
De beslissing van KV Kortrijk-coach
Yves Vanderhaeghe om drie spelers
met ‘geel gevaar’ (Pavlovic,DeMets en
Tomasevic) niet op te stellen voor de
laatste twee speeldagen tegen
Anderlecht en Club omeen schorsing
volgend seizoen te ver-
mijden, valt bij veel
mensen niet in goede
aarde. Niet het minst
bij AA Gent-coach
HeinVanhaezebrouck.
“Normaal wachtte

Anderlechtdonderdag
nog eenmoeilijke ver-
plaatsingnaarKortrijk,
nu wordt dat er een
zonder inzet. Kortrijk
zalzondermiddenveld
spelenalsPavlovicenDeMetsnietmee-
doen.Want,met alle respect, het heeft
daar geen vervangers voor. Echt
niet”, zuchtVanhaezebrouck.
“Ik heb Yves nog niet gebeld,

nee. Ik wil eerst dat die commotie
voorbij is.Maar inzo’nsituatiezwijg je
best. Iksnaphetookniet.Kortrijkdoet

nogmeevooreenEuropees ticket.Dat
het lieverzesdeeindigtdanvijfde,wist
ikalvooraanvangvandeplay-offs.Yves
heeft dat zelf gezegd. Kortrijk zag een
extraweeknietzitten.Hetgingderem-
men toeknijpen op het einde. Bij het

bekijken van de kalen-
derhad ik toenaldoor
dat wij op niets moes-
ten rekenen.
“Maar dat Kortrijk

zósnelderemmentoe-
knijpt, had ik niet ver-
wacht. Het doet nog
mee voor Europees
voetbal! Ikbenverrast,
ja. Als je in play-off II
niets meer te winnen
hebt, kan ik begrijpen

dat je zoiets doet.Maar als jewilmee-
doenmetdegroten,moet jedat tothet
einde doen. Gelukkig
speeltCharleroizijnrol

wel correct.”
⇥NP⇧

Coaches van titelkandidaten duiken laatste week van play-o�s in
“We gaan vol vertrouwen naar Club
Brugge”, zegt Hein Vanhaeze-
brouck (AAGent), “wantweweten
dat we er altijd staan in de topwed-
strijden. We hebben het ook al
elke keer goed gedaan tegen
blauw-zwart. Voor hen is dit een
cruciale wedstrijd. Clubmoet winnen
als het de hoofdprijs wil pakken, wij
kunnen leven met een gelijkspel. Dat
zou niet slecht zijn, want dan hebben

we alles nog in eigen handen. Club
daarentegen heeft niet genoeg aan
een gelijkspel.”
“Vanhaezebrouck zegt dat Gent
tevreden kan zijn met een
gelijkspel?”, reageert Michel
Preud’homme (Club

Brugge). “Misschien geldt dat voor
ons ook, al hangt dan veel af van het
resultaat in Anderlecht-Standard.
Standard speelt ook nog voor

Europees voetbal. Deze keer zouden
de Rouches onze partner kunnen
zijn, maar in deze play-o/s wordt er
veel van partner gewisseld, hé.

Uiteraard gaan we voor winst.
We willen thuis onsmaximum
behouden, omdat we uit niet

zoveel punten pakken. Verliezen zou
een ramp zijn. Maar stress is er niet,
daarvoor hebben we dit seizoen al te
veel meegemaakt.”

Besnik Hasi (Anderlecht): “Het
enige wat na onze zege tegen Brug-
ge veranderd is, is dat we ons lot nu
zelf in handen hebben. Voor de rest

verandert er niets. Het blijft bik-
kelen tot op het einde. Wij zijn
altijd titelkandidaat geweest, maar

we zijn nog altijd met drie. Je kunt
niet zeggen dat wij de topfavoriet
zijn: Gent staat nog altijd twee
punten voor.” ⇥NP/WDK/RN⇧
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KVK Tan
riewekengeledenverscheen indeze krant
een verhaal overKVKortrijk, de oase van rust
inhet eersteklassevoetbal. Jahallo, donder-
dagontplofte hetGuldensporenstadionuit
protest tegenhet vertrek van trainerYves
Vanderhaeghe.Het Journaalhader eenmooi
itemovermet aanhet eind eengrappige fan

diehet allemaal ergfilosofischbekeek. “Er komtwel
eenandere, ik heb erhier al zoveel zienpasseren.”
Trainers, bedoeldehij.
Ik heb respect voorKVK. Ikwas er tweedagen

voorhet verhaal en ikhebniks danaardigemensen
ontmoet. VanYvesVanderhaeghewist ik al dat hij
goeiemanierenhad,maar ookClaudeVerspaille, de
mensenvanhetmanagement, de behulpzame
woordvoerder endeAziatischewerkmandie ik
aansprakoverhetmooieweer.
De familieDeGryseheb ik toenniet gezien,maar

die stondendanweer begin april in de krantenmet
een verkoopspraatje, zoals achteraf bleek.Dat de
clubhennauwaanhet hart lag, dat zehunoverle-
den zoon/broer Jean-Marchaddenbeloofddat ze
voor zijn club zouden zorgen, dat de verankering in
hetKortrijkse prioriteit genoot ennogwelmeer.De
DeGryses sprekenniet veelmet depers, duswas
hun interviewwereldnieuws.
Vorigeweek vrijdag liepDirkDegraen te blinken

inde vipruimte vanAAGent. Iemandvroegmij of
hetwaarwasdat hij KVKortrijk eindelijk had ver-
kocht zoals deDeGryseshemhaddengevraagd.
Wist ik veel.Maarhetwashemaan te ziendat hij
goedgemutstwas.Niet datDegraendanvriendelijk
goeiedag zegt, daarvoor is
demensheid in zijn
omgevinghem toch te
veel klootjesvolk,maar
zijn brede lach sprak
boekdelen.
Et voilà, het sympa-

thiekeKVKortrijk ís ver-
kocht. Tanheet de koper,
eenMaleisischemalloot.
Voor iemanddie club-
kleuren verandert, omdat
eenander kleurmeer
schrik zouaanjagen, en
die spelers zoektmethet
(geluks)getal acht inhun
geboortedatum, ismal-
loot de juiste omschrij-
ving.Kortrijks burge-
meesterVincentVan
Quickenbornewil
VincentTanhet voordeel
vande twijfel geven.Dat
zal danwel aande voor-
naam liggen.
Europarlementslid Ivo

Belet hadde avondvande
verkoopopRadio 1 al
bezwarengeuit overhet
profiel vandekoper.Meernogdanhet profiel van
Tan is die verkoop eenkaakslag voor de fans. Zijn
wedanniet geleerduit de lijdenswegenvan
Moeskroen enLierse?Buitenlandse overnemers
komenniet naarBelgië uit sympathie voor de lokale
verankering vanverenigingenalsKVKortrijk, dat
de laatste jaren eennieuwen jongpubliekwist aan
te spreken.Dat zal dieTanworstwezen.Wathem
interesseert, is een voetbalfiliaal overnemen in een
stabiel, rijk landmet zowat demeest lakse arbeids-
wetgeving voorniet-EU-voetballers, in eengoede
competitiemet eengoede jeugdopleiding.
SlimvanVanderhaeghedat hij voorKV

Oostendekoos. Tan is deMaleisischeDuchâtelet:
als het hemgoeduitkomt, speelt hij straks rond-
ootjemet zijn trainers en spelers.Denieuweeigen-
aar is natuurlijk niet de enige reden.KVKneemt
alleen spelers die einde contract zijn –uit de solden-
bakkenbij deZeeman.Het deeddaar fantastische
dingenmee,maar ooit houdt het eenkeer op.
Wellicht ginghet ookomgeld enookdat valt te

begrijpen. EenT2bij KVKverdient nauwelijks het
zout opdepatatten en eenT2dieT1magworden,
zoalsVanderhaeghe, zal er niet al te veel op vooruit-
gegaan zijn.Als vervolgens zo’nMarcCoucke langs-
komt endie trekt zijn portemonneeuit zijn streep-
jespak,watmoet eenmensdan?
Yveske verdedigde zichop eenaandoenlijkemer-

cantielemanier.Doorbij te tekenenhadhij KVK
150.000 euro extra afkoopsombezorgd, zei hij.Het
ultiemeargument gebruikte hij niet: toenhij aande
jobbegon,wasKVKéén tot tweemiljoen euro
waard. Tan legde eruiteindelijk vijf. Jammerdat de
clubdaarniks aanheeft. DeDeGryses daarente-
gen...maar die hebbenwedanookniet gehoord.
Het is niet echt duidelijk of debetreurde Jean-Marc
DeGrysedit voor ogenhadmet de club van zijn
hart.
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Vanhaezebrouck: ‘Kortrijk zonder
middenveld tegenAnderlecht’

Anderlecht kan net als vorig jaar op speeldag 8 in play-offs de leiding nemen
AlsAAGentnietwint opClubBrugge en
Anderlecht drie puntenpakt tegen Standard,
komtpaars-wit aande leiding inplay-off I.
BesnikHasimaakt voor de tweede keer op rij
een opvallende opmars in de eindstrijd.
Endaar zijn goede redenen voor.

1. Basis leggen tijdenswinterstage
Hasi heeft zijn ploeg echt wel voorbereid op deze
play-offs. Dat begon in januari, tijdens dewinter-
stage inLaManga: “Wehebbenheelhardgewerkt
tijdens de winterstage.Wewisten dat het daarna
watstroeverzougaan,maardatwelaterdevruch-
ten zouden plukken. Nu, pas als het afgelopen is,
zullen we kunnen zeggen of we de juiste keuzes
hebbengemaakt.”
Perfect ishetplanvanHasinietgelopen.“Vooral

omdat we veel gesukkeld hebben met blessures.
Wehaddenproblemenmetde jongensdienaarde
AfricaCupwaren geweest enPraetwas er niet. Ik
vraag me weleens af waar we zouden geëindigd
zijnalswediespelersaltijdterbeschikkinghadden
gehad, zelfs Europees. Gelukkig hebben we hen
kunnenrecupereren.Nuzijnweeenandereploeg.”

2. Stabiliteit in de ploeg
Nade nederlaag op Standard op de tweede speel-
dag ging Besnik Hasi op zoek naar vastigheid in
zijn ploeg. Die vond hij ook, tot hij vorige week
tegenBruggeN’SakalaenProtomoestmissenvan-
wege een schorsing. Acheampong deed het
behoorlijkals linksback,Praetwerktezichtepletter

op de linkerflank enRoef keepte uitstekend. Over
zijn doelmannen laat Hasi alvast geen twijfel
bestaan:“Dehiërarchieblijftdezelfde.Protoisonze
kapitein,hijheeftdeploegalveelgegeven.Hijstaat
zondag indoel.”
Maar ook voor zijn veldspelers lijkt Hasi terug

tewillen grijpennaardeploeg vanvóórdematch
tegen Brugge. “Ik heb al een ploeg inmijn hoofd,
maarbeslissendoe ik pas zaterdag”, zegtHasi.

3. Niet alleenMitrovic scoort
Anderlechtwasvoorzijngoals langetijdafhanke-
lijk vanMitrovic, maar in de play-offs zijn ook de
andereoffensievespelers (Tielemans3,Najar3en
nuookPraet 1)weerbeginnenscoren.Vandeaan-
vallersblijftalleenAcheampongeenbeetjeachter.
“Frankie heeft al kansen gehad om te scoren”,

zegt Hasi. “Hij zit er zelf ookmee in, want hij wil
absoluutzijngoaltjemeepikken.Hetbelangrijkste
is dat hij regelmatig in een scoringspositie komt.
Jeweetnooit:misschiengaathijweldebelangrijk-
ste goal vanhet seizoenmaken.Het belangrijkste

isdatnietalleenMitrovicscoort.Wantdatmaakte
het moeilijker voor ons en makkelijker voor de
tegenstander.”

4. Goedementaliteit
Als het wat minder loopt, kan Anderlecht weer
teren op zijnmentaliteit. “Wemoeten terug naar
de basis”, zei Hasi na de nederlaag op Standard.
Dat is ook gebeurd. “Dementaliteit is goed”, zegt
hijnu. “Wij staanalsploegverderdan indevorige
confrontaties.Despelershebbenopnieuwvertrou-
wenengoesting.”

5. Zwart beest Standard overwinnen
Erisééngrote ‘maar’ indeopmarsvanAnderlecht.
ZondagisdetegenstanderStandard,datpaars-wit
dit seizoendrie keer versloeg.
“We weten dat het moeilijk wordt, misschien

zelfs moeilijker dan tegen Brugge”, zegt Hasi.
“Standard is de ene keer heel goed en de andere
keerslecht,maartegenonshebbenzetelkensheel
sterkgespeeld.Offensiefhebbenzeveelmogelijk-
heden. Bia kan uit het niets scoren, hij kan een
matchforceren.EnCarcelaspeeltgeweldig.Alshij
die vorm kan aanhouden, geloof ik niet dat hij in
Belgiëblijft.Veelclubszullenhemgezienhebben.
NaarAnderlecht?Ikdenknietdatwijdemogelijk-
hedenhebbenomzo’nspelertekopen.AlsCarcela
in zijn dagje is, heeft elke verdediger hetmoeilijk
tegen hem. Maar wij spelen thuis, ik denk dat zij
ook zullenmoeten opletten voor ons. Alles hangt
af vanhet niveaudatwij zelf halen.” ⇥RN⇧

Deopmars
vanHasi
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‘Kortrijk doet nog
mee voor Europees

voetbal, maar
knijpt nu al de
remmen dicht’

‘We zijn een andere ploeg nu.
Mijn spelers hebben opnieuw

vertrouwen en goesting’
BESNIK HASI
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