
AAGentmochtdinsdaggeen
supportersmeenemennaar
Lyon, zelfs geen spelersvrou-
wen.Opeenfilmpjeopeen
krantensite kon jeGent-voor-
zitter IvanDeWitte recht zien

springenbij de 1-2 vanCoulibaly.
ZijnGentse collega-bestuurder
rechts vanhemsloegdehanden
voor zijn gezichtmaar sprongniet
recht.
Het isniet bekendhoevijandigde

sfeer indie tribunedaarwas,maar
doorgaans ishet eengebruikdatde
winnendepartij haar triomfmet
eenglimlachenzelfs eenbeschei-
denzegegebaar viert.Magenmoet
kunnen.Overigenswarener toch
eenveertientalGentse sportersnaar
Lyonafgezakt.Niet slim.Het liep
goedaf,maardanniet komenzeu-
renals je inde samenvloeiingvan
RhôneenSaônebelandt.Gentwon.
RSCAnderlechtmocht geen sup-

portersmeenemennaarMonaco
donderdag.Anderlechtwon.
ClubBrugge speelde eergisteren

tegenNapoli enermochteneerst
geen Italiaanse supportersbinnen.
Clubwreef zich indehanden. Inde
matchvande laatste kansvoor een
blauwzwartewandspelen, zonder

Italiaans tegengepruttel indiehoek
daar rechtsboven, laatmaarkomen.
TotdeBrugseburgemeesterbesliste
datdewedstrijd alleenmochtwor-
dengespeeld zonder supporters,
dusookzonderdeblauwzwarte
fans.Hij vreesdedat er toch
Italianenzoudenkomenendatdit
tot rellenzou leiden, enzonderde
nodige versterkingvanbuitenafhad
zijnkorpsdaargeenzin in.
Onbegripwaszijndeel. Brugge

verloor. Zonder fans, en tochvielen
er gewonden:only inBruges.Het zal
welweerde schuldvananderenzijn
endeboosdoeners zijnuitzonderin-
gen–natuurlijk –,maarwelkevoet-
balfanbestormtzijn eigen stadion
engeeft daarnadeafwezigepolitie
de schuld?
VoorZulteWaregemtegenStan-

dardzullengeenLuikse supporters
meereizen.Verboden.
RSCAnderlecht tegenOH

Leuvenkoneerstnietworden
gespeeldmet fans endanweerwel.
Het voetbal ishoogst veront-

waardigdover al die lege tribunes,
maarhet isniet anders: sport ishet
eerstedat ophoudt innoodsituaties
of inoorlog enalsde situatienorma-
liseert, is sport is ookhet eerstedat

opnieuwbegint.Watwenumee-
maken, is geenoorlogmaar een
noodsituatiediehet voetbal pijnlijk
duidelijkmaakthoeoverdreven
groot zijnmaatschappelijke voet-
druk is enhoekleinhetdraagvlak.
Een jaar geledenbrachtde stad

Bruggedekostenvoorpolitie voor
het voetbal inkaart: 850.000euro.
150.000voorCercleBruggeen
700.000voorClub, de enige
Belgische clubdie inzake suppor-
tersgeweld indehoogsteklasse zit –
dreigingsniveau4, zegmaar.

Nochtans speeldendie twee
clubsvorig jaar inhetzelfde stadion,
indezelfde reeks enmoestenzebij
dezelfde clubsopbezoek. Indat kos-
tenplaatjewasgeen rekening
gehoudenmetdeaanleveringvan
politieuit andere zones.
De stadBrugge, eenzakdoek

groot, krijgt per saldomeerpolitie-
versterkinguit andere zonesdanhet
zelf voorandere landelijke evene-

menten teruggeeft. Soms is al die
politiehardnodig, zoals inmei 2014
toenblauw-zwarteheethoofden
huneigenpolitie aanvielen.
De liefde vandeClub-fans voor

deplaatselijkepolitie is fel bekoeld.
Omgekeerd isdat evengoedwaar en
dat is eenveel groterprobleem,
bleekdezeweek.Dekorpschef
vroegvoorClub-Napolimaar liefst
450 federalepolitieagenten.
Overdreven, ophetbelachelijke af
zelfs,maar somsroep jedeellende
over jezelf af, bijvoorbeeld eenwed-
strijd voor lege tribunes.
DeBlueArmywasvol onbegrip

envroegzichvoordewedstrijd in
eenkeurigemededelingaf (sic): “Of
denktudatdeBrugse fans, indeze
penibele tijden, als eenbende rand-
debielengaanageren?” Jadus,want
ze vielenhuneigen stewardsaan
enzelfsClub-managerVincent
Mannaert raakte gewondbij de
rellen.
Hetwordt tijddathet voetbal

zichbezint enmisschienkanmen
inBruggehet voortouwnemen.
Waaromzijnhonderdenpolitie-
mensen, soms ingevechtsuitrus-
ting, tientallenpaardeneneen
pelotonwaterkanonnennodigom
25.000supporters inbedwang te
houdenvoor eenvoetbalwedstrijd,
terwijl voorde40.000vandeVan
DammeMemorial tweecombi’s
metflikkenvolstaan?Waaromgaat
deDavisCup-finale vanditweekend
met 13.000manper sessie in een
kolkendevoetbalsfeer gewoondoor,
ondanksdedreiging?Waarom
aanvaardtdezemaatschappij
stammenoorlogenals vermaaken
financiert zedieooknog?

was, en vervolgens de andere (Edmund) die com-
pleet crashte en net niet omzijnmoeder riep. Het
werd op een drafje 6-2 en daarna 6-1 voor Goffin,
waarna‘SweetCaroline’doordeboxenschalde.Zes
spelletjes later werd het ‘Zombie Nation’, de tune
waarop de plaatselijke elf van AAGent hun doel-
puntenvieren.
DavidGoffin:“Hij lietmij indewedstrijdkomen

natweeknappesetsvanzijnkantentoenikzagdat
hijnadederdesetwatvermoeidwas,greepikmijn
kans.Ikbegonvermoeidaandewedstrijd,maarnu
voel ikmij kiplekker, klaarommorgen te spelen.”

KnorrigeMurray
De linkshandige Ruben Bemelmans begon in de
tweedewedstrijd voortvarend enmet zijn gekend
enthousiasmeaandeonmogelijkeopdracht tegen
’swereldsnummer2,AndyMurray.Dat leverdede
eerste twee sets 22 unforced errors op voor de
Limburger enmaar zeven voor de Brit. Resultaat:
3-6, 2-6.
Deeerstetweesetsduurdentochiets langerdan

verwacht,maar toenMurraydacht aaneen rustig
avondje met de collega’s via een snelle derde set,
haalde Bemelmans nog eens alles uit de kast.
Murraybegonvervelendtedoen,zoalssterrendat
wel eens doen: de fucks vlogen in de rondte en hij

werd een punt afgetrokken. Heel even hoopte de
zaal op een vierde set, maar het werd 30-21 voor
Bemelmans in de fouten endat resulteerde in een
5-7 voordeBrit.
AchterafbleefMurrayknorrig,maardatkanook

aan de vragen hebben gelegen. “Had Bemelmans
een goed plan? (lachje)De eerste twee sets gingen
makkelijk en de derde, och ja, die was een beetje
tricky maar ik heb het uiteindelijk makkelijk
gehaald.We liggenopkoers.Deambiance? (grim-
mig lachje)Nice, ikhoudaarvan.”Enwegwashij.
De1-1nadagééniseenopluchtingvoordeorga-

nisatie,wantbijdezestandiszondagnogeenechte
wedstrijddag.Cruciaalwordthetdubbel vandaag.
Behoudens ongelukken lijkt het dat België er een
klassiekegravel-dubbelwilvanmaken:datbetekent
detegenstandbestokenvanafdebaseline.Daarom
verwachten alle kenners vandaag Steve Darcis
samenmetDavidGoffin.
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‘Hij liet mij in de wedstrijd
komen na twee sets.
Toen ik zag dat hij

na de derde set wat vermoeid
was, greep ikmijn kans’

DAVID GOFFIN

en systeem ismaar zo goedals de spelers die je
ter beschikkinghebt. Datweet ookThomas
Buffel, die vandaagmetRacingGenkAAGent
ontvangt. “Jemoet eerst kijkennaarhet spelers-
potentieel endaarhet juiste systeemvoor zoe-
ken.Niet omgekeerd,want danben je gedoemd
omtemislukken. Ikweet niet inhoeverreHein
eisenheeft gesteld qua spelersmateriaal toenhij
vanKortrijk naarGenkkwam.Misschiendurfde
hij dat toennogniet.Maar ophetmoment dat hij
naarGent is gegaan, zal hij datwel gedaanheb-
ben.Die les zal hijwel geleerdhebben.
“Inhet 3-4-3-systeem is de as belangrijk om

het verschil temaken.De verdediging vanGent
staat er.Neto enKumszijn perfect opmekaar
afgesteld. Dooruit tewijkennaar deflanken
makenzeook ruimte voor anderen en lokken ze
tegenstandersweg.Opdiemanier komtde eigen
verdedigingminder onder druk te staan. Endan
is er nogDepoitre, eenonverzettelijke targetspits
die de lopendemensenaanhetwerk zet.
“Eigenlijk is dehuidigeGent-ploegniet te

vergelijkenmet deploegdiewij toenhadden in
Genk. JoãoCarlos, de belangrijkste schakel in
dedefensie,was langoutmet eenblessure.Ons
middenveldbestonduit de jongeDavidHubert
en voorts uit Ederson enTóth.Voorinhaddenwe
metBarda vooral demanvande actie enmet
Ogunjimi eenmanvandediepgang.Koita leunde
quaprofiel het dichtst aanbij dat vanDepoitre,
maardat kwamernooit uit.”
“Voormijwashet spel vanVanhaezebrouck

echt verrassendvernieuwend. Het is eenknop

E

Interview. Genk-captain Buffel ontvangt oude leermeester Vanhaezebrouck

Genk-kapitein Thomas Buffel (34)
maakte Hein Vanhaezebrouck
mee als coach in Limburg in 2009.
Hij gaat op zoek naar de oorzaken
voor het falen in de Cristal Arena
van de nu zo gevierde Gent-coach.

‘Zijn karakter leidde tot ontslag’
die jemoet omdraaien, nietmakkelijk als je van
bij de jeugd volgens éénwelbepaald systeem
speelt. Alleenkun je de vraag stellenof het dan
wenselijk is omaaneen systeemvast te houden
als je spelers het niet kunnen invullen.Dat deed
Heinduswel,want ondanks alle kritiekweekhij
geenmillimeter af van zijn visie.Hijwas ervan
overtuigddat zijn systeemop termijn zou rende-
ren.Dat getuigt van een sterk karakter,maarhet
was tegelijkertijd zijn grootste zwakte endat
heeft uiteindelijk geleid tot zijn ontslag.”

Resultaten bepalen perceptie
“Het klimaatwaarin of het tijdstipwaarop je als
trainer aande slag gaat bij een club is cruciaal.
Beleidsbepalers van een clubhoudenaltijd
rekeningmet deperiodewaaruit een clubkomt.
Succes is altijd een soort golfbeweging. Topjaren
wordenbij demeeste clubs afgewisseldmet een
aantalmindere jaren. ToenHeinnaar de
CristalArenakwam, stondGenkals
clubhoger aangeschrevendanGent
ophetmoment dat hij daar begon
als trainer.”

“InGenkwerdonmiddellijk resultaat ver-
wacht.DeWitte enLouwagiehebbenHein
gehaaldmethet idee omGent stap voor stap
te laten groeien, niet omnaéén jaar kampioen
te spelen, hé.Die reuzensprongenhadden zij niet
verwacht. Voetbal is geen exactewetenschap.
Enals het klikt, kanhet heel snel gaan.
“Genkverkeert nu indepositiewaarinGent

twee seizoenengeleden zat.Het draaitminder en
de trainer die er nu is (PeterMaes, KDZ) zalwel
tijd krijgenomtebouwen.Volgensmij is dat het
grootste verschilmet 2009. Stel datHeinbinnen
eenaantal jarennaarAnderlecht gaat, een club
die jarennamekaar de titel heeft gewonnen, dan
zal hij daar ook tweeof hooguit driemaanden
krijgenomresultatenneer te zetten.
“De timingzat voorHeingewoonverkeerd.

Eenmaandvoor zijnontslagkreeg ik vanuit de
bestuurskameral devraagofdegroepnogachter
de trainer stondendatwas zekerhet geval.De
spelershebbenhet vertrouwen inHeinnooit ver-

lorenomdatwij nietwerdenweggespeeld.
“Eengoede coachmoet eerder inspire-
rendanmotiveren. Hein straalt iets uit
als hij voor eengroep staat: passie, ambi-
tie, zelf-zekerheid.Alleenwordt percep-
tie bepaalddoorde resultaten.Als een
systeemnieuw is voor iedereen, danmoet
je hopendat je snel eenpaar keerwint.Als

het slecht gaat, danwordt zelfvertrouwen snel
verwardmet arrogantie.Hein zal uit die

periodeookwel geleerdhebben.” ⇥KDZ⌃

In de openingsfase van
de tweede helft liet Standard
zich overbluffen door een en-
thousiast Essevee. Standard
liet ook na om de voorsprong
verder uit te bouwen. Santini,
Dossevi en Knockaert misten
meer dan eens. De Rouches
pakten ook nog een onnodige
rode kaart. Een domme over-
treding leverde Adrien Trebel
een eerste gele kaart op, een
tikje na het fluitsignaal een
tweede.

Ferrera ging steedsmeer ijs-
beren, zekernade aansluitings-
treffer van Mame Thiam op
assist van Onur Kaya. De ge-
richte aannamevanThiamwas
perfect, de afwerking beheerst.
Je moet het Dury wel nage-

ven: hij speelde alles of niets.
Een spelletje dat evenwel alleen
succes konkennenals zijn aan-
vallers de gelijkmaker zouden
binnenwerken. Aangezien dat
niet gebeurde,washet eigenlijk
wachten ophet extra doelpunt
van de Rouches. Dat kwam er
ook. Opde counterwerkteDos-
sevi simpel af: 1-3.Deuitsluiting
van Réginal Goreux, die fysiek
contact zochtmet ref Gumien-
ny na een niet-gefloten fout,
en de 2-3 van Bryan Verboom
na een blunder van Hubert
zorgden nog wel voor een
slotoffensief aandeGaverbeek,
maar het was te laat. ⇥PJC⌃

Ferrera ging steeds
meer ijsberen,
zeker na de

aansluitingstre er
van Thiam

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Stammenoorlogen
column

Het voetbal is
verontwaardigd
over al die lege
tribunes en

dat is onterecht.
Het voetbal is pijnlijk
duidelijk gemaakt

hoe klein
zijn draa!vlak is

K

Zaterdag 28/11
Racing Genk - AA Gent 18.00 uur
KV Kortrijk - W.-Beveren 20.00 uur
Charleroi - Lokeren 20.00 uur
STVV - Moeskroen-P. 20.30 uur

Zondag 29/11
KV Mechelen - Club Brugge 14.30 uur
Anderlecht - OH Leuven 14.30 uur
Westerlo - KV Oostende 20.00 uur

Stand eerste klasse
1. AAGent 16 33
2. Club Brugge 16 31
3. KVOostende 16 31
4. Anderlecht 16 29
5. ZulteWaregem 17 25
6. Racing Genk 16 23
7. KV Kortrijk 16 22
8. STVV 16 21

9. Charleroi 15 21
10. Standard 17 21
11. Waasland-Beveren 16 20
12. KVMechelen 16 18
13. Lokeren 15 15
14. Moeskroen-Péruwelz 15 15
15. OH Leuven 16 12
16. Westerlo 16 12

Programma speeldag 17

ProgrammaDavis Cup

N Zaterdag 28 november
Vanaf 15.00 uur
David Go�n (?) /
Steve Darcis (Bel) -
Andy Murray /
Jamie Murray (GBr)

N Zondag 29 november
Vanaf 13.00 uur
David Go�n (Bel) -
Andy Murray (GBr)
Ruben Bemelmans (Bel) -
Kyle Edmund (GBr)

* Volgens dead rubber policy: als het 3-1 staat,
wordt de laatste partij niet meer gespeeld.
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‘Ondanks
de kritiek week
Hein in Genk

geenmillimeter af
van zijn visie’

THOMAS BUFFEL
RACING GENK


