
adeBuffalo-tsunamiin
de algemene kranten-
katernen – drie extra
pagina’s inDeMorgen,
twee bij de vrienden
van De Standaard en
eenpsychoanalysevan
de Gentse trainer in
Het Laatste Nieuws –

nu ook nog eens een column.
Jawel, want er verscheen nogal
wat onzin.
Die kwalificatie vanAAGent.

Was die lovenswaardig?
Uiteraard. Maar wereldschok-
kend?Nietecht. Inelkeeditievan
de Champions League halen er
altijd wel een paar ploegen uit
kleinerevoetballandendelaatste
zestien. Deze keer AA Gent, dat
vanbijde lotingwasingedeeld in
de financieel minst kapitaal-
krachtige van alle poules. Als de
tegenstanders een slechteherfst
hadden, stegen de kansen van
Gentaanzienlijk,enwatwildehet
toeval:ValenciaenLyonzatennet
in een dip, ook in de eigen com-
petitie. Zenit uit Sint-Petersburg
wasdanweeroutstanding,maar
kwambijGentverliezentoenhet
alzekerwasvandeeersteplaats.
Wezullenstrakszienwatdatout-
standing Zenit waard is in de
tweede ronde. De Europa
League-groep van Anderlecht,
met Tottenham en Monaco,
woog financieel zwaarder dan
die vanGent.
Latenwemaarbesluiten

dat de goden Gent erg
gunstig gezind waren,
maar laten we daar

onmiddellijk aan toevoegen dat
je geluk ookmoet afdwingen. Je
wint geen drie keer en je speelt
ooknietnogeensgelijk,als jeniet
gelooft in je kansen. Het aanval-
lend voetbal van AA Gent heeft
geloondendat ishetverschilmet
Anderlecht,Genkenlangergele-
denBrugge.Diehebben/hadden
minimaal evenveel talent, maar
pasten zich ook te veel aan. Ze
deden mee om niet af te gaan;
Gent deedmeeom te voetballen
en tewinnen.
Waarmee we bij Hein Van-

haezebrouckzijnaanbeland.Die
kreeg de wind van voren omdat
hij niet bijster enthousiast rea-
geerdeopdekwalificatievanzijn
teamvoordetweederonde.Hein
heeftzijnprioriteitenoporde,hij
iszekernietblaséenjuichenkan
hijook.Toenhijop21meidetitel
won,wisthijmetzijngelukgeen
blijf en liep ook hij als een
razendeoverhetveld.Dezekwa-
lificatiezateraantekomenenhij
wasalmetzijngedachtenbijvan-
avond: STVV uit, altijd lastig.
Edmilsondoormiddenschoppen
of kopen, of allebei; van een
dilemmagesproken.
Nog zo’n item volgens de

media:dehelewereldkentnuAA
Gent enweet dat de beste speler
vanGentdetrainer is.Conclusie:
Gent zal Hein Vanhaezebrouck

moeilijk kunnen houden. Ten
eerste: de hele wereld kent nu
misschien de naam Gent, maar
denkt daarbij aan het klassieke
lelijke eendje dat in de volgende
ronde onder de voetwordt gelo-
pen.Dat isonterecht,enhetfeno-
meenVanhaezebrouck verdient
wel degelijk eennadere studie.
Ten tweede: er zijnmaarheel

weinig clubs in Europa waar ze
zitten te wachten op de West-
VlaamseGuardiola,omdatmaar
heelweinig clubs geloven in een
aanvallend concept. Ten derde:
alszealeentrainervaneenkleine
clubje zullen halen, heet die
Phillip Cocu. Die wist zich met
PSVookteplaatsen,tenkostevan
ManUnitednogwel,enheeftzelf
bijFCBarcelonagevoetbald.Ten
vierde:alsgeenanderbeseftHein
Vanhaezebrouck

alleswat hiervoor staat.
De allergrootste onzin was

natuurlijk dat fabeltje dat heel
Belgiëgesupporterdzouhebben
voordeBuffalo’s.Vanhypocrisie
gesproken. De traditionele top-
clubszijngewoonstikjaloersop
AA Gent. Te beginnen met
Anderlecht,datallangerbehoor-
lijkzenuwachtigwordtvandelof
waarmee Gent nu al maanden
wordt overladen. In West-
Vlaanderenendaarbuiten,waar
blauw-zwart het bruto gezins-
geluk bepaalt, kanmenGent en
de Buffalo’s niet meer horen of
zien. Verdrongen worden naar
de kolommen naast de overlij-
densberichten, dat steekt.
Al even hypocriet was de

Gentse tegenreactie dat ze na
hun kwalificatie en de steun die
ze vanuit heel België hadden
ontvangen nu op hun beurt
zouden duimen voor Club en
Anderlecht.Misschiendatzewel
duimden voor een kwalificatie,
maar dan alleen omdat
Europees voetbal bij het begin
van de play-offs eerder een
nadeel dan een voordeel is.
Toch even goed opletten op
17 januari en 7 februari: Gent-
Anderlecht en Club-Gent
worden twee wedstrijden op
leven en dood, met als inzet de
hiërarchie aande top.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Bu⇤alo
column

Het is een fabeltje
dat heel België
gesupporterd
zou hebben

voor de Bu⇠alo’s.
De traditionele
topclubs zijn

gewoon stikjaloers
op AA Gent

N

> De spelers van
AA Gent vieren
de kwalificatie voor
de achtste finales
in de Champions
League. © BELGA
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Voor het grote veldritduelmoet u zondag
naar het racecircuit van Francorchamps:
Wout VanAert (21) versusMathieu
van der Poel (20). Parcoursbouwer
ErwinVervecken ontleedt de twee bolides.

Fysieke kracht
“Op dat vlak houden ze elkaar perfect in even-
wicht.Allebeihebbenzeeenhelegrotemotor.Bij
VanderPoel isdateen fuel injection: kort,krachtig,
explosief. Het type dat razendsnel accelereert en
blijft draaien. Van Aert beschikt eerder over een
diesel.Dieslaatwat trageraan,maareenmaalop
toerental is hij niet kapot te krijgen. Vander Poel
heeftwatbasistalentbetreftmisschiennetdat tik-
keltjemeer. Tegelijk is hij ook iets fragieler.”

Mentale weerbaarheid
“Duidelijk voordeel voorVanderPoelhier.Opde
momentendathijonderdrukkomttestaan, slaat
de paniek bij VanAert nog te vaak toe. Herinner
uhet BK inErpe-Mere enhet EK inHuijbergen.
“Van der Poel ziet het als één groot spel, voor

VanAert ishetbittereernst. Ikziehemernogeen
paar jaar over doenomwereldkampioen tewor-
den.Maardat vertrouwenkomtwel.Nysmaakte
op jonge leeftijdhetzelfdemee.Terwijl de rijpere
versiedevoorbije jarenzijnbesteWK’sooit reed.
Vander Poel doet dat nú al.”

Techniek
“VanderPoelbezitdebestebochtentechniekvan
allemaal. Beter dan Meeusen en de jonge Nys.
Technisch is VanAert zeker niet slecht,maar hij
heeft zijn lengte (1,89 meter, JDK) en lichaams-
bouweenbeetje tegen.
“Allebei jumpenzeoverbalkjesenanderehin-

dernissen,maarVanderPoel isdaarindeabsolute
crack. Hij doet hetmet ietsmeer lef, kickt op dat
soort spektakel. Wat ze gemeen hebben: onder
drukenbij zware fysiekevermoeidheidblijvenze
uitstekend sturen.”

Regelmaat
“Ook hier ontdek ikmeer Sven Nys inWout Van
AertdaninMathieuVanderPoel.Woutpresteert
metdeprecisievaneenZwitsersuurwerk.Zware
dips en spectaculaire terugvallen zijn hemvoor-
lopigvreemd.Zelfs ineencompleteoffdayfinisht
hij nog in de top drie.
“Watdatbetreft,maak ik tochwatvoorbehoud

bij Mathieu van der Poel. Zeker nu hij met een
verstoorde voorbereiding eneen smalle conditi-
onele basis de zware eindejaarsperiode en de
crucialekampioenschapsmaand januari induikt.
Zijnvormisgoed,maarwankel.Hetkanvolstaan
omdoor te trekken tot eind februari, maar voor
hetzelfde geld vervalt de wereldkampioen in
wisselvalligheid.” ⇡JDK�

‘Ik ontdek
meer Sven Nys

inWout Van Aert
dan in Mathieu
Van der Poel’
ERWIN VERVECKEN

EX�WERELDKAMPIOEN

Stilist versus krachtmens
Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert ontleed voor Francorchamps
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