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De oplossing ligt volgens Brouwers voor de hand. 'Ik pleit er sterk voor om spelers van jongs af aan te
begeleiden en te leren omgaan met roem. Wat Anderlecht doet met Lukaku, is voorbeeldig.
Uiteindelijk zeg je als club: hoe goed je ook bent, als je niet mee wil in onze aanpak, vertrek je maar.
Al begrijp ik ook dat zoiets moeilijker is met een belangrijke speler als Ribéry of Rooney. Het klinkt
misschien soft, maar clubs moeten meer werken met waarden. Let wel, het gaat slechts over een
minderheid van de sporters. Je mag dit niet gelijkstellen aan atleten die vrijen op de Olympische
Spelen. Hun discipline duurt soms maar vijf minuten en dus gaan ze op zoek naar andere records. Dat
is normaal. Seks met minderjarigen, orgieën op hotelkamers en vrouwen slaan zijn dat niet. Dat zijn
excessen.'
Bron: Het Nieuwsblad 23/04/2010

VANESSA HOEFKENS: 'IK BEN OOK AL GEVRAAGD'
Vanessa D'Hooghe, de vrouw van Club Brugge-speler Carl Hoefkens, woont al vijf jaar in Engeland
en kent er de vedettecultus.
'In Engeland hebben voetballers meer status dan acteurs of zangers. Voetballers zijn hier dé
sekssymbolen', zegt Hoefkens. 'En je hebt dus meisjes wiens enige doel is om een WAG (Wives and
Girldfriends, red.) te zijn. Die meisjes zijn natuurlijk slim: ze zoeken de mannen niet op na trainingen
of wedstrijden, maar wel in dancings. Bovendien zit de pers erbovenop en worden er afspraken
gemaakt of complotten gesmeed.'
In Engeland kende haar man Carl nochtans weinig verlokkingen. 'Die vrouwen richten zich vooral op
de spelers van de topclubs. Carl speelde bij kleinere teams. In België zullen vrouwen sneller flirten
met hem dan hier. Als ik erbij ben, gebeurt dat uiteraard minder. Maar ik heb mijn mannetje al moeten
staan. Dat ze doen alsof ze niet weten dat hij getrouwd is, is bullshit. Iedereen kent ons. Ik vind het
straf dat er vrouwen maar ook voetballers zijn die zich het niet aantrekken of iemand gehuwd is of
kinderen heeft. Ik ben ook al gevraagd geweest door mensen in de voetbalwereld, maar zulke
voorstellen kunnen niet voor mij. Ik ben daar ouderwets in: voor mij is een relatie voor altijd. Carl is
ook geen engel, maar hij is al niet meer zo jong en kan dat soort verleidingen makkelijker plaatsen. Ik
hoop toch dat hij braaf is. (lacht)' (KVU)
Bron: Het Nieuwsblad 23/04/2010

GALERIJ DER SCHUINSMARCHEERDERS
Garrincha die zijn maagdelijkheid verliest aan een geit, Peter Shilton die op de vlucht voor de
echtgenoot van zijn minnares tegen een boom rijdt en Maradona die een nauwelijks
meerderjarig meisje voor de ogen van anderen onder handen neemt: de voetbalgeschiedenis
staat bol van de vreemde seksuele escapades. Een bloemlezing uit het jongste decennium.
Koen Van Uytvange
Temptation Bailly
De avond voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië doken enkele ravissante dames
op in het hotel van de Rode Duivels. Toevallig probeerden Marouane Fellaini en Logan Bailly 'de
muur te doen'. Jawel, dezelfde Fellaini die ook met het nichtje van Rooney in verband werd gebracht
en nu een vrouw in een nachtclub sloeg. En Bailly dus, die volgens Blik probeerde aan te pappen met
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Temptation Island-deelneemster Sandy. Waarop Bailly's partner Jessica fulmineerde: 'Logan heeft me
niet bedrogen met die slet.'
Vader Terry
Chelsea-aanvoerder John Terry, vorig jaar verkozen tot Vader van het Jaar, verloor zijn
aanvoerdersband bij Engeland nadat was uitgelekt dat hij zijn vrouw gedurende vier maanden had
bedrogen met Vanessa Perroncel, de ex-vriendin van zijn beste vriend Wayne Bridge. Vrouwlief Toni
Poole gaf hem nog een tweede kans.
Hete Cole
Cole werd per sms gedumpt door Girls Aloud-zangeres Cheryl nadat hij gerotzooid had met minstens
een elftal vrouwen. 'Hij was zo dronken dat hij moest overgeven terwijl we seks hadden in mijn
appartement', biechtte een kapster op. Een andere prooi werd dan weer verleid met naaktfoto's van
Cole himself.
Schijnheilige Tevez
De Argentijn kreeg begin dit jaar mondiaal medelijden toen hij Manchester City in allerijl verliet
omdat vrouw Vanesa zes weken te vroeg moest bevallen. Tevez verbleef 12 dagen op intensieve zorg
aan het bed van zijn premature dochter Katie alvorens terug te vliegen naar Engeland, weliswaar in het
gezelschap van minnares en model Mariana Paesani.
Rooney goes classic
'Op een oude fiets leer je het best rijden', moet Wayne Rooney gedacht hebben. En dus kwam zes jaar
geleden aan het licht dat hij zijn Coleen voor een nachtje had ingeruild voor een prostituee van 48 jaar.
Gekleed in rubber. 'Ja, ik was jong toen en dan maak je dat soort fouten', sprak Rooney, nu nog steeds
maar 24 jaar.
Surprise voor Ronaldo
Nadat Ronaldo (de dikkerd, niet de Portugees) in 2008 afscheid had genomen van zijn vriendin aan
haar woonst in Rio, had hij nog zin in een avondsnack. Hij pikte dan maar meteen drie hoertjes op.
Dat dacht hij toch. Nadat het viertal was ingecheckt in een hotel, stelde Ronaldo tot zijn ontsteltenis
vast dat de hoertjes waren uitegrust met mannelijke geslachtsdelen. Ronaldo schaamde zich dood voor
zijn travestietenschandaal en werd gedumpt.
Party Polak
Hotelfeestjes met alcohol en vrouwen zijn al jaren schering en inslag. Drie jaar geleden verloor de
Tsjechische nationale ploeg een kwalificatiematch van Duitsland. En dat moest gevierd worden in het
hotel. Een undercoverjournaliste klopte aan als handtekeningenjaagster en kreeg er een van... Jan
Polak, op dat moment nog niet bij Anderlecht. Op de achtergrond was een wild feestje aan de gang.
Volgens de journaliste waren er zeker zes vrouwen van lichte zeden aanwezig. De vijf spelers, naast
Polak ook Rosicky, Ujfalusi, Jiranek en Marek Cech, ontkenden achteraf de aanwezigheid van
vrouwen maar gaven toe dat ze de verjaardag van Ujfalusi nogal uitbundig gefêteerd hadden.
Kahn zwanger van goesting
De Duitse (ex-)doelman verkoos in 2003 de 21-jarige Disco-Luder Verena Kerth, een barmeid, boven
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zijn acht maanden zwangere vrouw Simone. Pas vorig jaar ging het stel uit elkaar. Wie medelijden
heeft met Simone: ook Kahn werd al te kijk gezet door zijn Verena, die al kussend met een Griekse
miljonair werd gespot.
Beckham geht Loos
De bekendste aller voetbalgroupies is ongetwijfeld Rebecca Loos, de ondertussen biseksuele
diplomatendochter die haar carrière bouwde op een affaire met David Beckham. Terwijl Victoria in
Engeland verbleef, ontfermde persoonlijke assistente Loos zich over Beckham in Madrid.
Bospoeper Collymore
Stan Collymore is nu een gewaardeerde columnist, maar in zijn dagen als voetballer ging de aanvaller
van Liverpool frequent naar 'dogging sites.' Vrij vertaald: parkeersites waar vreemden elkaars
carrosserie besnuffelen. 'Ik walg van mezelf en ik verontschuldig me bij mijn vrouw Estelle',
reageerde Collymore. Zijn huwelijk is inmiddels voorbij.
Bron: Het Nieuwsblad 23/04/2010

DRIE LEVENDE LEGENDES SPELEN TAFELVOETBAL
Luxekledingmerk Luis Vuitton bracht voor zijn recente reclamecampagne de Heilige Drievuldigheid
van het voetbal samen. Pelé, Maradona en Zidane poseerden voor de lens van de Amerikaanse
topfotografe Annie Leibovitz. Op de foto spelen ze in een Madrileens café een partijtje tafelvoetbal
onder legendes. Antoine Arnault van Luis Vuitton verklaart de keuze voor het trio: 'Voetbal is een
populaire, opwindende sport en moest vroeg of laat deel uitmaken van onze campagne. We kozen voor
drie spelers die het imago van hun sport hebben veranderd. Pelé, Maradona en Zidane hebben allen
een iconische status.' (YDS)
Bron: Het Nieuwsblad 23/04/2010

FRANSE VOETBALLER VERVALST RIJEXAMEN
Het zijn harde tijden voor voetbalminnend Frankrijk. Deze week geraakte stervoetballer Franck Ribéry
samen met collega's Govou en Benzema in een seksschandaal verwikkeld. En nu is ook Charles
N'Zogbia gearresteerd. De Franse middenvelder die uitkomt voor het Engelse Wigan Athletic werd
aangehouden op verdenking van het vervalsen van zijn theoretisch rijexamen. Hij liet iemand anders
zijn plaats innemen.
Toen de 23-jarige N'Zogbia in eigen persoon kwam opdagen voor de praktische test kreeg het
personeel van het examencentrum argwaan. Ze belden de autoriteiten die hem inrekenden. Roberto
Martinez, de trainer van Wigan, is mild voor zijn speler: 'Charles heeft zich slecht laten adviseren en
heeft een naïeve fout gemaakt.' Momenteel is N'Zogbia vrij op borg. Hij riskeert voor zijn poging tot
bedrog een maximum gevangenisstraf van tien jaar. (YDS)
Bron: Het Nieuwsblad 23/04/2010
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'DEZE TITEL IS VOOR JOU, PAPA'
Lucas Biglia huilde eventjes toen Anderlecht vorige week kampioen speelde in Brugge. De
Argentijnse middenvelder dacht aan zijn vader Miguel die in 2008 stierf aan een hartaanval. Het
verdriet is nog niet weg. Maar nu hij de titel aan zijn papa kon opdragen, voelt Biglia zich sterk
genoeg om herinneringen op te halen.
Jürgen Geril
Op Club Brugge wees Lucas Biglia (24) meermaals naar de hemel en sloeg een kruisteken. De
Argentijn heeft geleden na de dood van zijn vader Miguel. In juli 2008 werd Biglia in allerijl
weggeroepen van het oefenkamp van Anderlecht. Zijn familie had hem gezegd dat zijn papa op de
afdeling intensieve zorgen lag om de lange reis naar Zuid-Amerika dragelijker te maken, maar eens in
Argentinië bleek dat papa Miguel al was gestorven nog voor zijn zoon op het vliegtuig stapte. De dood
van zijn pa was een enorme klap voor de jonge Anderlecht-draaischijf.
'De pijn is nog altijd niet weg', zegt Biglia. 'In Brugge weende ik voor hem. Deze titel is voor mijn
papa. Het verzacht het leed.'
Wil je praten over wat voor mens je vader was, Lucas?
'In Mercedes, de stad waar ik opgroeide, werd mijn vader constant aangesproken. Mijn papa is dan
ook een groot voetbaltalent geweest. Hij was een centrale middenvelder, net als ik, maar hij was nog
offensiever. Ik heb zijn doelpunteninstinct helaas niet meegekregen. Op het veld straalde hij ook meer
persoonlijkheid uit. Zijn bijnaam was El Pego, de trapper. Bij vrijtrappen was er geen discussie. Hij
alleen vuurde op doel. Toch is hij nooit verder geraakt dan de derde klasse. Zijn vader - mijn opa dus stierf toen mijn pa 22 jaar was. Daarna moest hij voetbal combineren met werken om zijn familie te
onderhouden. Ik heb hem alleen zien voetballen rond zijn 40ste toen hij al in de regionale reeksen
speelde, maar hij was mijn grote voorbeeld.'
Klopt het dat je vader aanvankelijk meer geloofde in het talent van je oudere broer Cristian?
'Logisch. Cristian speelde als middenvelder en ik stond in de goal.'
Jij was doelman?
'In onze wijk speelden we altijd zes tegen zes. Ik was meestal de kleinste en de jongste en die vloog
altijd in de goal. Als 10-jarige kon ik niet tegen de grotere jongens op. Toen ik mij aansloot bij het
plaatselijke clubje Atlético Quilmes was dat dan ook als keeper. Tot er eens een veldspeler te kort was
en de coach mij in het middenveld zette. Gelukkig maar, want ik was een slechte doelman. Als Proto
ooit rood krijgt en er zijn geen vervangers meer, dan moeten ze zeker niet naar mij kijken.'
Jouw vader werd later wel je jeugdtrainer bij Estudiantes Mercedes.
'Na twee jaar bij Quilmes kon ik naar het grotere Estudiantes, maar Quilmes is altijd de club van mijn
hart gebleven. Samen met Frutos heb ik eens onze Anderlecht-shirts geveild en met het geld hebben
we de kleedkamers van Quilmes laten opknappen. Estudiantes was evenwel een betere ploeg en mijn
vader trainde daar de jeugd. Toen hij mijn trainer was, was hij strenger voor mij dan mijn ploegmaats.
Natuurlijk dacht ik er toen nog niet aan om profvoetballer te worden, maar mijn pa had wel al
plannen.'
Hoe dikwijls zijn jullie met ruzie thuisgekomen?
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'Ik herinner mij dat we eens 3-0 achter stonden. Als slechte verliezer huilde ik van woede en vroeg ik
mijn pa om een vervanging. Oké zei hij rustig, maar de volgende vijf matchen zat ik wel op de bank.
Dankzij zijn strenge begeleiding kon ik niet veel later naar eersteklasser Argentinos Juniors.'
Argentinos Juniors is een ploeg uit Buenos Aires.
'Dat was een probleem. Mijn vader vond school heel belangrijk en de hoofdstad was drie uur rijden.
Daarom besloot mijn pa om mij elke dag heen en terug te voeren naar Buenos Aires. Zonder files was
dat dus dagelijks zes uur in de auto. We vertrokken om 6.15 uur 's morgens en waren in de middag
terug. Dan kon ik in mijn thuisstad school volgen. Mijn vader heeft die ritten jaren volgehouden. Tot
we een behoorlijk zwaar ongeval hadden. Ik herinner mij dat mijn vader naast mij geklemd zat tussen
het stuur en de zetel. Mijn broer Cristian heeft de zetel moeten loswrikken om mijn pa uit het wrak te
halen. Godzijdank bleef het bij kneuzingen, maar we beseften dat er iets moest veranderen.'
Jij verhuisde uiteindelijk wel naar Buenos Aires.
'Ja, in mijn laatste jaar middelbaar stopte ik met school en haalde nooit een diploma. In Buenos Aires
moest ik plots ook alles zelf doen. Thuis werden zelfs mijn voetbalschoenen voor mij gewassen, maar
nu stond ik er alleen voor. Gelukkig is mijn vrouw Cecilia na een jaar ook naar Buenos Aires
verhuisd. Ik heb haar leren kennen in een eettentje in Mercedes. Mijn pa en ik kwamen laat thuis van
een match in Buenos Aires en stopten bij Cecilia om te eten. Later heb ik haar meegenomen naar een
restaurant en is onze relatie begonnen. Toen zij naar de hoofdstad kwam, voelde ik me beter.'
Klopt het dat je op je 14de eigenlijk al naar het Italiaanse Parma kon?
'Ik was op een jeugdtornooi uitgeroepen tot beste speler en daar had Parma mij ontdekt. Mijn pa en ik
vonden het evenwel nog te vroeg om al naar Europa te gaan. Ik was niet klaar voor een andere wereld.
Toen ik met de -17-jarigen van Argentinië speelde, kreeg ik ook nog een aanbod van Schalke 04. Toen
wilde ik wel, maar de coach van de -17 was ook de coach van de -20 van Argentinië. Hij wilde mij
meenemen naar het WK in de Emiraten en stelde dat ik daarvoor beter in Argentinië bleef. Een week
voor dat WK moest ik echter forfait geven door een enkelblessure.'
Jij voetbalde wel bij Argentinos Juniors, maar je pa was toch fan van Boca Juniors.
'Ik ook, maar ik heb dat altijd verborgen gehouden. Voor mijn pa was dat moeilijker. Eens ik bij
Argentinos voetbalde kwam hij mij wel aanmoedigen, maar in matchen tegen Boca heb ik dikwijls
gezien hoe hij zich inhield om niet te juichen als Boca scoorde. Toen hij naar mijn broer Cristian ging
kijken in tweede klasse heeft hij zelfs eens gevochten. Voor een uitwedstrijd had hij een kaartje tussen
de rivaliserende fans. Net op dat moment scoorde Cristian en hij juichte. Hij is toen echt hard
aangepakt door de fans van de thuisploeg. Ik was dikwijls bezorgd om de veiligheid van mijn familie.
In Argentijnse stadions is immers alles mogelijk. Mijn mama, Stella, was trouwens nog fanatieker dan
mijn pa. Als ik kritiek kreeg omdat ik slecht speelde dan diende zij de supporters van antwoord.'
Vangt je mama het gemis van je overleden vader wat op?
'Ze doet haar best, maar door haar vliegangst is ze nog nooit in Europa geweest en ziet ze ons en ons
bijna éénjarig dochtertje Allegra niet veel. Ik heb haar al gezegd dat je van een vliegtuig niets voelt
eens het is opgestegen, maar ze raakt niet overtuigd. Mijn schoonvader heeft trouwens ook schrik. Hij
beweert dat hij naar hier zal komen met de boot.' (lacht)
Hoe gaat het trouwens met Allegra? Ben jij net zo'n zorgzame papa als jouw vader?
'Ik speel met haar en probeer haar te leren spreken, maar eigenlijk geniet ik vooral van de positieve
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kanten. Het is mijn vrouw Cecilia die 's nachts opstaat als Allegra huilt. Gelukkig is het een braaf
meisje.'
Is Lucas Biglia in die vier jaar België een ander mens geworden?
'Als voetballer leerde ik een andere speelstijl kennen, maar ik ben vooral naast het terrein geëvolueerd.
In België leid ik het leven dat ik in Argentinië nooit zou hebben. Als je in mijn land de straat opgaat
weet je nooit zeker of je veilig terug thuis raakt. Je wordt constant lastig gevallen en je begint andere
mensen te verfoeien. Veel jongeren gaan niet naar school en zitten in bendes. Ze leven van diefstallen.
Hier in België gaan alle tieners naar school en ze spreken minstens twee talen. Ik ben blij dat Allegra
in Europa zal opgroeien. Hier wordt ze grootgebracht met respect voor andere mensen.'
Kortom El Principito - de kleine prins - is El Principe, de prins geworden.
'Ik ben nog lang geen prins. Ik weet trouwens niet waar die bijnaam El Principito vandaan komt. In
Argentinië noemde niemand mij zo. Dus moet het uit België komen. Ik ben er de fans wel dankbaar
voor, want in Argentinië krijgen alleen de beste spelers bijnamen. De Anderlecht-fans zingen ook
speciaal voor mij een liedje. Toen ik zondagnacht thuiskwam na het titelfeest hing er een spandoek
aan mijn huis met de tekst van dat liedje. (Oh Lucas Biglia From Argentina. Il Principito is what we
say. He's 5 foot 9. He's so devine. Please don't take our Lucas away, red) Samen met het sms'je dat ik
van de vader van Messi kreeg, heeft mij dat het meest plezier gedaan. Ik neem het spandoek zeker
meer naar Argentinië, waar het een speciale plaats krijgt.'
Bron: Het Nieuwsblad 24/04/2010

FRUTOS: ‘IK HEB AL VEEL GEHUILD'
Nicolas Frutos (29) komt op 8 mei tegen STVV definitief afscheid nemen van de Anderlechtfans. Vanuit Argentinië doet de spits die moest stoppen door een achillespeesblessure evenwel nu
al zijn verhaal.
1. Over zijn afscheid van het voetbal
‘Ik ben nu een maand gestopt en mijn achillespees doet nog veel pijn. Soms moet ik ‘s nachts opstaan
om een glas water te halen voor mijn zwangere vrouw en als ik zie hoeveel moeite mij dat kost, dan
weet ik dat stoppen de juiste beslissing was. Mijn eerste week in Argentinië was verschrikkelijk. Ik
sloot de televisie af om geen voetbal te moeten zien en kwam mijn huis niet uit. Thuis heb ik wel de
videoboodschap herbekeken die ik opnam voor de Anderlecht-fans. Het heeft mij toen anderhalf uur
gekost om een video van 7 minuten te maken. Zo emotioneel was ik. Toen Sofia, mijn driejarig
dochtertje die video zag, vroeg ze: Papa, waarom voetbal je niet meer? Toen heb ik lang gehuild. Ik
hoop dat ik ooit weer wat kan tennissen, maar ik ben erg pessimistisch.’
2. Over de titel van Anderlecht
‘De titelmatch tegen Brugge heb ik proberen te volgen via internet en Marie, de vriendin van Gillet,
stuurde mij bijna elke minuut een sms’je. Toen Anderlecht kampioen was, heb ik een paar glazen
champagne gedronken, maar ik was toch vooral triest omdat ik niet op het veld stond.’
3. Over zijn komst naar België
‘Enerzijds kom ik met wat tegenzin naar de match tegen STVV. De confrontatie met het Vanden
Stockstadion zal te veel pijn doen. Anderzijds moet ik afscheid nemen van Anderlecht. Ik ben erg
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dankbaar dat ik vijf jaar van mijn leven in deze topclub heb mogen spenderen. In datzelfde weekend
moet mijn vrouw normaal bevallen van ons dochtertje, Alexia, maar ik ben ervan overtuigd dat Alexia
zal wachten om ter wereld te komen tot haar papa terug is.’
4. Over zijn toekomst
‘Het deed mij plezier dat Anderlecht mij voorstelde om jeugdtrainer te worden, maar het zou te veel
pijn doen om mijn ploegmaats bezig te zien. In Argentinië volg ik nu wel een trainerscursus en ik heb
voorstellen van Argentijnse ploegen.’ (JUG)
Bron: Het Nieuwsblad 26/04/2010
CERCLE BRUGGE
Dominic Foley werd afgelopen week vader van zoontje, Keelan. Na zusje Annaleij het tweede kindje
ten huize van het Ierse gezin.
Bron: Het Nieuwsblad 26/04/2010

CAVENS: 'TOCH IETS MEER RESPECT VERWACHT'
Kampioen met Lierse in 1997, bekerwinst in 1999: Jurgen Cavens werd dan ook aan de aftrap
verwacht. Maar de topschutter van de Pallieters, met zeventien doelpunten, moest zich gisteren
tevreden stellen met een plaats op de bank.
'Of ik ontgoocheld was? Uiteraard', reageerde Cavens in het feestgewoel. 'Ik had toch iets meer respect
verwacht. Maar goed, het heeft geen zin om daar, in al die emoties omwille van de titel, te lang bij stil
te staan. Eén ding telt: de titel. Lierse is de club van mijn hart. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd
zo zijn.'
Acht minuten voor het einde mocht hij maatje Tomasz Radzinski, die een applausvervanging kreeg,
aflossen. Het publiek had dan al minutenlang zijn naam gescandeerd. Cavens is duidelijk nog altijd
één van de publiekslievelingen.
'De supporters verdienen dit. Er zijn geen vijf eersteklassers die meer supporters hebben dan Lierse.
Nu wil ik vooral genieten. Eerste klasse is voor later. (lacht) Mijn vrouw is acht maanden zwanger.
Binnen een maand word ik voor de tweede keer vader. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste in
mijn leven.' (BDH)
Bron: Het Nieuwsblad 26/04/2010

SANDRINE GESPOT MET LIERSE-VOETBALLER
Opgemerkte verschijning gisteren op de kampioenschapswedstrijd van tweedeklasser Lierse. Sandrine
Van Handenhoven bekeek de wedstrijd tegen Waasland vanaf de tribune en was nadien in het
spelershome te zien. De zus van voetballer Gunther Van Handenhoven, die de hoofdrol vertolkt in de
Vlaamse musical 'Notre Dame de Paris', was er samen met Lierse-voetballer Timothy Dreesen. Vorige
maand verbrak ze haar relatie met basketter Thomas Lamot. Maar of Dreesen ook haar nieuwe vriend
is, kon de moeder van Sandrine gisteravond niet bevestigen. (BDH)
Bron: Het Nieuwsblad, 26/04/2010
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NA REL IN NACHTCLUB
GEEN KLACHT TEGEN FELLAINI
Er wordt geen klacht ingediend tegen Marouane Fellaini. Een 20-jarig Brits model beweerde vorige
week dat de 22-jarige Evertonspeler en Rode Duivel haar een klap had verkocht om vier uur
'sochtends in een trendy nachtclub in Londen. De politie startte een onderzoek maar zet dat nu stop.
'Bij daglicht heeft de vrouw gezegd dat ze haar beweringen niet verder hard zal maken', zei een
politiebron aan The Sun. Een woordvoerder van Everton zei vlak na het incident dat het meisje zich
agressief had opgesteld en Fellaini slechts de armen in de lucht had gestoken, voor hij de nachtclub
verliet. (KVU)
Bron: Het Nieuwsblad 27/04/2010

CASSANO VERKIEST WATERPOLOSPEELSTER BOVEN WK
De Italiaanse voetballer Antonio Cassano weigert zijn bruiloft uit te stellen om te kunnen deelnemen
aan het WK in Zuid-Afrika. De plechtigheid is gepland op 19 juni, wanneer het WK al acht dagen
bezig is. Gelukkige is waterpolospeelster Carolina Marcialis.
Bondscoach Marcelo Lippi is niet geneigd om Cassano nog te selecteren, maar meer en meer Italianen
willen dat Cassano wordt opgenomen in de WK-selectie. De Squadra Azzuri plaatste zich met veel
moeite voor het WK en mist creativiteit in de ploeg.
De 27-jarige aanvaller blinkt momenteel uit bij Sampdoria, waarmee hij nog altijd in de running is
voor een Champions League-ticket. 'Misschien worden prima donna's in een groep niet geaccepteerd.
Maar ik ben er altijd één geweest en dat zal altijd zo blijven', zegt Cassano.
Bron: Het Nieuwsblad 27/04/2010

CERCLE BRUGGE
Een echografie bracht bij zowel Viane (adductoren) als Vidarsson (kuit) een scheurtje aan het licht.
Voor Viane wordt het krap om de bekerfinale te halen. Cercle verblijft tot vanavond met de hele groep
en sommige vrouwen in Reims. Dejan Kelhar werd zondag vader van een zoontje: Filip. (kv)
Bron: Het Nieuwsblad, 27/04/2010

NIEUWE KEUKENVLOER LEIDT TOT SPECULATIES OVER HUWELIJK GERRARD-CURRAN
Alex Curran, de wettige echtgenote van Liverpool-speler Steven Gerrard, ging een paar weken
geleden op pad zonder ringen aan haar vingers. Moet je nooit doen in Engeland, omdat daar tabloids
zijn die daar onmiddellijk allerlei foute conclusies aan vastknopen.
Tenminste dat zei Alex gisteren. Ze gaf net geen persconferentie om te verklaren waarom die ringen er
niet waren. 'Die geruchten waren belachelijke smeerlapperij. Ik zal het klaar en duidelijk zeggen:
Steven en ik zijn nooit gelukkiger geweest', aldus Curran in The Daily Star.
Het liep volgens de krant fout toen die cafépraat op internet verscheen en werd verspreid via Twitter.
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'Steven zou zogezegd in een hotel wonen nu. Niks klopt ervan. Alle miserie begon toen wij een tijdje
niet meer in ons eigen huis woonden omdat de keukenvloer vernieuwd werd', aldus de 27-jarige
Curran, die twee kinderen heeft met Gerrard (Lilly Ella van vijf en Lexie van drie). 'Weet je, wij
maken zelfs nooit ruzie.'
Gerrard zelf wenste geen commentaar te geven op de roddels om zich te concentreren op de halve
finale in de Europa League tegen Atletico morgen.
Bron: Het Nieuwsblad 28/04/2010

RIBÉRY GESCHORST VOOR FINALE
Bayern München zal in de finale van de Champions League geen beroep kunnen doen op Franck
Ribéry. De Franse sterspeler kreeg een schorsing van drie speeldagen na zijn rode kaart in de
heenmatch van de halve finale voor een gemene trap op Lisandro Lopez. In de terugwedstrijd tegen
Lyon zat Ribéry dinsdag al een eerste schorsingsdag uit.
Bayern München gaat in elk geval in beroep tegen de straf en hoopt op een strafvermindering
waardoor de boezemvriend van Daniel Van Buyten toch zou mogen aantreden in de eindstrijd.
Volgens Bayern, dat erop wijst dat Lisandro nadien gewoon verder kon spelen, had Ribéry zeker niet
de intentie om zijn tegenstrever te blesseren.
Bron: Het Nieuwsblad 29/04/2010

SEKSSCHANDAAL REM OP TRANSFER?
Bayern hoopt intussen dat het seksschandaal rond Ribéry, die een affaire zou hebben gehad met een
toen minderjarige prostituee, ervoor kan zorgen dat hij bij Bayern blijft en niet verhuist naar Chelsea,
Real Madrid of Barcelona. 'We hebben Franck op alle mogelijke manieren gesteund. Hijzelf en zijn
vrouw zijn daar erg door getroffen. Onze onderhandelingspositie is er niet slechter op geworden', zegt
voorzitter Uli Hoeness. (rtr)
Bron: Het Nieuwsblad 29/04/2010

DOMME FRANCK, GROTE DANIEL
Als ik lees over de affaire-Ribéry denk ik: zijn die mannen nu zo dom dat ze denken dat zoiets niet
uitkomt? En denken sommige mannen echt niet verder dan hun aanhangsel daar beneden?
Afgelopen week kon je niet naast de berichten kijken over de affaire van de drie Franse internationals
en die ene prostituee, Zahia Dehar. Hoe erg makkelijk draaide die de heren voetballers rond haar
vinger. Franck Ribéry en co. zouden zelfs een celstraf riskeren omdat het 'kind' geen 18 jaar was toen
ze met de Franse spelers van bil ging.
Als ik zoiets lees, denk ik wel eens: zijn die mannen nu zo dom dat ze denken dat zoiets niet uitkomt?
En denken sommige mannen echt niet verder dan hun aanhangsel daar beneden? Vragen ze zich echt
geen minuut af hoe oud het meisje dat hen staat op te vrijen eigenlijk wel is? Zijn Ribéry en co. zo
naïef? Ze spelen niet alleen met hun relatie of goede naam, maar ook met hun carrière. Ribéry kreeg
na het uitbreken van het schandaal een rode kaart tegen Lyon. Door al het gedoe is het potje bij de
Franse speler overgekookt en mist hij met Bayern München de finale van Champions League. Dat is
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gewoon dom.
In dit geval ging het over een prostitué die gewoon haar werk deed en daarom ben ik voorzichtig om
het meisje te veroordelen. Maar in Engeland heb je vrouwen die als gieren rond voetballers heen
cirkelen om hun verhaal aan de pers te kunnen verkopen. Dat vind ik pas een schande. Hoe kun je je
als vrouw zo voor de voeten van een man werpen voor geld?
Ik wil niet uitsluiten dat zoiets in België ook kan gebeuren, maar een schandaal met de omvang van de
zaak-Ribéry zou het hier nooit worden. De pers is minder happig naar zulke verhalen en grof geld
wordt er sowieso niet voor geboden.
Belgische fierheid
Ik geloof trouwens dat we in België nog ideale schoonzonen hebben rondlopen op de voetbalvelden.
Van Ribéry's boezemvriend bij Bayern München, Daniël Van Buyten, heb ik nog niets verkeerds
gehoord. Ik hoop dat het zo blijft.
Hij is de eerste Belg sinds Eric Gerets in 1988 die de Champions League-finale speelt. Dat is super
nieuws! In tegenstelling tot Ribéry houdt hij het hoofd steeds koel en dus speelt hij wél de finale van
het kampioenenbal.
Willens nillens moet hij de Belgische eer hoog houden. Zeker nu onze regering in duigen ligt en ons
Belgenland op sterven na dood lijkt. Gelukkig heeft 'grote' Daniel brede schouders om zoveel druk te
dragen en ons allen een goed Belgisch gevoel te geven.
Het is een beetje dubbel aangezien Daniel al jaren niet meer in België speelt, maar in Duitsland.
Hebben we dan verdienste aan zijn succes? Toch wel, hij is nog steeds Belg en is in België opgeleid.
Typisch Belgisch dat we ons nu optrekken aan hem, maar zijn vergeten hoe sommigen hem door het
slijk haalden na enkele 'mislukte' interlands met de Rode Duivels. Daniel had slecht uitverdedigd.
Daniel had een fout gemaakt. Daniel had dit. Daniel had dat.
Mag ik even? Daniel van Buyten speelt al jaren op topniveau in Duitsland en niet bij de minste ploeg:
Bayern München! Nu zal hij schitteren in de Champions League-finale, na de WK-finale de
belangrijkste voetbalwedstrijd dit jaar.
Nu heeft elke krant het over hem, maar ik ben er zeker van dat hij van de krantenkoppen in België niet
meer wakker ligt. Want hebben wij hem ooit genomineerd als beste speler in het buitenland? Ik
herinner het mij niet. Dat zal hij niet vergeten zijn. Want geloof mij, sportmannen weten heel goed wie
iets positiefs of negatiefs over hen schreef.
Ik hoop heel hard dat hij met Bayern de finale mag winnen. Al wordt het niet makkelijk tegen Inter
Milaan. Ik gun Daniel dat niet te overtreffen overwinningsgevoel en ons wat Belgische fierheid.
Ex-Miss Belgian Beauty EVELINE HOSTE (27) is parttime juriste, parttime BV en fulltime echtgenote van voetballer Bjorn
De Wilde. Elke week dribbelt ze doorheen de voetbalactualiteit.

Bron: Het Nieuwsblad 30/04/2010
HYLAND SPEELT VOOR VERMOORDE BROER
Bij Anderlecht werd Mario Martinez onlangs getroffen door een persoonlijk drama: zijn schoonzus
werd ontvoerd en vermoord in Honduras. Deze zomer ging Khaleem Hyland van Zulte Waregem door
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dezelfde hel. De broer van de twintigjarige middenvelder werd begin juni doodgeschoten in zijn
woonplaats Carenage op Trinidad en Tobago. Kwasi Hyland was toen 25. De politie vond geen enkele
aanleiding voor de brutale moordpartij.
'Als eerbetoon speel ik altijd met onder mijn truitje een T-shirt met de foto van Kwasi', zegt Hyland.
'Veel meer wil ik eigenlijk niet zeggen over die gebeurtenissen.'
Hyland werd in januari 2009 gehuurd van Portsmouth en een jaar later definitief overgenomen. Op
zijn twintigste is hij al 27-voudig A-international. (GDV)
Bron: Het Nieuwsblad 30/04/2010

VAN DAMME: 'WEST BROM IS GEÏNTERESSEERD'
Jelle Van Damme (26) heeft een contractvoorstel van Anderlecht op zak, maar hij lonkt ook naar het
buitenland. De jongste weken zat er regelmatig een scout van het Engelse West Bromwich Albion in
de tribune voor Van Damme. West Brom promoveert volgend seizoen weer naar de Premier League.
'West Bromwich Albion is één van de geïnteresseerde ploegen', aldus Van Damme. 'Er zijn nog
Engelse teams die interesse tonen. Fulham? Die waren zeker in het begin van het seizoen
geïnteresseerd en zijn mij intensief komen scouten in de CL-voorronde tegen Lyon. Dat was geen
succes en hun interesse is weggeëbd. Ik wil een terugkeer naar de Premier League overwegen. (Van
Damme speelde eerder voor Southampton, red) Mijn vrouw en zoontje zouden meegaan, maar er kan
nog veel gebeuren. In België blijven kan ook. Ik hoorde evenwel niets van een ultimatum van
Anderlecht om mijn contract te verlengen.' (JUG)
Bron: Het Nieuwsblad, 03/05/2010

SEKSSCHANDAAL RIBÉRY VERDEELT FRANKRIJK
Het seksschandaal dat de Franse voetbalsterren Franck Ribéry en Karim Benzema nu al weken
achtervolgt, zaait grote verdeeldheid in Frankrijk. De voetballers lieten zich verwennen door Zahia
Dehar, een minderjarige prostituee. Nu vraagt zelfs politiek Frankrijk zich af of de sterren wel
meemogen naar het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. 'De blauwe trui van de nationale
voetbalploeg is heilig', zei de populaire Franse staatssecretaris voor Sport, Rama Yade. 'Sporters die
verdacht worden in een onderzoek kunnen die trui niet dragen.' Ook Roselyne Bachelot, minister van
Sport, gaf bondscoach Raymond Domenech ook al de goede raad geen spelers mee te nemen naar
Zuid-Afrika die verdacht worden door het gerecht.
Pijnlijke uitspraken, die meteen voor hevige reacties zorgden. Maar het ziet ernaar uit dat politie en
gerecht de voetballers ter hulp snellen. Er zullen in het onderzoek voorlopig geen verdere stappen
gezet worden. Tot na het WK.
Hamvraag is nu of de voetballers wisten dat het meisje minderjarig was. Mocht dat zo zijn, dan
voorziet de Franse wet een celstraf tot drie jaar. Maar Zahia zelf komt haar klanten ter hulp: 'Ik heb
nooit verteld hoe oud ik was.'
Finale Champions League
Bayern München haalt intussen alles uit de kast om zijn topspeler Ribéry absoluut laten spelen in de
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finale van de Champions League tegen Inter Milaan. In de heenmatch van de halve finale tegen Lyon
pakte Ribéry een rode kaart, waarna hij voor drie wedstrijden werd geschorst. Voorzitter Rummenigge
trekt nu hoogstpersoonlijk naar het hoofdkantoor van de UEFA in Zwitserland om de schorsing aan te
vechten. Woensdag wordt de zaak behandeld. (SDB, EGQ)
Bron: Het Nieuwsblad 03/05/2010

LINEKER EN ZIJN VROUW WORDEN CONCURRENTEN IN ZUID-AFRIKA
Op het komende WK voetbal in Zuid-Afrika mogen de Engelse voetbalfans niet alleen uitkijken naar
de prestatie van het Engelse team, maar ook naar de clash tussen oud-international Gary Lineker en
zijn vrouw Danielle Bux. Lineker verzorgt de WK-uitzendingen op de BBC, terwijl zijn echtgenote
wellicht naar Zuid-Afrika trekt voor GMTV.
Het 30-jarige lingeriemodel moet de uitzendingen over het WK van wat meer glamour voorzien. Zo
zal ze het doen en laten van de WAG's van de Engelse internationals in Zuid-Afrika op de voet volgen.
'Danielle lijkt ons ideaal voor de job', luidt het bij GMTV. 'Iedereen bewondert haar en ze zal veel
kijkers aantrekken.'
Mevrouw Lineker zal zich voor haar afreis wel nog wat moeten laten bijscholen door Gary. 'Ik weet
dat veel mensen een moord zouden begaan voor WK-tickets, maar ik hou niet echt van voetbal', zegt
ze.
Bron: Het Nieuwsblad 04/05/2010

STEPHANY DUMPT PATO NA NACHTJE DOORZAKKEN
De Braziliaan Pato deed domme dingen in de aanloop naar het WK voetbal. Na een wild nachtje
doorzakken met Milan-collega Ronaldinho, kreeg hij immers de bons van zijn kersverse vrouw.
De 20-jarige Alexandre Pato en Stephany Brito zijn in Brazilië zo'n beetje de plaatselijke Posh en
Becks. Negen maanden geleden trouwden ze, iets wat ongeveer 400.000 euro kostte. Weggegooid geld
blijkt nu, want Brito maakte zich zo boos over het uitgaansgedrag van haar man, dat ze hem prompt de
deur wees.
Volgens bepaalde bronnen heeft ze bij coach Dunga een boekje opengedaan en zou die zelfs
overwegen om Pato niet te selecteren voor de wereldbeker.
Bron: Het Nieuwsblad 04/05/2010
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