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Niemand in de Jupiler Pro League dieweet
hoe dat teamdaar in die uithoek officieel
heet, nogminder diewetenwie daar nu
de plak zwaait, en al helemaal niemand
die RoyalMouscron-Péruwelz enig succes
gunt. ‘Datwetenwe,maarwe doen voort
op onzemanier.’ Beefmaar al, Anderlecht,
morgen.

“Dematchvandoage, komd’ookkieken?” InLeCoin
du Stade, het café op de hoek van de Rue de
Roubaix endeRueduStade, is het anderhalf uur
voor de wedstrijd niet druk en de voertaal is er
ten behoeve van de vreemde bezoeker gemengd
West-Vlaamsmet veel haar op enFrans, ookmet
haar op. “Un journaliste flamand… C’est bien, ça.
E pintje?”
Joseph is al eeuwen supporter en heeft alle

mogelijke clubellende doorstaan. Terwijl de
supporters binnen komen druppelen – vaak
jongemensen, helemaal inhet rooduitgedost en
sommigen bij voorbaat al behoorlijk in de wind
– lacht hij om Club Brugge, vijftig kilometer in
vogelvluchtnaarhetnoorden. “Ze zijndaar triest
dat ze al elf jaar niets meer hebben gewonnen.
Watwarenzeboos toenzehierkwamenverliezen
met 2-1. Maar waarom? Ze zijn nog nooit dood

geweest. Wij wel, al meer dan een keer, en elke
wedstrijd is voor ons een feest.”
Zoals afgelopendinsdag, thuis tegenWesterlo.

Nou ja, feest: 1.500 toeschouwers in een stadion
voor ruim 10.000 mensen, twee tribunes bleven
zo goed als leeg en in die ene achter het doel
hadden zich 35 Westerlo-fans verzameld. Die
juichten in het begin van de wedstrijd bij de 0-1
en aan het eind, bij de ultieme 2-2. Van ver-
slagenheid bij het thuispubliekwas geen sprake,
het glasbleef halfvol bij de0-1 enooknahet eind-
signaal.
De harde kern heet LesHurlus, net als de club

genoemd naar protestantse raiders uit de
zestiende eeuw die de streken rond Lille en
Moeskroen onveilig maakten. Professioneel
aangevuurd door een menner met de rug naar
het veld, zorgdenze inhetkilleLeCanonnier toch
voor enig animo. De spelers werden na de wed-
strijd gegroet. “Ze doen ook hun best, nietwaar,
en het is te hopen dat le comité dat ook doet.”
‘Le comité’, het bestuur, daar heeft men in

Moeskroenenwijdeomstrekenniet al te veel ver-
trouwen meer in. In de eigenaars nog minder.
Royal ExcelsiorMouscronheette het teamdat in
1996-97voorhet eerst indeclubgeschiedenis zou
promoveren naar eerste klasse. Dat viel niet toe-
vallig samenmetdekomst vanGeorgesLeekens,
maar nog meer met die van de Doelstellingen

I-subsidies vandeEUvoorHenegouwen. In totaal
zoudeachtergestelde regio in tien jaar tijd tussen
de 2,5 en 3 miljard euro opstrijken, en met de
kruimelsdie van tafel vielenwerdenpassantook
de plaatselijke voetbaltrots uitgebouwd.
De club zou veertien jaar in eerste klasse

blijven, tot het faillissement in 2010. In de eerste
vier seizoenen, de hoogdagen van het Europees
geld, eindigdedeclubeenkeerderdeen tweekeer
vierde. Vanaf 2001 werd de Europese subsidie
afgebouwd en na 2002 eindigde de club op een
seizoen na altijd in de rechterkolom.

Wie is de baas?
Na het faillissement verdween de naam Royal
ExcelsiorMouscronenookhet stamnummer224.
Wat ervan overbleef ging op in RRC Péruwelz,
maarwel invierdeklasse.Daarbegonde fusieclub
aaneen steile opgangendepromotienaar eerste
klasse op het einde van het seizoen 2013-2014 als
RoyalMouscron-Péruwelz, eenfiliaal vande rijke
buren van Lille OSC, was bijna een vergiftigd
geschenk.
RMP werd dat seizoen het lelijkste eendje

van het Belgische topvoetbal: niemand wilde
het vreemdelingenlegioen op noppen uit
Moeskroen erbij, ook al omdat er zes Belgen
op het wedstrijdblad stonden omdat ze Belg
waren en niet omdat ze verondersteld waren te

voetballen, op Pieter-JanMonteyne na.
NadatmoederclubLille vertrok, konvoorzitter

EdwardVanDaeleopzoeknaarnieuwe investeer-
ders. Die vond hij eerst in een sultan uit Oman,
eneQaboes bin SaidAlBuSaid,waarnadatweer
eendoodlopendstraatjebleek.DaarnakwamGol
International, hetbedrijf vande Israëlischemake-
laar Pini Zahavi en zijn Duits-Albanese collega
Fali Ramadani, op de proppen. Toen die 90 pro-
centvandeaandelenverwierven,vermoeddemen
daarin een zet van Chelsea dat een filiaal op het
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Iedereen is bang van de lelijke eendjes van Cedomir Janevski
H Racing
Genk ging dit
seizoen met
0-4 de boot
in tegen de
club van
Janevski:
‘Het is een
mirakel wat
we met deze
jonge groep
hebben ver-
wezenlijkt.’
© BELGA

van
Moeskroen

‘Bij mij is een woord
een woord en ik ben nooit
hypocriet. In het voetbal
is dat vaak andersom’

CEDOMIR JANEVSKI

vasteland wilde en een uitstalraam voor buiten-
landse import. “Eén jonge Chelsea-speler loopt
nu rondbij ons”, zegt algemeenmanagerRoland
Louf. “CristianManeauitRoemenië.Wezijngeen
filiaal.”
Zahavi en Ramadani vertonen zich zelden

inMoeskroen,maarwerken elkmet hun tussen-
personen, respectievelijkdeBraziliaanHumberto
Paiva en de Kroaat Yuri Selak die beiden de titel
vansportiefdirecteurdragen. “Het isnietduidelijk
wie hier nu de sterke man is”, zegt een bron
binnen de club. “Maar doet dat ertoe?”
Trainer Cedomir Janevski haalt de schouders

op.Duidelijkheid zouhemwel goeduitkomen, is
de indruk,maar hij klaagt niet. Janevski is dank-
baar, en zoals Hugo Camps hem deze week
omschreef ishij every inchagentleman.Als trainer
wellicht somsde juisteman,maarhaastnooit op
het juiste moment en op de juiste plaats. Zo zat
hij vorig jaar een heel seizoenmet zijn vingers te
draaien.
“Ik had destijds mijn contract ingeleverd als

bondscoach vanMacedonië om dichter bij mijn
gezin trainer teworden inBergen,maarhet voor-
bije jaar zat ik thuis.Naveel afwijzingen twijfelde
ik of ik niet weer naar het buitenland zou gaan.
Toenhoorde ikdat JohanWalemMoeskroenniet
zou trainen,maarwelKVKortrijk,waar ikook in
beeld was. Ik hebmijn kandidatuur gestuurd en
een paar dagen later haddenwe een deal.”

Gefrustreerd
Het bericht is nog steeds terug te vinden op de
website vanHetNieuwsblad: ‘Moeskroenontslaat
Janevski’. Datum: 1 september 2015. Zes speel-
dagen ver had RMP 2 op 18 en ging het alarm op
rood. “Ik kreeg een telefoon van René Verheyen:
‘Wat lees ik nu Cedo, je wordt ontslagen?’ Ikwist
nergens van. Ik kwam op de club en ik heb
rondgevraagd wie dat had bevestigd. Niemand.
Vreemd.”

Hij bleef rustig verder werken, en na de inter-
landbreak volgde op 11 september de verlossing:
2-1 thuis tegen Club Brugge, al kwam de gelijk-
maker er na buitenspel. Een week later ging
Lokeren thuis voor de bijl en nog een week later
werd de leider uit Oostende op 2-2 gehouden. In
de laatste zeven wedstrijden verloor het alleen
vanAAGent thuis (met onkans) en haalde het 12
op 21.
Janevski: “Onze kern is nog niet top. Spelers

genoeg, hoor: ik heb er 35. Er zijn er nog vijftien
komen aanwaaien net voor de transferdeadline,
demeestenzondermatchritme.Weproberendie
metaparte trainingenklaar te stomen.Het is geen
toeval datwenogalwatdoelpunten tegenkrijgen
in de laatste kwart van dewedstrijd.”
Het cv van Cedo Janevski oogt tragisch, maar

niemandmoetmedelijdenmet hemhebben. Een
beetjemeer respect voor zijnkunnen–metname
bij de clubleiders – zouhijwelopprijs stellen. “Ja,
het heeft mij ooit gefrustreerd dat ik niet meer
kansenkreeg.Toen ikovernamvanEmilioFerrera
enmetClubBruggedebekerwon(in2007),waar-
doorweonsEuropees kwalificeerden, had ik aan
de voorwaarden voldaan en hadden ze mijn
contractvolgensafspraakmoetenverlengen,maar
ze kozen voor JackyMathijssen. Ik ging dannaar
Gent als assistent van Trond Solied en toen die
naar Heerenveen vertrok, vroeg het bestuur van
Genthemuitdrukkelijkommijnietmeetenemen,
wantzewildenmetmijdoorgaanalsT1.Wepraat-
tenen toenstoptehet: ik zou teduurzijngeweest.
Even later namen zeMichel Preud’homme.
“Vorig seizoen had ik contact met Cercle

Brugge, voordeplay-offs,maar zenamenDennis
vanWijk. Dit seizoenwas ik in beeld bij Kortrijk,
maar toennamenze JohanWalem.Telkenswor-
den afgewezen, het gevoel dat niemand je wil, is
behoorlijk vervelend, maar ik zal daarom als
mens niet veranderen. Ik denk dat ikmezelf niet
goed verkoop. Ik zie collega’s die amper drie
weken zonder club zitten, alweer ergens anders
opduiken, of als analist meteen mogen aan-
schuiven.”
Sinds 2000 is de geboren Joegoslaaf uit

Macedonië trainer in het profvoetbal. Met Club
Brugge, Rode Ster Belgrado, Enosis Neon Para-

limni en Ethnikos Achnas, beiden uit Cyprus,
bondscoach van Macedonië, Bergen en nu
Mouscron-Péruwelz is zijn cv goed gevuld. Die
laatste is de eersteBelgische clubwaarhij de vol-
ledige voorbereiding kan overzien.

Vijftien nationaliteiten
“Ik ben een crisistrainer. (denkt na)Maar ik heb
pech gehad. Bij Club had het helemaal anders
kunnen uitdraaien en dan was ik gelanceerd als
trainer. Hadden we tegen Anderlecht thuis de
2-0 kunnen vasthouden, dan eindigden we
wellicht nog derde en mocht ik wellicht blijven.
Ik had ook wat egoïstischer moeten zijn en
meteen een contract van anderhalf jaar moeten
vragen. Ik ben een paar keer belogen en heb nu
minder vertrouwen inmijnmedemens: bijmij is
een woord een woord en ik ben nooit hypocriet.
In het voetbal is dat vaak andersom.”
MetwathijnupresteertmetRoyalMouscron-

Péruwelz valt hij op. Orde scheppen in de chaos,
incasseren maar toch rustig blijven, structuur
brengeninhetspelenéénvooréén jonge jongens
inpassen zoals hij dat vijf jaar bij Club als belof-
tentrainer deed. Ten slotte met verzorgd spel
grote clubs de duvel aandoen: Oostende gelijk,
ClubBruggeenGenkgeklopt,die laatstezelfsmet
0-4.
Bescheidenheid siert dezeman,maar zijnfier-

heid is hem gegund: “Het is een mirakel wat we
metdeze jongegroephebbenverwezenlijkt: veer-
tienpuntenuit dertienwedstrijden, na tweepun-
ten uit de eerste zes. Ik had geen ploeg toen ik op
15 julimetde trainingbegon.Deeerste vier speel-
dagenhad ikvijftien spelers. Zahavi enRamadani
kwamen nadien. In augustus vroeg het bestuur
menaardegewenste spelersprofielen.Vervolgens
kwam het met een eerste lijst met beschikbare
spelers. Daar stonden mooie namen op: Nuno
Reis, Leon Bailey die in Genk zit, en zelfs een
Braziliaan van de nationale ploeg.

“Uiteindelijk isgeenenkele spelervandieeerste
lijst gekomen. Toen kwam een tweede lijst.
Testen? Geen sprake van: dat waren de spelers
met wie ik het zou moeten doen. Een aparte
manier van werken, maar er waren wel ineens
nieuwe spelers. De laatste dag zijn Oussalah en
Hubert nog overgekomen van Gent, en een
nieuwe keeper en spits.
“Wehebbennuvijftiennationaliteiten inonze

ploeg. Om de kliekjes tegen te gaan en ze met
elkaar te doen communiceren heb ik de spelers
na een paar dagen verplicht om door elkaar te
gaan zitten bij het eten. Geleidelijk herstellenwe
ookweer het contactmet de gemeenschap. Toen
Lille hier de plak zwaaide, kwamde ploeg alleen
over de grens om te spelen. Nu gaan we ook al
eens naar de cafés rond het stadion voor een
supportersavond.
“Tegelijk zijn we ook bezig met het opkalefa-

terenvanonze ruimtes.Met vrijwilligershebben
we het bureau van de staf ingericht. De spelers
hebbennueeneigenspelershome,matrassenom
te rusten, eneigen lockers.We trainenmetPolars
en er is een videoanalist.”
Vorig seizoen kendeMouscron-Péruwelz, dat

volgend jaaroverigensRoyalExcelMouscronzal
heten en op zoek is naar eennieuw logo, ook een
sterke eerste ronde. Na Nieuwjaar begonnen de
spelersaanhuneigen toekomst tedenkenenwerd
nog2op33gehaald.AlgemeendirecteurRoland
Louf was net begonnen toen Lille OSC aan het
eind van het seizoen vertrok: “Erwas nietsmeer.
De hele staf, bijna de hele administratie en het
commercieeldepartementwarenvertrokken.We
haddennogvier spelers onder contract.Maarwe
hebben rustig voortgewerkt.”
Janevski: “Is dit demoeilijkste job ooit? Het is

alleszins niet makkelijk. De stemmingmakerij
stoortmeeenbeetje: ‘het lelijke eendje’, ‘degrada-
tiekandidaatnummeréén’, ‘Janevskimetzijnklein
contract’, al die onzin die ik moest lezen. Deze
week stond indekrantdat SergioConceiçãokan-
didaatwas ommij op te volgen. Beter niet lezen?
(lacht) Ik heb de krant omopdehoogte te blijven
vanwat eromgaat inonze sport, en ikkandie ene
pagina die over ons gaat toch niet uit de krant
scheuren?”
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‘Het is niet duidelijk
wie hier nu de sterkeman is.

Maar doet dat ertoe?’
EEN BRON BINNEN DE CLUB

Van de thuisreputatie die
Genk onderMaes in ere
had hersteld, blijft niet
veelmeer over. Na
Moeskroen kwam
gisteren ook Lokerenmet
pijnlijk gemak de volle
buit pakken in de Cristal
Arena.

Meer dan twintigminuten te
laat arriveerden de Lokerse
fans in het stadion als gevolg
vanfile opdeAntwerpse ring
door een optreden van Regi.
Zo hadden ze niet alleen een
mooi eerbetoon aan de over-
leden ex-speler Gregory
Mertens gemist, maar ook
het eerste doelpunt.
Ngolok had de bezoekers

al na twee minuten op voor-
sprong gekopt vanuit nipt
buitenspel. Genk verdedigde
in zone, maar liet de zone
aan de tweede paal helemaal
vrij.MochtNgolok de bal niet
hebben binnen geknikt, dan
had Maric het wel gedaan.
In een straal van twee meter
was geen Genkse verdediger
te bespeuren. De achtste te-
gengoal in drie wedstrijden,
Maes werd knettergek.
De Genkse coach verraste

wel met zijn basiself. Geen
Ünal in de basis, de terugkeer
van Buyens, Gorius die een

rijtje naar voren schoof en
Kebano vanaf de linkerflank.
Het rendementwas nihil. De
Limburgers speelden een
schabouwelijkewedstrijd. De
thuisreputatie lijkt inminder
dan twee weken veranderd
in een thuiscomplex.

Mes in dewonde
Onbeholpen, als een kind dat
voor het eerst op een fiets
kruipt, zo speelde Genk. Lo-
keren controleerde zonder
dat ze zich echt in het zweet
moestenwerken. Leekens zag
dat het goed was.
Wilfred Ndidi werd het

slachtoffer vandeGenkse on-
macht. De rustperiode voor
Leon Bailey duurde zo wel-
geteld veertig minuten. Eén
vervanging zorgde voor vier
positiewissels, maar weinig

beterschap. Kebano knalde
vanuit een scherpe hoek in
het zijnet, that’s it.
Het povere spel zorgde

voor irritaties bij Genk. Buffel
gooide zijn aanvoerdersband
op de grond en koelde zijn
woede ophet dak vandedug-
out. Genk probeerde power-
play te ontwikkelen, maar
het was Patosi die het mes
nog wat dieper in de wonde
duwde. Hij krulde een vrij-
schop over de muur: 0-2.
Twee weken nadat Genk

voor de leidersplaats speelde
moet het na een0op9vrezen
voor zijn plek in de top zes.
Het is twee jaar geleden dat
Genk nog een drie matchen
op rij verloor. De vrije val
dreigt: Club, Gent en Ander-
lecht zijn drie van de vier ko-
mende tegenstanders. ⇥KDZ⌃

Leekens en Lokeren
nekken slap Genk

Review-
commissie al
onder de loep
Tijdens de algemene
vergadering van de Pro
League is beslist om de
Reviewcommissie binnen-
kort aan een grondige
evaluatie te onderwerpen.
Daarnaast wil de Pro League
bekijken hoe het in de
toekomst kan vermijden
dat supporters door middel
van onsportief gedrag
een invloed hebben op
het resultaat, zoals gebeurde
bij Charleroi-Standard van
afgelopen zondag, toen
Charleroi-doelman
Penneteau werd bestookt
met voetzoekers. ⇥PJC⌃

Scholz
(Standard)
hervat training
Voor Standard-spelers Eyong
Enoh en Alexander Scholz
lijkt er eindelijk licht aan het
einde van de tunnel te komen.
De twee sukkelen al maanden
met voetblessures, maar
gisteren sloten ze deels bij
de groep aan. Zij drijven het
ritme nu op. De match tegen
Anderlecht komt vermoedelijk
nog te vroeg, maar voor KV

Kortrijk komen ze
mogelijk wel in
aanmerking.
Van Damme zou
hersteld moeten
zijn van zijn
griepje. ⇥SJH⌃

‘Ivan Santini
niet tevreden
bij Standard’
Ivan Santini is niet gelukkig
met zijn status bij Standard.
Woensdag behoorde hij
niet tot de kern voor de
match tegen KV Mechelen,
ook voor Sint-Truiden is
het onzeker of hij op het
wedstrijdblad staat. Coach
Ferrera zei dat Santini last
aan de schouder had.
Het management van Santini
besprak de situatie met
sportief directeur Lawaree: “Er
moet een oplossing komen.
Ivan is misnoegd.” Het
management ontkent dat
Santini geblesseerd is: “Dat is
een alibi.” ⇥BF⌃

Racing Genk 0

Sporting Lokeren 2

P Ngolok en Overmeire ontfutselen Gorius (midden) de bal. Al na twee minuten stond Lokeren
op voorsprong na een doelpunt van die eerste, die nipt buitenspel stond. © BELGA

‘Telkens worden afgewezen,
het gevoel dat niemand je wil,

is behoorlijk vervelend’
CEDOMIR JANEVSKI

Gisteren

Racing Genk – Sporting Lokeren 0-2

Zaterdag 31 oktober

OH Leuven – AA Gent 18 uur

Charleroi – KV Oostende 20 uur

KV Mechelen – Waasland-Beveren 20 uur

Westerlo – Club Brugge 20.30 uur

Zondag 1 november

Sint-Truiden – Standard 14.30 uur

Anderlecht – Moeskroen-Péruwelz 18 uur

Zulte Waregem – KV Kortrijk 20 uur

Programma speeldag 14


