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Milinkovic-Savic stuit zegereeks van KVMechelen
Racing Genk is dan toch niet dood.
Na een troosteloze eerste helft
brak Sergej Milinkovic-Savic de
wedstrijd open met harde knal,
recht in de kruising. De 20-jarige
Serviër staat trouwens in de
belangstelling van Werder Bremen
en Udinese. Malinwa was niet die
pletwals van een week geleden.
De ploeg van Jankovic beperkte
zich tot controlevoetbal vanuit

een stevige organisatie. De beste
Genkse actie kwam er na een rush
van Cissé. Obradovic werkte de
voorzet van de Ivoriaan bijna voor-
bij zijn eigen doelman, maar Moris
duwde in hoekschop. De jonge
doelman verstapte zich daarbij en
blesseerde zich aan de knie. Zo
kreeg Wouter Biebauw nog een
extra wedstrijd in het shirt van
KV Mechelen. Het startsein voor

een wedstrijd met meer overtredin-
gen dan gelukte passes.
Wat een contrast na rust.
De doelpogingen volg-
den mekaar in snel-
tempo op, maar
Genk en doelpunten
maken, het blijft
een moeilijk huwelijk.
Mechelen moest ook
nog twintig minuten

met tien verder toen
Cocalic de doorgebro-
ken Monrose ten val

bracht. De vrijschop van
Milinkovic verschroeide de
vuisten van Biebauw. Wolski
was aan de overkant nog dicht
bij de hold-up, maar Genk bleef
overeind. In groep A van play-o4
II hebben beide teams nu negen
punten na vier matchen. 5KDZ6

anavond, als die van Kortrijk van de bus stap-
pen aan het Constant Vanden Stockstadion, zal
Anderlecht-manager HermanVanHolsbeeck
klaar staan omhen te verwelkomen. Yves
Vanderhaeghe, Kortrijk-trainermaar ook zes
jaar Anderlecht-speler, zal eenwarme gloed
voelen. “Het is de enigemanager en de enige
club die dat doet, ookmet ons. Toenwe daar
vorig seizoen gingenwinnen, waren ze heel
eerlijk: verdiend gewonnen. Dat is Anderlecht,
toch net ietsmeer klasse dan de rest.”
‘De rest’ is in Kortrijk toch vooral eenmeta-

foor voor Club Brugge. Dat is niet eens de
aartsvijand, omde zaken even duidelijk te stel-
len. Neen, de aartsvijanden zijn al een eeuwig-
heid de ‘Boeren’. Die vanWaregem, SV Zulte
Waregemomprecies te zijn, en dat wordt bij
thuiswedstrijden subtiel uitgedrukt in het
gooien van groenten naar deWaregemse doel-
man, diemakkelijk eenweek soep zou kunnen
maken vanwat hij naar zijn hoofd krijgt.
Dat een fusiemet het 15 kilometer verder

gelegen ZulteWaregem economische logica
zou zijn, doet hier niet ter zake. Evenmin dat
KVKortrijk zelf is ontstaan uit de fusie van
Stade en Sport. Zo’n fusiescenario tussen de

V
Een hobbelig veld, een bouwval als stadion, de beste spelers
verkocht en de club te koop. Máár: veel goals vóór, weinig
tegen, een gezonde balans en een vierde plaats. Tonnen
plezier beleven ze bij KV Kortrijk, het lelijke eendje van
play-off I waar zelfs Anderlecht vanavond voor terugdeinst.
HANS VANDEWEGHE

Hetmirakel
vandeVeekaa

‘Kerels’ (de bijnaam vanKVKortrijk, HVDW)
en de ‘Boeren’ spoort nietmet de emotie, punt
uit. Dus is in Kortrijk na een oplijsting in de
krant van de eersteklassers en hun financiën
met leedvermaak vastgesteld dat ze in
Waregem een beetje hun hand hebben over-
speeld.
KVK kwameruit als een gezond bedrijf en

dat is weleens anders geweest. In 2001 ging de
club nog failliet. De advocaat die het faillisse-
ment begeleidde, werd voorzitter en zit daar
nu nog steeds. Inmiddels droomt Joseph
Allijns zelfs van het bondsvoorzitterschap.
Maar nog even terug naar Club Brugge.

Zonder zaken op de spits te drijven, in Kortrijk
vinden ze Club Brugge huilebalken die zich al
te snel benadeeld voelen. Zoals laatst in play-
off I, toen zewerdenweggespeeldmaar er
nadien vooral gezeikwas over het vermeende
harde spel van Kortrijk en de onrespectvolle
behandeling dieMichel Preud’homme te beurt
was gevallen.
Onder de rust was Preud’hommenogal wer-

vend aangesproken door een fan en had daar
al evenwervend op gereageerd. Later bleek die
fan evenwel een ontgoochelde Club-fan te zijn,

uitgenodigd door een KVK-sponsor. En na de
wedstrijd had de Club-trainer door een haag
van rood-witte supporters, weliswaar afge-
scheiden door zes stewards, spitsroedenmoe-
ten lopen richting bus. Hemwaren de bedrei-
gendewoorden “enwe zwaaienmet zijn allen
naarMichel” toegeroepen, waarop bevriende
pers zich had afgevraagd of we zo de beste trai-
ner van het land niet wegjoegen.

Niet doodrelativeren
“Pfff. ‘Enwe zwaaienmet zijn allen…’, dat is om
te lachen natuurlijk”, zegt Yves Vanderhaeghe.
“Ikmaak ergermee. Laatst nog op een verjaar-
dagsfeestje werd ik zomaar de huid vol
gescholden door een Club-fan en dit jaar ben ik
winkelendmetmijn dochter in Roeselare ook
al voor het vuil van de straat uitgemaakt.
Waaropmijn dochter van 13 dan zegt: ‘Papa,
dat is toch nietmeer normaal?’ Neen, dat is het
niet, maar ikmaak daar zo geen spel van. Ik
vraag dan:mijnheer, wat is uw probleem?”
Je kunt de onderhuidse gevoelens van KV

Kortrijk geen frustratie noemen, want daar-
voor nemen ze zichzelf niet te erg au sérieux.
Ze beseffen dat voetbal een spel is van veel
geluk en het had ook helemaal anders kunnen
uitdraaien dan die vierde plek na de reguliere
competitie.Maar hun prestatie doodrelative-
renwillen ze ookweer niet; ten slotte stonden
ze daarmet hun 54 goals na dertig wedstrijden
mooi te blinken en haalden ze verdiend de
eindrondemet de top zes, terwijl ze her en der
waren getipt als degradatiekandidaat.

Een club die in de etalage staat en geen gekke
dingenmeer kan enwil doen,met een
beperkte omkadering en beperktemiddelen,
die iedereen en alles wat supergoed kon voet-
ballen heeft verkocht en die tochmeedoet om
de prijzen, is niksminder dan eenmirakel.
Maar is er ook een geheim? Volgens de – nog
steeds – Oostendse trainer Fred Vanderbiest
ligt het aan het veld. Dat is niet goed, hobbelig
dus, liet hij optekenen in Sport/Voetbal-
magazine, en er zou ook een niveauverschil
zijn en dat zou het fysieke spel van Kortrijk
goed uitkomen.
Ik heb er twee dagen staan op kijken en de

Meensesteenweg aan de ene kant ligt inder-
daad lager dan deMoorseelsestraat aan de
andere kant, waardoor het verval aan één
straatkant groter is, maar het veld zelf lijkt
geen hellend vlak. Ook chef scouting Claude

Verspaille weet nergens van en Yves
Vanderhaeghe valt helemaal uit de lucht. “Dat
is een verzinsel.We hebben een slecht veld, dat
wel.Maar ik heb begrip en geduld; het gaat
hier niet zo snel door die beperktemiddelen.
Ons veld is in het tussenseizoen gedraineerd
en de hobbels zijn daar het gevolg van. De
grondmoest zich nog zetten na het steken van
die drainage en dat is inmiddels gebeurd.” Hij
besluitmet een kwinkslag: “Ons veld is een
meerjarenplan.”

Het Veekaa-gevoel
Afgelopendonderdag traindeVanderhaeghe,
die eenweek eerder voor drie jaar had bijgete-
kend, ophetwedstrijdveld. Zelden gezien bij
eersteklassers,maar ook dat had een reden.
KVKortrijk heeft danwel een oefencomplex
dat luistert naar de niet al te bescheidennaam
Wembley, verdomd jammer dat de sproeiinstal-
latie er kapot is. “Het is al zes jaar dat ik die pro-
blemenken,maar nu komthet in orde, heb ik de
indruk”, zegt Vanderhaeghe. “Ik konhet risico
niet lopen omop eenbeenhard veld te trainen.
Maar kijk, ikwil niet als klager overkomen. Ik
weet hoeveel het bestuur voor de club doet.”
De training op donderdag bestond uit pass-

en afwerkingsvormen, gevolgd door een lange
sessie tennisvoetbal waar ook Vanderhaeghe
aan deelnam, even enthousiast als in zijn
paarswitte dagen als speler. De training zelf
was één groot feest en na afloop vertoonden
achtereenvolgens Teddy Chevalier en Ivan
Santini hun kunsten in het doel. Topschutter
Santini beslootmet een sessie strafschoppen
nemen en stoppen samenmet assistent-trainer
Adnan Custovic. Op kousenvoeten nogwel.
Het plezier spatte eraf.
Er is dus geen geheim van de Veekaa,maar

is er een Veekaa-gevoel? Jawel. Het rood-witte
gevoel neemt toe, vanweek tot week, al viel de

Play-o⇡ I

Vanavond

Charleroi - Standard 18.00

Anderlecht - KV Kortrijk 20.30

Morgen

AA Gent - Club Brugge 18.00

Play-o⇡ II - groep A

Gisteren

KRC Genk - KV Mechelen 1-0

Vanavond

W.-Beveren - Z. Waregem 20.00

Play-o⇡ II - groep B

Vanavond

Westerlo - Oostende 20.00

Lokeren - Moeskroen-P. 20.00

Play-o⇡ III

Morgen

Lierse - Cercle Brugge 20.00

Programma play-o⇡s

‘Spelers kopen? Er is geen geld
om te kopen.Wewachten
geduldig tot een speler

met potentie van de radar
verdwijnt en slaan dan toe’

CLAUDE VERSPAILLE
HOOFD SCOUTING KV KORTRIJK

Achtergrond. Meester in de beperking: KVKortrijk schopte het zonder geldmaarmét enthousiasme

G De Montenegrijn Zarko Tomasevic loopt zich warm op het hobbelige veld. © FRANKY VERDICKT

De tachtiger vergadert dan onder de foto van
zijn zoon Jean-Marc, die begin 2012 op 41 jarige
leeftijd overleed. Jean-Marc zetteKVKopde
juiste koers: een kringloopwinkel voor voetbal-
lers op een zijspoor ofwaar niemandde poten-
tie van ziet. Bij de foto van Jean-Marc hangt een
spreuk: ‘Is ’t ne goeie, of is ’t nenhele goeie?’ Dat
was zijn klassieke vraag als de scoutingcelweer
eens enthousiastwas over een speler.
Claude Verspaille is argwanend als het over

de import-export gaat, want dit is waar KV
Kortrijk beter inwil zijn dan de concurrenten.
AAGent is de grootste afnemer de laatste
jaren,maar soms halen ex-KVK’ers de topcom-
petities: denkmaar aan Ervin Zukanovic (via
Gent naar Chievo in Italië, HVDW) of Cheikhou
Kouyaté (via Anderlecht naarWest Ham,
HVDW).
Verspaille: “U zegt kopen?Wij kopen niet,

wijmoeten spelers halen die einde contract
zijnwant er is geen geld om te kopen.” Ivan
Santini is het beste voorbeeld. Verspaille: “Wij
leggen een database aan enwewachten gedul-
dig tot hetmoment dat de speler inwiewij
potentie zien van de radar verdwijnt. Dat was
zomet Santini. Geen spek voor onze bek toen
hij van Zadar naar Freiburg ging,maar toen
hij zijn carrière opnieuwwilde lanceren, toch
ineens een optie. Hij wilde niet echt komen en
we hebben hemmoeten overhalen,maar ik
denk dat hij blij is en ik begrijp eigenlijk niet
dat hij hier nog speelt.We zullen hemkwijt
zijn, schat ik. Hij is een ideale targetspits voor
Engeland,maar hier (wijst naar de desktop) zit
zijn vervanger al klaar.”
Het ongewenste kind van play-off 1 is uitge-

groeid tot een huwbare partij. De familie
DeGrysewil de club verkopen aanwie de
juiste prijs betaalt. Die prijs is hoog enwordt
misschien nog hoger, al is hetmet voetbal
zoalsmet de beurs: resultaten behaald in het
verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
Maarmet een verwachtewinst vanmeer dan 1
miljoen euro oogt de balans zuiver, al zitten de
tv-rechten voor de onverwachte play-off 1
deelname daar voor een deel tussen.
YvesVanderhaegheweetwatnumoet gebeu-

ren. “Wemogennugeenspelersmeeronder
hunwaardeverkopen.Tegelijk zoudenwemis-
schienmethet stadsbestuur enmetandere
investeerders eenfinancieel plankunnenopstel-
lendat kan leidennaar eennieuwstadion.”
Het laatstewoord is voor collegaFrankBuyse,

zelf ex-speler vandecluben ineenvanzijn
vorige levens zelfsnogevenmanager. “Ikdacht
dathetnooitmeergoedzoukomen,maar ikheb
vorig jaar een toneelvoorstellinggeorganiseerd
gebaseerdophetGentseUwdikkemazit aande
Zuid endebelangstellingwasoverweldigend.We
haddennegenvolle zalenvandriehonderdman
enKVKortrijkheeft zelfs gesponsord, vroeger
ookondenkbaar.
“Er is iets gegroeid ronddie clubdienuook

goedwordtbeheerd. Ik ziehoedieKortrijkse
jeugd, diedaar inTribune2 staat, achterdie club
is gaanstaan. Ik ziehoemijndochter fan is
geworden.Voorhet eerst indeveertig jaardat ik
die clubken, denk ik: er is een toekomst voorKV
Kortrijk.”
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Wenger ziet Hazard als favoriet voor PFA Speler van het Jaar
Vóór Eden Hazard morgen wellicht
wordt verkozen tot PFA Speler
van het Jaar ( een trofee van de
Professional Footballers Association,
de Engelse spelersvakbond, KTH)
wacht hem nog de topper tegen
Arsenal. Coach Arsène Wenger gaf
toe dat hij onze landgenoot ooit
wilde aantrekken, maar dat hij finan-
cieel niet haalbaar was. De ‘Gunners’
knapten onder andere af op de

eisen van makelaar John
Bico, die volgens The
Telegraph een commissie van
minstens 8 miljoen euro vroeg.
“Ik heb geen spijt van die
beslissing”, zei Wenger.
“Het was niet verdedigbaar.
Hij kostte zo veel, het was niet
doenbaar.” Wenger loofde voorts de
progressie van de Rode Duivel. “Ik
denk dat hij een geweldig seizoen

doormaakt. Hij is rijper gewor-
den, zijn laatste pass is beter,
hij toont meer persoonlijkheid

en zijn afwerking is veel beter.
Hij kan gesloten wedstrijden in
een beslissende plooi leggen en
dat is een teken van kwaliteit.
Of hij mijn Speler van het Jaar is?
Alexis Sánchez had een grote

impact in zijn eerste seizoen, maar
Hazard loopt hier al een tijdje rond.

Als Sánchez dit jaar de prijs niet wint,
dan zal hij er volgend jaar met
Hazard weer om strijden.”
United-legende Paul Scholes stipte
in zijn column aan dat Hazard wat
zelfzuchtiger mag worden. “Heeft
hij dezelfde honger als Messi of
Ronaldo naar doelpunten? Hij lijkt
me al tevreden als hij enkele spelers
kan dribbelen en zijn ploegmaats
een goal aan kan bieden.” 9KTH<

Manchester City moet het zeker nog
twee weken zonder aanvoerder
Vincent Kompany stellen. De com-
petitiematch van vandaag tegen
Aston Villa, met aanvaller Christian
Benteke, mist hij dus al zeker. Daarna
is het afwachten hoe zijn blessure
evolueert, zo vertelde City-coach
Pellegrini. “Belangrijk wordt hoeveel
vooruitgang Vincent volgende week
maakt.” 9BELGA<

verkoop voor play-off I-abonnementen dan
weer tegen door die drie avondwedstrijden.
Een streep door de rekening voor demin 12-
jarigen, opwie de club zo hard inzet om een
nieuw en trouw cliënteel aan zich te binden.
Het is eenwerk van lange adem, de clubweer

geliefdmaken in een regiowaar binnen een
straal van 15 kilometer drie Belgische eerste-
klassers en éénFranse topploeg hunmarkt
moeten vinden enwaar ookClubBrugge zwaar
rekruteert. Het supportersparlement dat de
trainingen volgt, is dan ook beperkt: een klusjes-
man vanAziatisch origine die zich door de len-
tewarmte puft, twee vrouwelijke fans, een plaat-
selijke fotograaf en later op de persconferentie
zes journalisten, hoofdzakelijk lokale beatwri-
ters. “Er is veel pers”, zegt Vanderhaeghe opde
persbabbel enhijmeent het.
Geen spoor van de jongeren die KVKortrijk

hebben herontdekt en geregeldmet eenmars
vanuit de Burgemeester Reynaertstraat, hun
uitgaanscentrum, naar het stadion trekken. Zij
feesten bij thuiswedstrijden, een voorafname
op een leuke zaterdagavond/nacht. De borden
van deOkido-actie in hun staantribune achter
het doel getuigen van een uitwas die ook in
andere clubs zorgen baart: Okido staat voor
‘Op KVK is druggebruik ongepast’.

Import-export
De plaatselijke zeefdrukkerij GMGLucas doet
haar best omhet Kortrijk-gevoel aan tewakke-
ren. De ene na de andere sticker heeft ze al
gelanceerd. Rood-wit, met het logo vanKV
Kortrijk en daarop zegswijzen als ‘Ontdek ons
opnieuw’. Of iets cryptischer: ‘’t Gras groeit niet
sneller als ge eraan trekt’. Ook direct: ‘Ik ben
altijd stand-by, maar nu even niet, kzin naar de
Veekaa’.
‘Klein budget, grote fun’ was er pal op,maar

die ene vlag die de hele Veekaa-filosofie dekt,

moeten ze nog eens zeefdrukken: ‘KVK toont
zichmeester in de beperkingen’. Neemnuwat
zich elkemaandagochtend afspeelt onder
Tribune 4. Opwedstrijddagenwordt hier de
pers verwelkomd. Op niet-wedstrijddagen is
dit het zenuwcentrum van de scouting.
Scoutingcoördinator Claude Verspaille, oud-
speler van KVK en van andere clubswaaron-
der Club Brugge, zit er aan een computer. Elke
maandagochtend verzamelt de staf voor de
corebusiness: een rondo spelers beoordelen en
bekijken. Vaak schuift ook de oud-voorzitter en
mede-eigenaar Arsène DeGryse aan.

‘We hebben een slecht veld,
dat klopt. Maar ik heb begrip

en wil niet als klager
overkomen. Ik weet hoeveel

het bestuur doet
voor de club’
YVES VANDERHAEGHE
COACH KV KORTRIJK

en een doordacht aankoopbeleid tot play-off I

F Het Gul-
densporen-
stadion in
Kortrijk is
van een zel-
den geziene
tristesse in
eerste klasse.
© FRANKY

VERDICKT

FOpmatch-
dagen
verzamelt de
pers onder
Tribune 4,
de rest van
de week is dit
het hoofd-
kwartier
van de
scoutingcel.
© FRANKY

VERDICKT

KVKweer geliefdmaken
in een regio waar binnen
een straal van 15 kilometer
drie Belgische eersteklassers
en één Franse topploeg hun

markt moeten vinden,
is een werk van lange adem

Kompany niet in kern


