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Rherras dicht bij Malinwa

Alle topclubs willen zijn
handtekening. Maar wat
maakt Jordi Vanlerberghe
(20) van KV Mechelen nu
zó interessant? «Hij is
intelligent, polyva-
lent en fysiek sterk»,
zegt zijn ex-coach
Aleksandar Jankovic. 

• FRANK DEKEYSER & 
NIELS POISSONNIER •

WAAROM ANDERLECHT, CLUB EN AA GENT
VANLERBERGHE (KVM) WILLEN

Afscheidnemende Luis Enrique 
pakt Copa del Rey met Barça

Izquierdo eindelijk
international
Dan eindelijk. Net nu hij op het punt staat Club
Brugge te verlaten, werd José Izquierdo (24)
voor de allereerste keer opgeroepen voor de
Colombiaanse nationale ploeg. Een selectie
die hij al veel eerder verdiende en waar hij ook
al lang halsreikend naar uitkeek. Colombia
speelt op 7 en 13 juni vriendschappelijk in res-
pectievelijk Spanje en Kameroen. Een eerste
cap zou meteen ook goed nieuws zijn voor
Club Brugge. In die zin dat het zijn markt -
waarde nog zou verhogen. Sinds Izquierdo de
Gouden Schoen won, rekent blauw-zwart
 sowieso al op minstens 20 miljoen euro. Inter
is voorlopig het meest concreet, zij het dat de
Italianen nog lang niet genoeg bieden. Ook
Sevilla is nog altijd geïnteresseerd. (WDK)

Club kent mogelijke
Europese tegenstanders
Club Brugge kent vier van zijn vijf mogelijke
tegenstanders in de derde voorronde van de
Champions League. Blauw-zwart neemt het
op  tegen Nice, Basaksehir, Young Boys Bern,
Steaua Boekarest of de runner-up in Grieken-
land. Daar zijn met één speeldag te gaan nog
drie ploegen in de running om het begeerde
Champions League-ticket binnen te halen:
AEK Athene, PAOK Thessaloniki en Panathi-
naikos. De loting is op 14 juli. (VDVJ)

NAC Breda speelt volgend seizoen opnieuw in de Ere-
divisie. Met dank aan twee Belgen. Trainer Stijn Vreven
en vooral aanvaller Cyriel Dessers. Hij scoorde gisteren

drie keer in de terugwedstrijd (1-4-winst) tegen
NEC Nijmegen nadat hij ook al
de heenwedstrijd had beslist

door het enige doelpunt te scoren. Dessers bracht
zo zijn seizoenstotaal op 29 goals – play-offs om pro-
motie inbegrepen. Vreven werd halverwege het sei-
zoen aangesteld bij NAC en mocht gisteren dus vieren.
«Ik heb jongens kerels zien worden», zei hij gisteren.
«Ik ben blij voor de spelers, maar eigenlijk nog meer
voor de supporters. Zij hebben ons altijd gesteund.
NAC hoort in de Eredivisie.» (FDZ)

 Dessers knalt  Vreven 
en NAC naar Eredivisie

Voor de derde keer op rij – voor de
29ste keer in zijn geschiedenis –
won Barcelona de Copa del Rey.
De Catalanen klopten Alaves met
3-1 met doelpunten van Messi,
Neymar en Alcacer. Theo Hernan-
dez scoorde tegen met een heerlij-
ke vrije trap. Voor Luis Enrique
was het de laatste wedstrijd als
trainer van Barcelona. Hij pakte
zijn negende prijs in drie jaar tijd. 
«Ik heb geen spijt van mijn beslis-

sing om te stoppen», zei hij na de
bekerwinst. «Deze job vraagt
enorm veel inspanningen. Ik kan
niet wachten om wat te rusten, bij
mijn familie te zijn en om te
 genieten van een welverdiende
vakantie.» 
Luis Enrique neemt  allicht een
sabbatjaar. Volgens Spaanse
 media wordt Ernesto Valverde
vandaag voorgesteld als de
 nieuwe coach van Barça. (FDZ)

‘Weerman’
Meunier
ziet PSG

beker
winnen

Geen Thomas Meunier in de Franse bekerfinale. De Rode Duivel werd
onlangs geopereerd aan de linkerenkel. Hij speelde zaterdagavond
overigens wel een opvallende rol op de Franse tv-zender France 2.
Meunier maakte plots zijn opwachting tijdens het weerbericht.   PSG
won zijn derde beker op rij. In de finale klopten ze Angers met 1-0. De
Parijzenaars kwamen pas in de blessuretijd op voorsprong. Angers-
 verdediger Cissokho werkte de bal ongelukkig in eigen doel. PSG won
zo zijn elfde beker en is daarmee alleen recordhouder in Frankrijk.
(FDZ)

� Axel Witsel (90’) en Tianjin Quanjian wonnen de derby tegen Teda
met 3-0 � Dedryck Boyata (90’) en Celtic pakten de Schotse treble
door na de titel en de League Cup ook de beker te winnen: 2-1-winst
tegen Aberdeen � Tessa Wullaert won dit weekend na de titel ook
de Duitse beker met Wolfsburg (2-1 tegen SC Sand)� Borussia
 Dortmund won de Duitse beker bij de mannen na 2-1-winst tegen
Eintracht Frankfurt. (FDZ)

«Geloof mij. Hij is de volgende
speler van KV Mechelen die een
grote transfer maakt.» 
Aleksandar Jankovic geloofde
ongeveer anderhalf jaar gele-
den als coach van Malinwa al
dat Jordi Vanlerberghe een
mooie toekomst voor zich
heeft. De Servische coach
deed er tijdens de winter-
stop dan ook alles aan
om hem naar zijn
toenmalige club
Standard te halen. De
pogingen misluk-
ten, Vanlerberghe
bleef bij KV Meche-
len en speelde er een uit-
stekende tweede seizoenshelft. «Dat we
hem toen wilden halen, heeft er voor ge-
zorgd dat die andere ploegen nu interesse
tonen», vertelt Jankovic ons vanuit Belgra-
do. 
Die andere ploegen zijn Anderlecht, Club
Brugge en AA Gent. De Buffalo’s brachten
– net als blauw-zwart eerder – al een bod
uit op Vanlerberghe. «Hij is Belg, jong en
polyvalent. Wij hebben ons ook geïnfor-
meerd bij mensen die hem kennen. Het is
een jongen met een goede ingesteldheid.
Bovendien deed hij het goed in de slotwed-
strijd van de reguliere competitie tegen
ons», aldus algemeen manager Michel
Louwagie. Positieve woorden die worden
bevestigd door Jankovic. «Ik kan de inte-
resse van die clubs zeker begrijpen. Jordi
kan op meerdere posities spelen, heeft
présence en is fysiek bij de beteren. Boven-
dien is hij intelligent en tactisch sterk. Een
goede speler met heel veel talent én met
nog een grote progressiemarge.»

Werkpunten
«Je zag al vrij snel dat hij veel mogelijkhe-
den heeft», vult Dennis Henderickx aan. Hij
is technisch verantwoordelijke van de Me-
chelse jeugdopleiding en kent Vanlerberg-
he door en door. «Hij weet goed wat hij kan
en niet kan. Een slimme jongen met een
‘goeie kop’ op. Heel zelfbewust ook. Ook
bondscoach Roberto Martínez (hij was on-

Henderickx. «Ik zou het begrijpen als hij de
stap naar een topclub zet, alleen moet hij
misschien toch denken aan een construc-

tie waardoor hij aan voetballen toekomt.
Want speeltijd krijgen bij een top-

club is voor een jongere niet altijd
evident.»
Jankovic besluit: «Hij heeft de ca-

paciteiten om het bij zowel Ander-
lecht, Club Brugge of AA Gent te ma-

ken. Van de concurrentie heeft hij geen
schrik, Jordi zal altijd vechten voor een ba-
sisplaats. Voor hem is het nu belangrijk om
te gaan praten met die clubs en de trainers.
Welk project staat hem het meeste aan?
Waar krijgt hij het meeste speelgelegen-
heid? Want geld mag op zijn leeftijd niet
het belangrijkste zijn. Maar er wacht Jordi
een mooie carrière. Ik ben er zeker van.»

KV Mechelen staat dicht bij een akkoord met Faycal
Rherras (24). Hij is een polyvalente verdediger die
onlangs in onderling overleg zijn contract verbrak bij
het Schotse Heart of Midlothian. Rherras is een oude
bekende van Malinwa-coach Yannick Ferrera. Ze
werkten eerder samen bij STVV. (FDZ)

ZULTE WAREGEM 
Karim Essikal, dit seizoen
door Essevee uitgeleend
aan Moeskroen, trekt
naar Beerschot-Wilrijk
(1B). Essikal tekende voor
twee jaar op het Kiel.
(KDC)

Ook concrete
interesse voor Rits
Het zijn goede vrienden in het dagelijkse
leven en ze lijken ook samen te vertrek-
ken bij KV Mechelen. Naast Vanlerberg-
he is er ook voor Mats Rits concrete inte-
resse vanuit de Belgische topclubs. Zowel
Anderlecht als Club Brugge zou de mid-
denvelder er graag bij willen. «Hij heeft
een zeer interessant profiel», zegt Janko-
vic. «Een middenvelder die graag infil-
treert en tactisch enorm goed is. Mats is
een volwassen speler geworden de laat-
ste jaren. Hij heeft wat hoogtes en laag-
tes gekend toen ik er trainer was, maar hij
heeft de boodschap begrepen. Dat hij nu
hogerop kan, bewijst dat hij mentaal
sterk is. Hij heeft de moeilijke momenten
overwonnen. Als je bovendien ziet hoe-
veel ervaring hij al heeft in eerste klasse...
Mats zijn toekomst oogt mooi.» (FDZ)

«Jordi is slim,
sterk én jong»

«Hij kan op meerdere posities
spelen en heeft présence en
een grote progressiemarge»

ZIJN EX-COACH JANKOVIC
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langs op bezoek bij KV Mechelen, red.) zei
trouwens dat Jordi veel potentieel heeft.»
En toch. Veel potentieel of niet. Doorbre-
ken bij KV Mechelen is nog iets anders dan
een basisplaats veroveren bij een topclub
waar kleine foutjes niet toegelaten zijn.
«Hij moet inderdaad nog werken aan zijn
concentratie», vindt Jankovic. «Soms lijdt
hij dom balverlies in een gevaarlijke zone
op het veld. Maar daar heb ik met hem veel
over gepraat. Dat komt wel goed. Zijn bles-
sures? Zoals alle jonge spelers moest hij
zijn lichaam nog beter leren kennen. Ik heb
hem destijds bijvoorbeeld een boek gege-
ven over voeding en hoe je lichaam daarop
reageert. Het zijn van die kleine dingen die
je als jeugdspeler niet altijd meekrijgt,
maar die bij de profs belangrijk zijn.»
Rest nog de vraag waar Vanlerberghe vol-
gend seizoen speelt. Wie van de drie? «On-
getwijfeld een moeilijke keuze», aldus

Mignolet 
probeert Ice
Bucket Challenge
te herlanceren 
Rode Duivel Simon Mignolet  kieper-
de afgelopen weekend een emmer
ijswater over zich heen. Met de hitte
had het echter niets te maken, want
de doelman – ambassadeur van de
ALS Liga – trachtte de Ice Bucket
Challenge opnieuw te lanceren. Hij
deed dat op het terras van zijn Trui-
ense koffiebar Twenty Two Coffee.
«Juni is ALS Awareness Month en
dus vind ik de tijd rijp om een nieuwe
golf van de Ice Bucket Challenge op
te starten», aldus Mignolet. De
doelman daagde onder meer ex-
basketballer Thomas Van Den
Spiegel en radiopresentator Dave
Peters uit om zijn initiatief voort te
zetten. (MGA)
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Dessers is goed
voor drie goals op
het veld van NEC

Nijmegen. Na afloop
bouwen Vreven 

en co. een stevig
feestje. Foto’s ANP


