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AAGent laat eerste
plaats liggen
na 2-1-verlies
aan Gaverbeek
AA Gent heeft voor de derde keer
dit seizoen de kans laten liggen om
leider te worden. Het zag er noch-
tans goed uit voor de Bu⌧alo's, tot
Zolotic zijn gebrek aan intelligentie
liet zien en rood pakte. Tot ergernis
van trainer Vanhaezebrouck.

Zolotic nam na 25minuten een eer-
ste keer dom geel bij een vrijschop.
Toen Zolotic het been van
Jørgensen wegmaaide, mocht hij
gaan douchen. AA Gent domi-
neerde niet langer. Het mocht blij
zijn dat het dan al op voorsprong
was gekomen via Rami Gershon.
Pas tegen tien man kwamen er kan-
sen voor Zulte Waregem. Net voor
rust knikte Sylla een voorzet van
Skulason tegen de buitenkant van
de paal. Essevee versmachtte Gent

na de pauze haast tegen die splin-
ternieuwe tribune. Zonder uitge-
speelde doelpogingen weliswaar.
Tot Bryan Verboom op het uur
vanop dertig meter het leer mooi in
de verste winkelhaak krulde.
Essevee duwde door, ook al
probeerde
Vanhaezebrouck met
enkele wissels de burcht
achterin nog te versterken.
Sylla trof na de paal
ook de onderkant

van de lat én de voet van Sels -
prima redding van de doelman.
Maar het was slechts uitstel van
executie. Een vinnig ingevallen
Messoudi zorgde ervoor dat
Yarouba Cissako alleen voor Sels
kwam. De huurling van Monaco
twijfelde niet en trapte zelfverze-
kerd de 2-1 binnen.
Vanhaezebrouck spreidde mach-

teloos de armen. Dit AA Gent
is nog niet klaar voor het

titeldebat. 5BELGA7

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

elonwil cameraatjes op de renners, op
de fietsen, op demotards en in de volg-
auto’s. Velon is een joint venture tussen
elf ploegen, en niet van deminste, die
het wielrennen sportief, commercieel
en financieel verderwillen ontwikkelen.
Velon is een bijzonder lovenswaardig

initiatief, net als deMouvement Pour un
Cyclisme Crédible (MPCC). Ook dat is een joint
venture, bedoeld omdoping te bannen,maar
waarvan de ledenmeer tegen de lamp lopen
dan de niet-leden. De koers hangt aan elkaar
van de joint ventures en je vraagt je soms af
wat nog het nut is van die ene grote joint ven-
ture, de internationale wielerbondUCI.
Velon zou niet zijn opgezet om een percen-

tage van de tv-rechten af te dwingen.
Natuurlijk niet, het is een caritatieve vereni-
ging, die gratis exclusieve beeldjes van in de
koers zal aanbieden en de organisatoren rijk
wilmaken. Correctie: de organisator in het
enkelvoud, ASO in casu, want in heel het wiel-
rennen is ermaar één organisatie die geld aan
die sport verdient. Dat steekt de ogen uit en
precies dat wil Velon nu doorbreken.
Etappe acht vanGérardmer naarMulhouse

was dit jaar de best bekeken Touretappemet
11,2miljoen kijkers opgeteld in België,
Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
de Verenigde Staten enAustralië. Dat zijn 200
miljoen geïnteresseerde kijkers voor één Tour.
Gecumuleerde kijkcij-
fers noemenwe dat.
Overigens is de Tour
sinds 2011 22 procent
van zijn kijkers verlo-
ren.
Maar Patrick

Lefevere heeft er eigen-
handig 3,5miljard
geteld en die vinden de
koers te saai. Dat klopt.
Koers op tv is saai en
vooral duur, zeker als
elke etappeminimaal
drie uur livewordt uit-
gezonden. Kortere
races, vaste circuits,
kortere uitzendingen,
toppers vaker tegen
elkaar, stratencircuits,
dat zou kunnen helpen.
Maar neen, omwat nu
saai is spannend te
maken,moeten tien
miljoen kijkers een app
kopen van 5 euro, waar-
mee de teams 50mil-
joen ophalen die ze dan
verdelen over elf teams.
Wat gaanwe zien op

die app? Actie en reactie
op de fiets, overleg in de
auto. In real time? Datmoet wel, want anders
gebeuren op televisie de dingen eenminuut
eerder dan op je app.Mooi zo, voor je het weet
hoor je ook de klassieke conversatie tussen
sportdirecteurs in de trant van: “Als je nu geen
mannetje extra inzet, zorgenwij ervoor dat je
dit seizoen nooitmeerwint.” Of nog beter:
“Sorry, hij vraagt zo veel.Wil die van jou niet
betalen, dan rijdt die van ons niet.”
Ook gierende remmen en gevloek en gesak-

ker zullenwe horen, valpartijen zullenwe zien.
Mooie publiciteit voor een sport is dat. De for-
mule 1 is teruggekeerd naar de essentie –
machine tegenmachine enmens tegenmens –
en verwijdert zich in imago steeds verder van
het rondrijdend kerkhof vanweleer.Maar het
wielrennenwil zijn risico op ongelukken ver-
markten.
Ik zie het voormij: het is bloedheet, het

asfalt komt los, een renner crasht, je hoort hem
schuiven, je hoort hem gillen,met dank aan
Velon. Fiets en renner komen tot stilstand,
dicht bij elkaar. Renner ligtmet zijn hoofd
naar zijn stuur en het cameraatje – een stevig
ding – blijft filmen en beeldjes doorsturen.
Bloed sijpelt uit demond, de neus, de oren.
Renner sluit zijn ogen. Alles inHD. Live. En
even later op YouTube. Een app? Doe tochmet-
een een game. Vergeet Grand Theft Auto,
Grand Crash Bike komt eraan.

Grand Crash Bike
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Goudenvoeten vanPraet
enVázquez zijn bepalend
Ouderwetse topper tussen Anderlecht en Club Brugge beslist over leidersplaats
Het vergrootglas bij Anderlecht-Club
Brugge schijntmorgen op hun
spelbepalers: Dennis Praet versus Victor
Vázquez. De twee topkandidaten ook voor
deGouden Schoen 2014. Vijf ex-winnaars
geven hun oordeel over dematch in de
match.

Viervoudig Gouden Schoen-winnaar Paul Van
Himstmeent dat Dennis Praet nog gevaarlijker
moet worden. “Praet en Vázquez zijn twee heel
goeie voetballers en waardige kandidaten voor
de Gouden Schoen. Als Praet morgen de man
van de match is, zal dat mijn beoordeling voor
het referendum mee bepalen. Omgekeerd hou
ik er rekeningmeemocht Vázquez uitblinken.”
“Ik vinddatPraet in zijnhuidige rol achter de

spits nog te weinig voor de goal komt”, meent
Van Himst. “Ik verwacht dat hij gevaarlijker in
de zestienmeter opduikt, daar gebeurt het. Ik
hou ervan zoals hij de bal kan afdekken enmet
de buitenkant voet kan spelen,maar ikwil hem
dieper zien infiltreren. Praet is wel nog jong en
zal door ervaring verbeteren–volgend jaar gaat
hij misschien al naar Duitsland of Engeland en
daar kan hij verder evolueren.”
“Vázquez had moeite om zich aan te passen

inBelgië,maar zijn goeie passing en technische
begaafdheid vallenop”, zegt deoud-Anderlecht-
speler. “Dit seizoen is hij de exponent van Club
Brugge, dat resultaten haaltmet goed voetbal.”
ClublegendeJanCeulemanswilde sleutelspe-

lers niet afrekenen op één topper. “Praet heeft
als jonge gast nu één jaar meegedaan bij
Anderlecht en werd opgeroepen voor de natio-
nale ploeg. Dat getuigt van klasse. Van Vázquez
is het duidelijk dat hij dit seizoen Club Brugge
beter laat voetballen.Hij is veel constanter tegen-
over de vorige seizoenen”, aldus Ceulemans.
“Wie de Gouden Schoen wil winnen, moet

negentig minuten aanwezig zijn. Ik ga Praet en
Vázquez wel niet afrekenen op één topper.
Beiden overstijgen de Belgischemiddelmaat.”

Ups en downs
Marc Degryse speelde zowel bij Club Brugge als
bijAnderlecht.Hij twijfeltoverdemiddenvelders.
“Beiden zitten in een goeie periode, maar ik ga
niet overdrijven. Anderlecht en Club Brugge
staan niet alleen door Praet en Vázquez boven-
aan. Hun statistieken vind ik een manco: Praet
scoorde dit seizoen nog niet in de competitie en
Vázquez slechts één keer. Ze hebben elk vijf
assists, dat is niet om te zeggen dat ze iedereen
plat speelden”, is Degryse scherp.
“In een topseizoenmoeten ze op hun positie

op een jaar meer dan tien keer scoren en tien
assists geven.HansVanakenhaalt die cijferswel.
Maar ikgeef toe: zowelPraet alsVázquezkomen
bijmijn stemming inaanmerkingvoordeeerste
plek. Ze hebben iets speciaals.”
“Vázquez is meer dirigent dan Praet”, vindt

Degryse. “Vázquez heeft vista, trekt de bal naar
zich toe enbedient lopende spelers opmaat.Dit
seizoen is hij ook echt fit om negentig minuten
opniveau te spelen.Praet creëertmetzijn inzicht
de ruimte, duikt daar in en kan de actie maken
met oog voormedemaats.”
LorenzoStaelensziet vooralVázquezalsgroot

gevaar. “Vázquez is in de vorm van zijn leven.
Zijnmatigeprestatieskondennietblijvenduren.
Praet speelt in eenploeg die dit seizoen veel ups
en downs heeft, hij is nog jong en wisselt daar-

‘Vázquez heeft vista
en bedient de spelers opmaat.
Praet creëert met zijn inzicht
ruimte en kan de actie maken’

MARC DEGRYSE
EX:SPELER EN VOETBALANALIST

door ook goede enminder goede periodes af.”
“Als ik nu mijn stemformulier zou moeten

invullen, heeft Praet een stukje voor”, erkent de
ex-verdediger vanzowelClubals paars-wit. “Als
ClubkanwinnenopAnderlecht zaldat indeper-
ceptie zeker tellen.”
ErwinVandendaele, diedeGoudenSchoen in

1971won, is van oordeel dat Praet nogmeer zijn
stempelmoet drukken. “Op ditmoment geef ik,
ook ingegeven door chauvinisme, het voordeel
aan Praet. Hij is een Belgische jongen met een
grote toekomst.Misschien ishet zijn laatstekans
om de Gouden Schoen te winnen, want speelt
hij volgend seizoen niet meer in België. Praet is
dit jaar duidelijk verbeterd. Hij geeft blijk van
een bepaalde regelmaat, zijn balrecuperatie is
groter en als voetballer is hij gewoon completer
dan Vázquez.”
“Ik zouwel graag zien dat hijmeer de patron

is. Ik vind hem te ondergeschikt aan de ploeg”,
zegt Vandendaele. “Hij mag meer présence: ‘Ik

ben Praet, ik moet die bal hebben.’ In Brugge
beschouwen ze Vázquez meer als een vedette.
Maar ikvindhemookniet altijd 100procentaan-
wezig.Misschienspeelthijdaaromwel inBelgië.”
5BF7

L Dennis Praet snelt voorbij Club Brugge-icoon Timmy Simons. De winnaar van de topper
in het Astridpark klimt weer naar de eerste plaats in het klassement. © PHOTO NEWS

Speeldag 17
Zaterdag 29 november

Westerlo - Charleroi 18u00

KV Mechelen - KV Oostende 20u00

Waasland-Beveren - Moeskroen-Péruwelz 20u00

Cercle Brugge - Racing Genk 20u00

Zondag 30 november

Anderlecht - Club Brugge 14u30

Standard - KV Kortrijk 18u00

Lierse - Lokeren 20u00


