
HANS VANDEWEGHE

zit. Standard haalt
het laagste percen
tage (50%) en Zulte
Waregem het hoog
ste (55%). Lokeren,
Genk en Zulte Wa
regem leiden de
statistieken in pas
sing, slechts margi
naal minder dan
Anderlecht en
Brugge. Standard
daarentegen gaf
honderd passes per
wedstrijd minder,
is dus veel vertica
ler/directer in het

spel, maar tegelijk ook de efficiëntste
ploeg in de afwerking. Net geen acht
schoten op doel heeft Standard nodig
om een doelpunt te maken. Genk zit op
één op tien.
Anderlecht scoorde het vaakst (61 keer),
en Genk het minste (42). Scoren is één,
beletten te scoren is ook handig. Daarin
is Genk het slechtst (39) en Standard (17)
het best. Standard (18 keer op 30!) en An
derlecht (13) hebben het vaakst de nul
kunnen houden van alle ploegen. Zulte
Waregem het minst met zeven.
ZulteWaregem is op basis van de statis
tieken het Barcelona van België of de

meest aantrekkelijke ploeg: veel passing,
veel balbezit, veel doelpogingen, veel
doelpunten (maar ook veel tégen).
Francky Dury moet maar weer eens trai
ner van het jaar worden en hoewel Zulte
Waregem nooit nog die zeven punten
kan goedmaken, wordt het toch bepa
lend in de titelstrijd.
Een raad voor Sport/Voetbalmagazine:
volgende keer de statistieken opsplitsen
voor de hele competitie, voor de wed
strijden tussen de zes ploegen van play
off 1 en voor de laatste tien speeldagen.
Ik loop een groot risico zonder kennis
van de uitslag van ClubLokeren, maar
hier gaan we dan: het zou een goeie zaak
zijn voor het Belgisch voetbal als Club
Brugge kampioen zou worden.
Nu wil u natuurlijk weten waarom FCB
kampioen een goeie zaak zou zijn. Ge
woon, omdat ik graag gelukkige buren
heb, omdat het eens een andere club mag
zijn die kampioen wordt, omdat de over
gave van het duo VerhaegheMannaert
ook wel eens mag worden beloond en ze
dan volgend seizoen ongetwijfeld meer
het spektakel zullen verzorgen, omdat je
zeker Michel Preud’homme dat gunt,
omdat Club de flow te pakken heeft en
niet het minst omdat de Champions Lea
gue op 13 kilometer van mijn voordeur
bepaald handig is.
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PLAYOFFS, EEN FEEST

derlecht met één
punt voorsprong op
Genk en stond het
na tien playoffwed
strijden zeven pun
ten in de min. Dan
moet je niet zeuren
over de format.
Twee keer fantas
tisch nieuws dus:
het systeem creëert
spanning en houdt
tegelijk de leider na
dertig speeldagen
in eer.
Wat wil een mens
nog meer? De mens
niet, maar de gemiddelde voetbaljour
nalist daarentegen vindt er nog steeds
niks aan.
Een ander verhelderend overzicht stond
in Sport/Voetbalmagazine, al moest je
wel het blad aan flarden scheuren om de
cijfers te vergelijken. Getallen zeggen
veel, zoniet alles. Er is maar één pro
bleem: het belangrijkste getal in voetbal
is de stand en die geven de goals aan en
de sport waarin het minst wordt ge
scoord, is voetbal. Daarom is het ook de
meest onvoorspelbare sport, waardoor
statistieken niet allesbepalend zijn.
Valt op: alle zes ploegen spelen op balbe

Vooraf een dienstmededeling voor
OH Leuven en zijn nieuwe werkgever KV
Oostende: kan de sociopaat Bjorn Ruy
tinkx worden verwijderd uit playoff 3,
het voetbal tout court en als het even kan
ook uit de maatschappij? Twee moord
aanslagen op enkels en dronken autorij
den in een paar maanden: er zijn er al
voor minder gecolloqueerd. Bericht aan
zijn nieuwe eigenaar Marc Coucke: bede
hem te laten behandelen door bevoegde
instanties.
Bon, editie vijf van de playoffs, en weer
is het een feest. Na de blind auditions,
nu de battles. We houden ervan, van bij
het begin, en – verheugend – we zijn ook
met steeds meer. De clubs zijn inmiddels
helemaal om en mopperen alleen nog
een beetje pro forma. Zij weten dat de
competitieformat een van de redenen is
voor het steeds in waarde toenemende
tvcontract. De voorbije twee speeldagen
– nummer 29 en 30 – waren ongemeen
spannend voor playoff 1 en playoff 2 en
dus ook voor playoff 3. De stadions lie
pen voller dan anders, en onze stadions
lopen al bijzonder goed vol.
In een verhelderend overzicht stelde de
ze krant eergisteren vast dat in de eerste
vier jaar playoffs de leider na de regulie
re competitie nog maar één keer de titel
niet heeft gepakt. Die ene keer begon An
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