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homasBuffelwasdeeerste vaneengeneratie
Belgischevoetbaltalentendie tot toppers zijn
afgewerkt inhetbuitenland.Zestienwashij en
gegeerddooralleBelgische topclubs toenhij
naarde jeugdvanFeyenoordRotterdamvertrok
ombij eenpleeggezin te gaanwonen.Hijwerd
uitgeleendaansatellietclubExcelsior, tot
Feyenoordhemterughaalde enhij de ster van
het elftalwerd.Hij hield erRobinvanPersieweg
vandepositie 10, doorBert vanMarwijk voor
hemgereserveerd.Maar toenRuudGullit kwam,
zathij te vaakopdebanknaar zijn zin.
DeSpurs toonden interesse,maarhetwerden

deRangersuitGlasgow.Ookdaarwashij geliefd
en schitterdehij, tot eendubbeleknieoperatie
hemanderhalf jaarweghield vandevelden. In
2008keerdehij terugvoor een seizoenCercle
Brugge, tot ookGlenDeBoeckhemvakerdan
hemliefwasopdeflankenzelfs evenopdebank
zette.WaaropHeinVanhaezebrouck (nieuwbij
Genk)hemmaaral te graag ruilde voorHans
Cornelis en JelleVossen.

T

Achtergrond. Aan de vooravond van Genk-Anderlecht presenteert Thomas Buffel zich als bescheiden

Ruud Gullit deed het bij
Feyenoord en hij ging weg.
Glen De Boeck deed het bij
Cercle Brugge en hij ging weg.
Peter Maes doet het bij Genk
opnieuw: hem op de bank zetten.
Deze keer gaat Thomas Buffel (34)
niet weg. ‘Ik zit in de winter van
mijn carrière, maar ik berust niet
voor Genk zijn flair terug heeft.’
HANS VANDEWEGHE

Strijden, opdegrasmat en

Twee jaar laterwerdhij kampioenmetRacing
Genkenzowerd,navertrekvanalle sterren, de
jongemanmethet accent vandeanderekant van
het landdeverpersoonlijkingvanhetblauwe
bloed.Vorig seizoenwerdhij doorde supporters
voordederdekeer tot beste speler gekozen.
Vijfendertig keer zathij bij deRodeDuivels.
ThomasBuffel is al zestien jaarwegvanzijn

roots,maarblijft eenWest-Vlamingendie ver-
schrompelenbij te openlijke lofbetuigingen.Een
subtiel gebaar vanwaardering ismeeraanhem
besteed. “Behalvehet kampioenenjaar, toenwe
hiernogThibautCourtois enKevinDeBruyne
hadden,heb ik vande supporters altijdwel een
schoengekregen: drie keer goud, éénkeer zilver
enéénkeerbrons.
“Toenwehethier thuis zwaarhadden,met

mijnvrouwziekende tweelingnet geboren, arri-
veerdeopeendageenpakje.Daarin tweemini-
shirtjes,met achteropdenamenvanFausto en
Maceo.Daarbij eenkaartje: ‘Wezullen jenooit
vergeten, je blijft altijdwelkom.’Getekend:
Feyenoord.Datwaseven slikken. Pureklasse.
“Daarkunnenveel clubs van leren, ookGenk.

Er zijnhier vorige zomereenaantalmensen
moetenopstappen.Opzich isdatniet verkeerd
want somsmoet je veranderen,maardemanier
waaropzoiets gebeurt, is ookbelangrijk.Mensen
die twintig jaar voor je clubhebbengeleefd,
waardeerdie toch.Geef zebijvoorbeeld een
abonnement voorhet levenen laat ze afscheid
nemen ineenvol stadionvoor eenwedstrijd.
Kleinegestes zijn somsonbetaalbaar.Hetprof-
voetbal is eenhardewereld, datweet ikookwel,
maarhet kanallemaal eenbeetjemenselijker.”

Barometer van de ploeg
Dit ishet verhaal vaneengelouterdmanvan34,
eenmanvanweinigwoordenenvandes temeer
daden, zoals afgelopenwoensdag indebeker-
wedstrijd tegenCharleroi. 0-1 achter.Opdebank
gestart. Spits eraf, Buffel erin.WatdoetBuffel?
Scoren: 1-1, indebovenhoek.Eerste inde rij inde

penaltyreeksnaafloop:Buffel, feilloos.Genk
door.Hij haalt zijn schoudersop.
“Ikhebwelbelangrijkedoelpuntengemaakt,

bij Feyenoord,Rangers enookbijGenk.Het is
mijnwerk.Vroegernogmeer, opde 10.Toenhad
iknogdat echtekillersinstinct.DoornaarBelgië
terug tekeren, ben ikmoetenuitwijkennaarde
flank.Zevondendat creatieve spelers ermeer
ruimtekregen.Datheeft ookgerendeerd. Inhet
kampioenenjaarmetGenkspeeldenwe4-4-2
metKevinDeBruyneen ikzelf opdeflanken.Dus
ben ikbeginnen tewerkenaanassists envoorzet-
ten.Maarals iknogeens in eenkansrijkepositie
kom,weet iknog steedswat ikmoetdoen.”
Als hij nog eens in eenkansrijke positie komt,

met denadrukopáls.Onlangsnogwerdhij in
eenanalyse vanKRCGenkomschrevenals de
barometer vandeploeg, denaamdie als eerste
ophet tactischbord stond. Tweeweken later zat
hij in debelangrijkewedstrijd thuis tegen
AAGent opdebank enafgelopenwoensdag
opnieuw.Weerhaalt hij zijn schouders op.We
moeten erniet te veel spel vanmaken, dat doet
hij zelf ookniet,maarhij legt hetwel graaguit en
indie uitleg zit het lot vandeouderwordende
voetballer besloten.
“Ikwerd ziek voor dewedstrijd opClub

Brugge, kan iedereengebeuren.Onmogelijk om
te spelenmet die keelontsteking.Deweek erna
waren er interlands enhad ik verder kunnen
uitzieken.Misschienhad ikdat zelfmoeten
aangeven,misschienhadde stafmij preventief

‘Het is jammer hoe Genk is
afgegleden. Alle succesvolle
ploegen in België hadden
een diepe spits, wij niet’

THOMAS BUFFEL

moeten laten rusten, ik laat dat inhetmidden.
Ik vloog erin op training en ikherviel.
“Voordebekerhad ikweer eendilemma. Ik

hadgetraind tot aandewedstrijd tegenGent, had
mij tweekeer opgewarmd,waspittig ingevallen
endedag ernawas erweer training voorwieniet
hadgespeeld.Ookpittig. Ik ben toen terugnaar
binnengegaan,want ikhadwat last. Ik benop
eenpunt aanbelanddat ikweetwat ikmoet doen
om invorm te zijn endat ik ookweetwat ikmoet
doenomgoed te zijn: op tijd rust nemen.”
Devraag is ofGenk in staat is omaanmonu-

mentenzorg tedoenenofdiewil bestaat.De
ploegkocht inhet tussenseizoenNeeskens
KebanoenLeonBailey. Bailey is linksvoetigmaar
staat op rechts,waarBuffel staat/stond.Kebano
kan inde spitsmaar staat links. Inde spits staat
IgordeCamargo, die echt opzijn laatstebenen
loopt.OpdebankzittenPeterMaes enPeter
Balette, tweeaanjagersdienieuwzijnbij eenclub
die goedaanhet seizoenbegon,maarnaeenmin-
dereperiodeookdehete ademinhunnekvoelen.

Bu el is op
Dat alles resulteert in eennieuwgegevenvoor
ThomasBuffel en een verplichte gewenning voor
zijn lichaam. “Ikwas gewendaanhet ritmevan
wedstrijd, rusten, opbouwen,wedstrijd. Ik heb
mijnnatuurlijke snelheid en loopvermogenen ik
bleef fit doorwedstrijden te spelen.Was er een
mindere, danbleef ik staan envolgde er automa-
tischweer eenbetere.Als ikminderwedstrijden
speel,moet ikmeer enharder trainen.NaClub
Bruggeuit en thuis tegenGent, had ik gehoopt
te spelen tegenCharleroi.
“Buffel is op. (flauw lachje)Al van inhet begin

vanhet seizoenhoor ik datwaaien.Vroegerhad
je daar geen last van,maarmet de socialemedia
ben je daarvanmeteenopdehoogte.Nu, ik
berust niet. Ik lig nog anderhalf jaar onder
contract. Als ik stopbijGenk, is er zelfs een
afscheidswedstrijd voorzien,maar ik benniet
aanhet uitbollen.

H Thomas
Bu⇠el is bezig
aan zijn laatste
anderhalf jaar
bij KRC Genk.
‘Ik ben niet aan
het uitbollen.’
© ERIC DE MILDT

Dat de Buffalo’s alsnog kon-
dengelijkmaken,wasweliswaar
verdiend,maarhadfinaalmeer
te maken met geluk
danmetwijsheid. In
blessuretijd knalde
Simon een bal op
doelwaarnahet leer
na enkele afscham-
pers traag over de
doellijn rolde (2-2).
Ach, woensdag

moeten de reser-
veswordenaan-
gesproken.
�SK⌅

% Sven Kums
scoorde de
gelijkmaker
bij 1-1 vanop

de stip.
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“Indemindere jarenheb ikmij staande
gehouden,maar ik benwel deel vandatminder
goede verledendatmenzo snelmogelijkwil
vergeten. Enalleswat nieuw is, is sowiesobeter.
Het zouvoormij ookmakkelijker te zijn omals
oudere speler te excelleren in een elftal dat
draait. Daar op rechtsweet ik echtwel hoe ik
vrijmoet komenomeenvoorzet te geven. Zelfs
op linkshad ikhet na een tijd ookdoor.
“Het is jammerhoeGenk is afgegleden.Oké,

kampioen speel je niet elk jaar, enwehebben
nog enkele goede jarengehad,maardaarna zijn
vergissingenbegaan, zoals transferswaarbij ik
op voorhandmijnbedenkingenhad. Eventjes
hebbenwemet IlombeMboyo eenopflakkering
gekend endaar is het fout gegaan.Datwas oog-
verblinding enmenbesloot geennieuwe spits
te halen.Daarna is het verhaalMboyogekend
zeker?Dat is de les vande laatste jaren inBelgië:
alle succesvolle ploegenhaddeneendiepe spits,
typeMitrovic ofDepoitre.Wij haddendieniet.”

Inspiratie
WordtThomasBuffel trainer?Voor alle zeker-
heidheeft hij recentelijk in anderhalf jaar tijd
drie trainersdiploma’s behaald. “AlleendePro
Licensenog,maardat kanniet terwijl je nog
voetbalt. Daarvoormoet je naarhet buitenland.
Ikweet ookniet of ik het comfort van eenvrij
weekend en een leuke avondmethet gezinwil
opgeven voor een job als trainer of technisch
directeur.Die denkenvaakdat ze zevendagen
op zeven, twaalf uurper dagopde clubmoeten
zijn omhunwerk goed te doen enopdenduur
verwacht het bestuurdat ook.”

Privé staat centraal.Opdat vlakheeftThomas
Buffel zoveel te verdurengekregendathet een
wonder is dathij nog steedsdit niveauhaalt.Na
devroeggeboren tweelingFausto enMaceobleef
zijn vrouwStephanie ziekachter.Darmkanker
washethardeverdict ener volgdeeenzware
behandeling, die tot vandaagduurt.Kortnade
geboortewasernogeenheftigmoment toende
longenvaneenvandekindjesdoor eenRS-virus
zoaangetastwarendathet lag te stikken.Buffel
reanimeerdezijnpasgeborenzoontje zelf en
stoof ermeenaardekliniek.Alles kwamgoed.Ze
zijn 2 jaarnu.Deene is eenvoetballer ende
andere is gekvanzijn loopfietsje,waarmeehij tij-
denshet interviewrazende rondjes rijdt.
“Als ik die gastjes hier nugezond zie rond-

lopen, kan ikmijn kleine voetbalproblemenwel
relativeren.Voetbal is superbelangrijk,maarhet
gezin, de familie ende vrienden zijn dat ook en
steedsmeer.Mijn vrouw is ziek, ja, en ze krijgt
chemoendat is soms zwaar,maar ikwilmij daar
niet achterwegsteken. Zo van ‘kijk eenshoe goed
ikpresteer indeze omstandigheden’, is echt niet
aanmij besteed.Anderzijds kan iknietwegste-
kendat Stephanie voormij een inspiratiebron is.
Als ik zie hoe zij vecht ombeter teworden, dan is
wat ikmeemaak –diepgaan en somspijntjes
verdragenomer alles uit te halendat laatste
anderhalf jaar – echtwel peanuts.”
Tot juni 2017 loopt het contract vanThomas

Buffel bijGenk,waarhij op 1 september 2009
als deel van een ruil kwamaanwaaien.Drie keer
verlengdehijmet twee jaar enditwordt zijn
laatste kunstje. Plannenwil hij niet echtmaken,
maar in zijnhoofd zit alvast ook eenboek.
“Niet zomaar eenbiografie, iets heel aparts.

Aandehandvanmijn carrière zullende lezers
ontdekkenwat belangrijk is geweest voormij. Ik
ben zelf geen lezer van lange grijze lappen, dus
wil ik hetmet kadertjes en videomateriaal.Het
zal voormij ook eengelegenheid zijn omaanhet
eind gekomennog eens allemensen terug te zien
die voormij belangrijk zijn geweest, te beginnen
methet pleeggezin inRotterdam.”

‘Mijn vrouw is ziek, ja,
en ze krijgt chemo en dat is
soms zwaar. Maar ik wil mij
daar niet achter wegsteken’

THOMAS BUFFEL

Wankel Gent komtmet schrik vrij

ZulteWaregemverdiende
niet om tewinnen enAA
Gent verdiende niet om
te verliezen. Simonhaalde
nog eens alle spotlights
nadat hij de gelijkmaker
diep in blessuretijd scoorde.
En nu: stilte voor de storm
vanwoensdag.

Vrijdag SV Zulte Waregem.
WoensdagZenitSint-Petersburg.
Het een is morgen al vergeten,

het andere kan geschiedschrij-
ving worden. Het zorgde toch
voor een andere beleving in de
GhelamcoArena.
AA Gent speelde uitstekend

in het eerste kwartier. Simon
(matige touch),Saïef (verkeerde
keuze)enDepoitre(tetragereac-
tie) lieten na om de thuisploeg
vroeg op voorsprong te zetten.
De Gentse trein viel daarna stil,
enZulteWaregemsloeg toe.
Leye infiltreerde,waarnazijn

voorzetuithetduel indevoeten
vanLepointbelandde–dieheeft
inzijncarrièrealtijdhetdoelwel
weten staan (0-1). AA Gent had
een probleem: erwas een groot
niveauverschil tussen spelers.

Kumswasgoed,netalsAsareen
Simon. Foket, Saïef en Depoitre
haaldendanweernietdenorm.
Achterin heeft ook Johansson
nogniet kunnenovertuigen.

Geluk
Dethuisploegkreeghulp,uitge-
rekend van Lepoint. Die ging
kort voor de rust opzichtig aan
het truitje van Asare hangen,
waarnaKumsde logische straf-
schopnaast Bossut knalde (1-1).
Zulte Waregem zou wel nog

een keertje profiteren van con-
centratieverlies in de defensie
vanAAGent.Bijeencrossvanop
links mocht De Ridder eenvou-
dig intikken (1-2).

Zaterdag 05/12
KV Oostende - STVV 18.00 uur
OH Leuven - Westerlo 20.00 uur
Moeskroen - KV Mechelen 20.00 uur
W.-Beveren - Standard 20.30 uur

Zondag 06/12
Club Brugge - Charleroi 14.30 uur
Racing Genk - Anderlecht 18.00 uur
Lokeren - KV Kortrijk 20.00 uur

Stand eerste klasse
1. AAGent 18 37
2. Club Brugge 17 34
3. KVOostende 17 34
4. Anderlecht 16 32
5. ZulteWaregem 18 26
6. KV Kortrijk 17 25
7. Racing Genk 17 23
8. STVV 17 21

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

Programma speeldag 18

steunpilaar

AA Gent 2

ZulteWaregem 2

E

Veldriticoon Eric De Vlaeminck (70) overlijdt na slepende ziekte

Wereldkampioen, maar
ook een weerbarstige
rebel. Eric De Vlaeminck
heeft het veldrijden op
veel manieren kleur
gegeven. De laatste jaren
vergat de wereld Eric, en
Eric vergat de wereld.

Stijlvol opde$ets,
broos inhethoofd

Toch keerdeDeVlaeminck zichniet af van
hetwielrennen.Hij stortte zich op zijn job als
bondscoach en ijverde omhet veldrijdennaar
olympischniveau te tillen. Toenmalig IOC-
voorzitter JacquesRogge had er geen orennaar.
Ook als bondscoach verzamelde EricDe

Vlaeminck demedailles; 29 in totaal. Herygers,
DeClercq, Vervecken,Nys,Wellens: allemaal
werden zewereldkampioen onder zijn leiding.
Toenhij in 2002 voor bewezendienstenwerd
bedankt, noemdehij dat een ezelsstamp.
Hij trok zich terug in de buurt vanDiksmuide

enmeed contactmet de buitenwereld.Hij bleef
ook lang gebrouilleerdmet zijn broerRoger.
Met de tijd verdwenenwel de harde kantjes,
maar die ruzie zounooit helemaal uitgepraat
worden.Daarvoorwas de tijd te kort. Zeker toen
Eric een alzheimer- en parkinsonpatiëntwerd.
Die ziekte is hem fataal geworden. �MG/BA⌅

‘Ieder mens heeft
zijn miserie.
Het moest me
overkomen’
ERIC DE VLAEMINCK
NA ZIJN CELSTRAF EN

PSYCHIATRISCHE OPNAME

% Eric De Vlaeminck toont zijn
kunsten op het WK veldrijden
in Hamburg, 1977.
© PHOTO NEWS

ricDeVlaeminck is gistermiddag rond 13 uur
overleden in rusthuis Tara inWilskerke, vlak bij
Middelkerke.Wat zullen zijn tegenstanders zich
vanhemherinneren?DeMeetjeslander heeft ze
op alle denkbaremanieren geklopt, vernederd
wellicht ook.Misschien dat zijn stuurmans-
kunst, naast zijn indrukwekkende palmares,
nog demeeste indrukmaakte. DeVlaeminck,
zowil het verhaal, kon tientallenmeters ver
over een spoorwegrail rijden.
Aandurf geen gebrek. Straf, hoe hij in acht

jaar tijd zeven keerwereldkampioen veldrijden
werd. Zes keer op rij. EricDeVlaeminck pochte
er niet over: “Ik denk dat ik de beste ben
geweest”, zei hij enkel, bij die zeldzamekeer dat
hij zijn carrière overschouwde.Nadat hij in
2002wasontslagenals Belgischbondscoach
veldrijden, zouhij de jongeNielsAlbert defijne
kneepjes vanhet vak leren. Zijn laatste bewijs
van vakmanschap.DeVlaeminck trokmet
Albert naar diens trainingsparcours inde
Kempensebossen, keekhoeAlbert daar reed,
kroop zelf opdefiets en toondehoehetmoest.

Alzheimer en parkinson
Veldrijdenwas zijn leven. Zijn redding ook.
Halfweg de jaren 70 raakteDeVlaeminck ver-
slaafd aan amfetamines.Hijwerd veroordeeld
voor het vervalsen vandoktersbriefjes en voor
een ongevalmet vluchtmisdrijf. Het zijn don-
kere jaren: de ex-kampioen kamptmet agressie-
problemen, belandt even in de gevangenis en
moet zich onder psychiatrische behandeling
stellen. Zelfwilde hij daar nooit veel over zeg-
gen. “Iedermens heeft zijnmiserie. Hetmoest
meoverkomen enhet is geweest.”
In 1993 verloor Eric zijn zoonGeert. Die

overleed bij een cross inHeist-op-den-Berg.
GeertDeVlaeminckwas amper 26 jaar. Over
de oorzaak vanhet overlijden kwamnooit
duidelijkheid.

thuis


