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Het college van Brussel besliste
nog dit jaar 10 veilige fietsboxen
aan te kopen. Na een positieve
evaluatie van het proefproject
met een fietsbox op het kruis-
punt van de Ieper- en Diksmui-
delaan, wil de stad verder inves-
teren in veilige afgesloten fiet-
senstallingen voor bewoners. 

Hiermee beantwoordt de stad
aan een stijgende vraag van vele
fietsende bewoners. 
Zoals in verschillende Neder-
landse steden al het geval is, laat
een fietsbox toe dat bewoners
hun fiets veilig buiten de eigen
woning kunnen stallen. Het is dus
een oplossing voor propvolle in-
komhallen van appartementsge-
bouwen, voor gestolen of gevan-
daliseerde fietsen en voor be-
schadigingen aan fietsen doordat
ze ‘s nachts buiten staan. 
Momenteel worden de locaties
bepaald waar de 10 fietsboxen
(goed voor 50 fietsen) zullen wor-
den ingeplant. Het voorziene
budget bedraagt zo’n 50.000
euro.

(JVH)

De gemeente Kraainem zal haar
begroting pas in 2011 opmaken.
Voor het eerste kwartaal van 2011
zal ze met voorlopige twaalfden
werken. Dat betekent dat elke
maand de diensten één twaalfde
van het jaarbedrag 2010 krijgen.
«Daarmee kan de gemeente enkel
lonen en wedden uitbetalen,
maar geen subsidies, nieuwe pro-
jecten of extra leveranciers»,
weet Luk Van Biesen, fractieleider
Open VLd. «Waarom de meerder-
heid deze begroting niet kan op-

maken is nog niet helemaal dui-
delijk. Een mogelijke uitleg is het
overzetten van de vaste rentevoe-
ten naar variabele rentevoeten»,
vervolgt Van Biesen. «De gemeen-
te heeft zo’n 25 miljoen euro aan
leningen openstaan. Omdat de
variabele rentevoeten laag ston-
den hebben ze alles laten over-
zetten. Met als gevolg dat je moei-
lijker kan inschatten wat het het
jaar nadien u zal kosten. Boven-
dien, stel dat die rentevoet met
nog maar één procent stijgt, wat

zeker mogelijk is gezien de crisis
en de huidige economische groei,
dan zal de gemeente minstens
250.000 euro extra per jaar aan
interesten moeten betalen. Dit
noem ik een financieel avontuur
en zeker geen goed bestuur.»
Daarnaast vermoed de man ook
dat de meerderheid haar begro-
ting niet kan opmaken omdat de
verschillende meerderheidspar-
tijen het niet eens geraken over
toekomstige investeringen of uit-
gaven. (JVH)

De provincie neemt maatregelen
om vrije tijd meer toegankelijk te
maken voor mindervaliden. Ze
doet dat naar aanleiding van de
‘Internationale dag van personen
met een handicap’. De provincie
wil gehandicapten vooral helpen
bij bezoekjes aan culturele, toe-
ristische en sportieve activiteiten.
«Ten eerste starten we een cam-
pagne op waarin we vrijetijdsor-
ganisaties vragen om het aanbod
van de begeleiderspas uit te brei-
den», zegt gedeputeerde Moni-
que Swinnen. «Met die pas kan
een persoon met een handicap
voor zijn/haar begeleider gratis
toegang krijgen tot vrijetijdsacti-
viteiten. Aan de deelnemende or-
ganisaties schenken we een
nieuw label. En de eerste twintig
onder hen die zich aansluiten,
winnen trouwens een gratis
screening op hun toegankelijk-
heid. Daarnaast lanceren we een
website die een overzicht geeft
van alle toegankelijke evenemen-
ten in Vlaams-Brabant. Zo opent
in bibliotheek Tweebronnen in
Leuven de tentoonstelling ‘Liefde
is ook mooi voor mij’. Die gaat
over voor(oor)delen tegenover
gehandicapten in onze maat-
schappij.» (KBH)

Vrije tijd
toegankelijker 
voor gehandicapten

TEGELOUTLET ASSE

(op de volledige stockvoorraad)

PROMOTIE

Steeds OPEN op ZONDAG

Meer dan 100.000m! kwaliteitstegels op stock

TEGELOUTLET ASSE
Gentsesteenweg 196A, 1730 Asse - 
Tel: 02/304 05 06 - www.tegeloutletasse.be

OPENINGSUREN:
Maandag tot Zaterdag 10:00 tot 18:00 uur 
Zon- en feestdagen 13:00 tot 18:00 uur 

Wij vieren met u onze 2e verjaardag !

Gemeente maakt geen begroting op

Kris Baele
Fl. Leirensstraat 19
9230 Wetteren
Tel. 09 369 21 26
www.krisbaele.bej u w e e l o n t w e r p e r

Ontluikende collectie 2011

We nodigen u uit op de presentatie
van onze nieuwe collectie 2011.
Met het eindejaar willen wij u onze
unieke creaties voorstellen.
Hartverwarmende juwelen voor wie
houdt van oprechte
originaliteit.

Opendeurweekend
vr 03, za 04 en zo 05/12 a.s.
Open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u

Stad plaatst
tien fietsboxen

VLAAMS-BRABANT

KRAAINEM

BRUSSEL

Ook cocaïne in bloed meisjes De Bierkelder

Een 12-jarig meisje uit Hoeilaart
en een 15-jarig vriendinnetje uit
Zaventem werden vorige zater-
dag rond 3 uur bewusteloos
aangetroffen in de toiletten van
het Leuvense danscafé De Bier-
kelder en vervolgens naar het
UZ Gasthuisberg gebracht. Een
van hen verkeerde even in le-

vensgevaar, maar beiden kon-
den vorig weekend het zieken-
huis al weer verlaten.
Gisteren bevestigde het parket,
op basis van het toxicologisch
onderzoek dat het liet uitvoe-
ren, dat bij beide tienermeisjes
sporen van cocaïne in het bloed
zijn ontdekt. Volgens het parket

HOEILAART / ZAVENTEM / LEUVEN

PLANTENKWEKER NEEMT VOORZORGEN NA VORSTSCHADE VAN VOORBIJE WINTERS

«Serre van 2.000 m2 net op tijd klaar»
WOLVERTEM

Plantenkweker Gunther Van Doorslaer (36)
heeft zich net op tijd voorzien voor de vries-
kou. Een nieuwe serre van 2.000 m2 groot
moet voorkomen dat hij nog eens schaakmat
wordt gezet door Koning Winter. «Dat was de
voorbije twee jaar telkens het geval», zegt hij.
«Ik kon mijn planten niet voldoende beschut-
ten met vorstschade en financieel verlies tot
gevolg.»

DIMITRI BERLANGER

Bij plantencentrum Van Door-
slaer aan de Ossegemstraat kan je
al jaar en dag terecht voor alles
wat buxus, olijfbomen, vaste en
eenjarige plantensoorten aan-
gaat. Van Doorslaer richt zich zo-
wel tot particulieren als tuinaan-
nemers. «Sinds jaren zijn wij ook
dé specialist in de streek voor
exotische plantsoorten. Wij bie-
den permanent olijf- en verschei-
dene citrusbomen in verschillen-
de groottes aan», legt Gunther uit.
Daar begint het schoentje echter
een beetje te wringen sinds een
paar jaar. «De twee laatste win-
ters waren veel te streng. Ik heb
heel wat vorstschade gehad met
duizenden euro verlies tot gevolg.
En als de huidige weersituatie

een voorbode is van wat komen
gaat, dan was het weer van dat ge-
weest.»

De helft groter
Daar heeft de plantenkweker
echter een stokje voor gestoken.
Met de bouw van een nieuwe ser-
re van 2.000 m2 wordt de be-
drijfsoppervlakte meteen met
bijna de helft uitgebreid. «Ik was
er gewoon toe genoodzaakt. De
serre zelf is nu net op tijd klaar ge-
let op de vriestemperaturen.
Olijfbomen en palmbomen zijn in
een pot gevoeliger dan in volle
grond. Sommige planten kunnen
er ook beter tegen dan anderen.
Het is niet dat het in die serre niet
vriest, maar de beschutting tegen
de wind maakt een verschil van
dag en nacht. Tot voor twee jaar

had ik nooit problemen. De aarde
warmt op zeggen ze dan...»

Folieserre
De serre is niet in glas. «Het is een
zogenaamde folieserre. In de zo-
mer is het er zo koel als in de win-
ter. Het dak kan open en de zij-
kanten kunnen naar omhoog

schuiven. Ook hagelschade kan je
met dit soort serre zo goed als uit-
sluiten. Los van weeraspect gaat
het uiteraard ook om een uitbrei-
ding waardoor ik veel meer stock
kan opslaan. Dat kan alleen maar
de klanten ten goede komen.»
Het geheel is wel nog niet klaar.
«De serre staat er net op tijd. Maar

er komt een heel systeem waarbij
het gietwater wordt opgevangen
en kan herbruikt worden. Het
gaat toch om een investering van
zowat 300.000 euro.Alles moet
volledig zal klaar zijn tegen het
nieuwe plantseizoen. Ik hoop dan
ook in maart ergens een open-
deurdag te organiseren.»

Gunther Van Doorslaer  in de nieuwe serre. Foto Lukas

Strijkwinkel en ophaaldienst 
voor bedrijven geopend

De strijkwinkel aan de Mechelse-
straat 55 heeft gisteren voor het
eerst zijn deuren geopend. 
Het initiatief kwam tot stand
door Groep Intro, de gemeente
Londerzeel, Voka Halle-Vilvoor-
de en de Vlaamse Overheid. Be-
doeling is ook dat deze strijkwin-
kel bij de Londerzeelse bedrijven
strijk gaat ophalen zodat de
werknemers een beter even-

wicht tussen werk en privéleven
vinden. De initiatiefnemers prij-
zen de strijkwinkel dan ook aan
als een op en top sociaal project.
«De werknemers van de Londer-
zeelse bedrijven worden er beter
van en de strijksters worden ge-
zocht via sociale tewerkstelling.
Door zijn locatie bij het OCMW
en bejaardentehuis kunnen bo-
vendien ook deze groepen ge-

bruik maken van de diensten van
de strijkwinkel», klinkt het. Tij-
dens de plechtige opening na-
men achtereenvolgens schepen
van Sociale Zaken Conny Moons,
Katrien Roels (Voka Halle-Vil-
voorde) en Lies Vereecke (direc-
teur Groep Intro) het woord in
aanwezigheid van burgemeester
Jozef De Borger.

(DBS)

LONDERZEEL

Bij de opening van de strijkwinkel. Als vijfde van rechts 
herkent men schepen Conny Moons. Foto Lukas

De twee meisjes van 12 en 15 jaar die een week geleden
bewusteloos in de toiletten van danscafé De Bierkelder
op de Leuvense Oude Markt werden aangetroffen, blij-
ken naast een hoog alcoholgehalte ook sporen van co-
caïne in het bloed te hebben gehad. Dat bevestigt het
parket van Leuven. Hoe de tieners de harddrug hebben
binnengekregen, wordt nog onderzocht. «In 33 jaar
hebben we zoiets nog nooit meegemaakt», zucht uit-
baatster Mia Vanhoyland.

blijft het onduidelijk hoe de kin-
deren de harddrug, die meestal
wordt opgesnoven maar even-
tueel ook in een drankje kan
worden opgelost, tot zich kre-
gen. «Het onderzoek daarom-
trent loopt nog steeds», zegt
parketwoordvoerder Patrick
Vits.  «De eventuele verant-
woordelijkheid van het café in
verband met het schenken van
alcohol aan minderjarigen, zal
ook nog worden onderzocht.
Wellicht zullen ook de ouders
opnieuw worden gehoord.» De
onderzoekers bekeken onder-
tussen ook al de beelden van de
zeven veiligheidscamera’s die in
het danscafé alles registreren.
Ze zouden daarvan evenwel niet
veel wijzer zijn geworden.
Mia Vanhoyland, die samen met

haar man Luc De Wever De Bier-
kelder en het bovengelegen café
Het Forum al 33 jaar lang uit-
baat, heeft geen idee van wat er
kan gebeurd zijn. 
«Zelf waren we op dat moment
niet aanwezig. De meisjes, die er
volgens onze barman opmerke-
lijk ouder uitzagen, moeten
rond 23.30 uur zijn binnengeko-
men. Vanaf 0.30 uur staat er
trouwens een portier aan de
deur, waar ze nooit zouden
voorbij zijn geraakt. Zeker is wel
dat ze zich ook met verscheide-
ne jongens in de zaak hebben
opgehouden en ze zich al
vreemd gedroegen bij hun aan-
komst. Zo probeerde een van
hen zelfs onze barman te versie-
ren. Het was ook de oudste van
beiden die drank bestelde.» De

werking van cocaïne treedt vrij
snel na inname op. De halve-
ringstijd van de vrij dure drug
bedraagt één uur, wat betekent
dat het effect al na een uur
wordt gehalveerd. Dat alles doet
vermoeden dat de tieners de
drugs in het danscafé tot zich
namen of toegediend kregen.
«Die drugs zijn in elk geval abso-
luut niet van onze zaak afkom-
stig», stelt Mia Vanhoyland. «Het
barpersoneel zou zich daar
nooit mee bezig houden. In die
33 jaar dat we deze twee zaken
uitbaten, hebben we zoiets
trouwens nooit eerder meege-
maakt. Het parket wil ons on-
dervragen? Daar zullen ze dan
toch maar weinig meer mee te
weten komen», aldus de mede-
zaakvoerster. (SPK)

De persstop die bij Lierse van kracht is sinds de 7-
0-blamage op Standard werd gisteren even door-
broken door trainer Eric Van Meir. Iemand moest
toch iets zeggen in aanloop naar de derby tegen KV
Mechelen. «We hebben heel veel geluk dat we uit-
gerekend nu tegen onze grote rivaal mogen spe-
len», vindt Van Meir. «Bij winst is de schande van
vorige week voor een groot stuk uitgewist.»

Na de ‘zevenklapper’ die Standard Lierse afgelopen
zaterdag toediende, zaten de Pallieters heel diep.
Zo diep zelfs dat de club zich genoodzaakt zag om
tijdelijk een persstop in te lassen. «Een fantastisch
idee», glimlacht Eric Van Meir. «Het was lang gele-
den dat we in zo een serene sfeer naar een match
konden toeleven. We wilden vermijden dat teleur-
gestelde jongens hun ontgoocheling zouden venti-
leren in de pers, want dat maakt de zaken er vaak al-
leen maar erger op. De voorbije weken werd er in de
kranten veel verteld, maar op het veld werden die
woorden niet waargemaakt. Dan is het beter om
even te zwijgen.»
Van Meir wil vanavond spelers zien die praten met
de voeten. «Het feit dat we uitgerekend nu KV Me-
chelen ontvangen, is een voordeel», beweert Van
Meir. «Ik ga het derbygegeven zo goed mogelijk pro-
beren uit te spelen. Mijn ploeg moet beseffen dat
onze supporters deze match belangrijker vinden
dan wedstrijden tegen Anderlecht, Club Brugge of
Standard. Ik heb de spelers dan ook al gezegd dat ze
veel geluk hebben dat ze nu tegen Mechelen mogen
spelen. Bij winst is de schande van Standard al gro-
tendeels uitgewist.»

Goed kunnen werken
Het drama van Sclessin zinderde deze week na-
tuurlijk wel nog na binnen de spelersgroep. «Zo een
oplawaai blijft wel even in de kleren hangen», geeft
Eric Van Meir toe. «De week kwam nogal moeilijk
op gang. Gaandeweg zag je het spelplezier op trai-
ning echter toch weerkeren. Ondanks de winterse
omstandigheden hebben we de voorbije twee da-
gen vrij goed kunnen werken. Op het indoorkunst-
grasveld van de JMG-academie in Tongerlo hebben
we veel kleine wedstrijdvormen gedaan. Tactisch
trainen was daar iets moeilijker, maar de scherpte
was er in elk geval wel. Ik denk dat veel ploegen

deze week minder hebben kunnen doen op trai-
ning.»
In de resterende vijf matchen voor de winterstop
wil Van Meir nog (minstens) vijf punten halen. «Als
we 2011 ingaan met veertien punten is er nog van-
alles mogelijk», rekent de Lierse oefenmeester uit.
«In de transferperiode moeten we ons dan probe-
ren te versterken met enkele gerichte aankopen
(Lierse legde al de Noorse winger Mathisen en de
Zweedse verdediger Andreasson vast, nvdr). Achter
de schermen is de club hard aan het werken aan de
uitbouw van de kern.»
Volgens bepaalde geruchten zou Lierse ook bezig
zijn met het binnenhalen van Glen De Boeck als
nieuwe trainer. «Het bestuur heeft mij verteld dat
de komst van De Boeck niet aan de orde is», besluit
Van Meir. «Mij is gevraagd om het seizoen af te ma-
ken en ik blijf dan ook keihard mijn best doen.»

(KDC)

«Mits overwinning is schande van
Standard voor groot stuk uitgewist»

Eric Van Meir blijft keihard zijn best doen. Belga

EERSTE PROVINCIALE

FC VILVOORDE - SERGE VAN DELSEN

«Behoud realiseren
is nog mogelijk»

De laatste weken waren niet simpel
voor Serge Van Delsen. Met lede ogen
zag hij aan hoe FC Vilvoorde verder
weggleed naar de afgrond en hoe zijn
team verbrokkelde. Maar er is licht
aan de duisternis. De eersteprovincia-
ler recht de rug en neemt drastische
maatregelen. 

Geldspelers moeten wegblijven, de spe-
lers moeten het seizoen uitspelen en zul-
len daar geen cent meer voor ontvangen.
Welke spelers zijn daartoe bereid?, wil-
den we weten. «Ruw geschat denk ik dat
de helft zal voortspelen. Dat zullen dan
vooral de jongeren zijn. De rest zal aan-
gevuld worden met de beteren van de
ploeg uit vierde provinciale», verklaart
Serge Van Delsen. «We zien vanavond
(gisteren, nvdr) ook een vijftal spelers die
vrij zijn en die gratis en voor niks bij ons
willen spelen. Wie? Namen geef ik op dit
moment nog niet.»
De sportieve toekomst van Vilvoorde
hangt nu wel aan een zijden draadje. De
ploeg is nog maar een schim van de ploeg
die in twee jaar tijd promoveerde van
tweede provinciale naar vierde klasse.
«We gaan ons best doen om hier en daar
punten te sprokkelen, maar gemakkelijk
zal dat niet zijn. Ons grootste doel is om
het behoud veilig te stellen en ik ben er-
van overtuigd dat dat nog mogelijk is.»

Propere lei
«We moeten nu proberen in Vilvoorde
opnieuw wat structuur te brengen zodat
we volgend jaar met een propere lei kun-
nen beginnen. Natuurlijk is dit niet wat ik
verwacht had van dit seizoen. Maar als
het resultaat op het einde van de rit posi-
tief is, staat het wel mooi op mijn cv dat ik
in zo’n omstandigheden heb kunnen ver-
derwerken. Of ik hier volgend seizoen
nog ben? Daar zullen de komende maan-
den uitsluitsel over brengen.»
Rest ons nog de vraag of ook Van Delsen
niet meer zal uitbetaald worden. «Geen
commentaar, maar ik denk dat de regels
voor iedereen hetzelfde zullen zijn», ant-
woordt hij kort maar krachtig. (FDZ)

LIERSETRAINER  ERIC VAN MEIR IS BLIJ MET TIMING DERBY
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VANAVOND  DERBY  TUSSEN  GROTE  R IVALEN  L I ERSE  SK  EN  KV  MECHELEN

Als het van Marc Brys afhangt, wordt er vanavond
gevoetbald op het Lisp. Toch plaatst de Antwerpe-
naar enig voorbehoud en wil hij niet dat het tot
een glijpartij komt. «We hebben ons de voorbije
dagen moeten behelpen op training en moesten
zelf sneeuw ruimen.»

Omwille van het drukke programma tijdens de
maand december zou een eventueel uitstel van de
derby Malinwa niet goed uitkomen. Het program-
ma van de Mechelaars zou er alleen maar zwaarder
op worden. «Om die reden willen we graag dat er
zaterdag kan gevoetbald worden. Nieuw uitstel zou
ons zeer ongelegen uitkomen, want dan blijft de
kalender ons voor de rest van het seizoen achter-
volgen. Mentaal zijn de spelers er klaar voor. Alleen
moeten we hopen dat het toeval geen al te grote rol
zal gaan spelen. Het mag geen glijpartij worden. De
voorbije dagen hebben we moeten vaststellen dat
we niet eens deftig konden trainen. Onze voorbe-
reiding kan je dus allesbehalve ideaal noemen.»
Indien KV Mechelen zaterdag de wei, of moeten we
zeggen ijspiste, op moet, wordt de ploeg gecon-
fronteerd met een tegenstrever die net zware 7-0-
cijfers om de oren kreeg. «Niet eens zo lang geleden
maakte KV Mechelen een identieke situatie mee na
de 5-0-nederlaag op het veld van Anderlecht. We
weten hoe we zelf op dergelijk resultaat reageren
en dat zal met Lierse niet anders zijn. Lierse werkt
bovendien met een budget dat het dubbele is van
dat van KV Mechelen. Hoewel de resultaten het niet
aangeven, bevat de kern van Lierse voldoende kwa-
liteiten. De zware nederlaag bij Standard geeft mis-
schien aan dat Lierse op een hoopje werd gespeeld,
maar niets was minder waar. Tot aan de 2-0 was
Lierse zelfs de betere ploeg. Pas bij een 2-0-
achterstand moest geel-zwart de wedstrijd uit han-
den geven. Ik verwacht dat de Pallieters, in wat voor
hen de wedstrijd van het jaar is, zullen willen rea-
geren op wat hen in Luik is overkomen.»
Alleen de bekerwedstrijd tegen Rupel Boom kon
Lierse op het Lisp winnend afsluiten. Je hoort het de
KV-supporters al denken: ’Het zal toch niet waar
zijn, hé’. «Deze wedstrijd is belangrijk voor KV Me-
chelen, voor de supporters, maar ook voor de spe-
lers. Voor minder dan een zege trekken we niet naar
het Lisp. Die overwinning krijg je niet op bestelling,

daar moet je hard voor werken. Hard werken bleek
de voorbije dagen onmogelijk op training, maar ik
vermoed dat dit ook voor Lierse geldt.»
Yoni Buyens en Seth De Witte werden de voorbije
dagen bewust uit de schijnwerpers gehouden. «De
spelers zijn zich bewust van het belang van com-
municatie naar de buitenwereld toe. Maar hun
woorden zouden in dit geval toch maar verkeerd
geïnterpreteerd worden. Na de wedstrijd zullen ze
bereid zijn om de pers te woord te staan.» (JBS)

«Er kan op deze harde ondergrond
amper deftig getraind worden»

Marc Brys vreest een glijpartij. Foto Belga

MARC BRYS (KVM) WIL DAT ER GEVOETBALD WORDT OP HET LISP, MAAR...

RENÉ STERCKX (ZULTE WAREGEM) TEGEN EX-CLUB ANDERLECHT

EERSTE KLASSE

René Sterckx, die voor een
seizoen van Anderlecht ge-
huurd wordt, keert zondag
voor het eerst weer even terug
naar het Regenboogstadion.
Hij trekt inderdaad naar Wa-
regem om er de wedstrijd te-
gen ’zijn’ Sporting te gaan be-
kijken. De Brusselaar revali-
deert nog steeds van een zwa-
re knieblessure en hoopt
straks ook eens met Hugo
Broos te kunnen praten. «En
voor wie ik supporter? Dat de
beste mag winnen», lacht
Sterckx. FRANKY DEGROOTE

Tijdens de wedstrijd op Lierse op 23 ok-
tober (de laatste partij van Bart De Roover
als trainer van Zulte Waregem, nvdr)
werd René Sterckx zwaar gekwetst aan
de linkerknie. De diagnose was onver-
biddelijk: de kruisband was door en
Sterckx mocht een kruis maken over het
seizoen. Intussen is hij de revalidatie ge-
start, maar het voetbal is nog heel ver
weg. «De voorbije week heb ik me vooral
toegelegd op het weer leren strekken van
het been», legt Sterckx uit.
«Nu wordt de versterking van de spieren
aangepakt. Mijn spiermassa in het lin-
kerbeen is immers fel afgenomen en het
verschil met mijn ander been is frappant.
Intussen heb ik ook al een paar keer mo-

gen fietsen. Eigenlijk gaat het wel de goe-
de richting uit hoewel het herstel na-
tuurlijk nog heel lang zal duren.»
Men sprak onmiddellijk van een afwe-
zigheid van zes maanden? «Dat is de pe-
riode van inactiviteit die inderdaad voor
een dergelijke letsel steevast naar voor
geschoven wordt. Ik hoop dat ik er iets
van kan afdoen en dat ik dit seizoen toch
nog minstens een wedstrijd kan spelen.
Ik pin me echter niet op een datum vast,
in mijn geval is een volledig herstel im-
mers het belangrijkste.»
Je revalideert in de kinezaal van Ander-
lecht? «Ja, dat is voor mij het gemakke-
lijkste. Ik kan niet met de auto rijden en
dus is het beter dat ik in de buurt blijf. Dat

René Sterckx in betere tijden; de Brusselaar is nu volop aan het revalideren van een zware knieblessure. Foto Belga

«Dat de beste mag winnen»

betekent wel dat ik geregeld met Bous-
soufa, Biglia of Wasilewski in contact
kom. Het is opvallend hoe vriendelijk
die gasten zijn.»
Ga je naar de wedstrijd kijken? «Ja, en
dat wordt meteen mijn eerste ’uitstap’.
Samen met een paar vrienden trek ik
naar het Regenboogstadion. In de eer-
ste plaats gun ik mijn gabbers van Zul-
te Waregem de overwinning wel. An-
derzijds, niemand mag het me kwalijk
nemen dat ik nog steeds de paars-wit-
te kleuren in het hart draag. Ik hoop
dus dat de beste ploeg het haalt.»
Heb je Hugo Broos al gesproken? «Nee,
ik hoop dat ik hem zondag kan spre-
ken. Ik ken hem trouwens enkel maar

van naam en van zijn indrukwekkend
palmares. Het verbaast me dus niet dat
Zulte Waregem sinds zijn komst zo
goed presteert.»
Had jij verwacht dat Anderlecht on-
danks al die kwetsuren van de grote
namen nu al op één zou staan? «Ja,
voor mij is dit zeker geen verrassing. Ik
voorspel trouwens dat paars-wit op-
nieuw de titel pakt.»
Zou je graag ook het volgend seizoen
nog bij Zulte Waregem spelen? «Het is
nog veel te vroeg om daar nu al uit-
spraken over te doen. Maar als het ooit
ter sprake komt, zou het me zeker niet
tegen staan om nog een jaar naar het
Regenboogstadion te trekken.»


