
Hetakkoord ligt
op tafel,maar
bevestigingvan
een langerver-
blijf vanRadja
Nainggolanbij
ASRoma iser

vooralsnogniet.
De reden?De

contractonder-
handelingen
zijnnogaande
gang.Eenstand

vanzaken.

De gereputeerde La Gazzetta
dello Sport bevestigde
gisteren het al aan-
gekondigde nieuws
rond een akkoord
tussen AS Roma en
Cagliari over een
definitieve ver-
koop.Niets tevroeg,
want zonder overeen-
stemmingvoor25 junizou
moeten overgegaan wor-
dentothetsysteemvande
geslotenenveloppewaar-
bijdehoogstebiederwint.
Het uiteindelijke bedrag waar-
meedeRomeinendeRodeDuivel
definitief aanzichbindenzouuit-

eindelijk iets hoger dan zestien
miljoeneurobedragen.
Tochblijft hetwachtenophet
officialiserenvandetransfer.

Reden daarvoor zijn de
nog lopende con-

tractonderhan-
delingen. Zijn

huidige verbin-
tenis levert hem tot 2018 jaar-
lijks1,8miljoeneuroop,maar
dat wil de middenvelder na
eenuitstekendseizoenopge-
waardeerd zien. Die ge-
sprekken gaan de goeie
kantuit–Nainggolanzou

2,5 miljoen euro
gaanverdienen,wat

met bonussen tot boven de 3mil-
joenzouoplopen.
InItaliëgaanerechterstemmenop
dat er een loon van 3,5 à 4miljoen
euroverlangdwordt. Enhet isniet
zeker of AS Roma dat bedrag wel
kan,ofwil,ophoesten. Indatgeval
behoort een transfer naar een an-

dereclubtochnogtotdemogelijk-
heden.Toenheternognaaruitzag
dat Cagliari en AS Roma er niet
zoudenuitgeraken,hieldenvooral
Juventus en PSG zijn situatie in de
gaten. Nainggolan heeft zelf al
meermaalsaangegeveninRomete
willenblijven.

Speler van het Seizoen
GisterenwerdNainggolandoorde
fansmetmeer dan de helft van de
stemmen verkozen tot Speler van
het Seizoen bij AS Roma. «Ik hoop
dat we volgend jaar beter kunnen
doen. Hopelijk met een trofee»,
bedankte Nainggolan de fans op
Twitter. (SCL/JVV)

Huidig loon
1,8 miljoen €

Gewenst loon
3,5 à 4 miljoen €

Kan AS Roma voldoen aan salariseisen Nainggolan? Mignolet veilt
bloemen huwelijk
voor ALS Liga
SimonMignolet (27), die zater-
dagzijn jeugdliefde Jasmien
huwde, schenktallebloemen
diedeceremonieopfleurden
aandeALSLiga. Zewordenper
opbodverkochtviaondermeer
Kapaza,Koopjeskranten2de-
hands.be.HetgaatomVanda-
planten, ookweldeparelder
orchideeëngenoemd, ensnij-
bloemvarianten.Deopbrengst
gaatnaarhet fonds ‘ACure for
ALS’.DedoelmanvanLiverpool
endeRodeDuivels ispetervan
éénvandeonderzoekenvan
deALSLiga. (SJH)

Igor De Camargo tekent vandaag bij
Racing Genk een contract voor twee

seizoenen met optie op een derde. Na een
laat charmeoffensief van de Limburgers
legde de 32-jarige spits alsnog het voor-

stel van KV Oostende naast zich neer.
Ook op clubniveau bereikten Genk en

Standard gisteren een akkoord.
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derde passage bij RC Genk 23
woensdag24juni2015

Maandagmiddag landde De Ca-
margo na een deugddoende va-
kantie in Brazilië op Zaventem.
Daar stond Genks sportief direc-
teur Dimitri De Condé hem op te
wachten. Na een gesprek van
ongeveer een halfuur ging De
Camargomaandagavondookmet
KV Oostende om de tafel zitten.
Tijdens een etentje met onder
meerMarcCouckekwamhetaan-
lokkelijke voorstel van KVO ter
sprake. De Camargo vroeg nog
even bedenktijd, maar hakte gis-
terochtend dan toch de knoop
doorenkoosvoorGenk.

In de voormiddag werden alle
detailsmetdespelerafgehandeld.
De Rouches leggen De Camargo
niets indeweg. «Hijheeftnog iets
te goed van ons na zijn mislukte
transfer naar Qatar», zei Axel La-
waree.DeCamargolegdegisteren
alenkelemedische testenaf, van-
ochtend om 7.00u moet hij met
clubarts Indeherberghe de rest
van zijn keuring doorstaan. Na-
dien wordt hij officieel voorge-
steld.
ZokeertDeCamargoterugnaarde
club waar het voor hem veertien

jaar geleden allemaal begon en
lijkt hij klaar voor zijn laatste
kunstje.
Na het afspringen van de transfer
van Ivan Santini heeft PeterMaes
met Igor De Camargo zijn eerste
offensieve versterking beet. De
Camargo vindt bij Racing Genk
ook Peter Balette terug, de man
met wie hij in 2003 nog een jaar
samenwerktebijHeusden-Zolder.
De beste jaren van De Camargo
liggenopzijn32stemisschienwel
achter hem, vorig seizoenwas hij
bij Standard wel goed voor elf
doelpunten. Meteen het meest
productieve seizoen uit zijn car-
rière. Een echte goalgetter is de
Braziliaanse Belg nooit geweest,
maar met zijn fysieke speelstijl
weegthijwel opeenverdediging.
OfDeCamargoeensuccesverhaal
wordt in Genk, zal vooral afhan-
gen van de spelers door wie hij
wordt omringd. Samen met
Ezekiel vormde hij vorig jaar bij
momenteneendodelijkduo, inde
wedstrijden waarin hij alleen in
de vuurlinie stond, was het een
pakminder.DeCamargo isopzijn
sterkst ineenrolalsbliksemaflei-
der. JelleVossen,ommaariemand
tenoemen,heeftdanwelniethet-
zelfde profiel als Ezekiel, de com-
binatieVossen-DeCamargokanin
elkgeval vonkengeven.

Tonnen ervaring
En er is nog meer: De Camargo
weet wat het is om prijzen te
pakken, beschikt over tonnen
ervaring én – misschien wel zijn
grootste troef – hij heeft de juiste
wedstrijdmentaliteit. Maes wil
winnaars, spelersmetwie jenaar
de oorlog kan. Een wissel op de
toekomst is De Camargo niet,
eenmeerwaardeinwatvoorGenk
het seizoen van de wederop-
standing moet worden, kan hij
zekerwél zijn.

Maes wil
winnaars,
spelers met
wie je naar de
oorlog kan.
De Camargo
is zo iemand

In2002maakt
DeCamargometRC Genk
zijn debuut in deChampions
League inSantiago
Bernabéu.Hier troeft hij
Salgado af,maarReal
was oppermachtig: 6-0.
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