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Gent strompelt naar play-o✏ I
Landskampioen geraakt
thuis niet voorbij
dapper strijdend OHL

Neen, AAGent voetbaldeweer niet vlot
en bevrijd. InvallerMbark Boussoufa
diende andermaal demeubelen ietwat
te redden. OHLeuven ziet intussen
de redding opdoemen aan de horizon.
Wie gunt het hen niet?

Doedelzakspelers in traditioneleklederdrachtop
deparkingvoordeGhelamcoArenaeenuurvoor
dewedstrijd– indeze temperaturen;zotzijndoet
geen zeer. Hein Vanhaezebrouck durft ook wel-
eens gek te doen. Hij koos ineens voor Simon
DiedhioualsdiepespitsennietvoorCoulibaly, in
de plaats van de niet fitte Depoitre. Dat diende
Vanhaezebrouck bij de rust alweer recht te zet-
ten. Diedhiouwas een spook.
Meteenspitsdienietmeedoet eneendefensie

die het afval opstapelt – Foket en vooral Nielsen
haalden alweer niet de norm – kun je natuurlijk
nietdominantzijn.Vandaarhet stereotiepevoet-
bal van de landskampioen, met voor de rust
slechts één kans: een kopbal van Dejaegere ging
degoede richtinguitmaarwerdonderweggede-
vieerd ophet hoofd vanKanu.
Op het middenveld haalt Kums ook geen 8

meerenisNetozeerwisselvallig–eenBraziliaans
‘bruggetje’ indeeigenzestienmeterwerdafgewis-
seld door simpele basisfouten. En nu we toch
bezig zijn: indat tegenvallendebedrijf steldeook
Dejaegere teleur enwashet telkensnetniet inde
actiesvanMattonenMilicevic.Lastmanstanding
was eens temeerMatz Sels, die kort voor de rust
de doorgebrokenTrossard vande 0-1 hield.

Geniale Boussoufa
OHLeuveniseenleukeploeg.KoneensdeGriekse
godin van de Gerechtigheid, Themis, niet ingrij-
pen. Bostock, Croizet, Trossard, diemoeten toch
in de hoogste klasse blijven? De smeekbede leek
aangehoord.Vijfminuten indetweedehelft creë-
erdeLeuventweekansenopkortetijd. Eerstredde
Sels met een mirakelsave de kopstoot van
Kostowski, maar tegen de lage schuiver van
Croizetwashijkansloos(0-1).EmilioFerrerabalde
eenstevigevuist–opeenhalfuurvanderedding?
Hetwasdewake-upcalldieAAGentnodighad.

Vanhaezebrouck haalde Boussoufa van de bank
enposteerdede tweevoudigeGoudenSchoenop
deplaatsvanNeto.DeBuffalo’skwamenopzetten.
Het was zelfs op de televisiebeeldenmoeilijk uit

te maken of Dejaegere nu een penalty had ver-
diend dan wel een gele kaart wegens schwalbe.
Maar alles bij elkaar bleef het spel van de thuis-
ploeg toch krampachtig.
TotdekleineMarokkaaneengeniale ingeving

kreeg. In de middencirkel haalde hij een bal uit
de lucht, zette eerst een actie op met Dejaegere,
endaarnametMilicevic. Toenhij uiteindelijk na
een avontuur van 60meter alleen voor doelman
Riouverscheen, stiftteBoussoufadegelijkmaker
netjes indoel (1-1).Opklasse staatgeen leeftijden
geenpositie.Boussoufakwamtotdusverdriekeer
in actie – die paarminuten tegen Lokeren tellen
wijnietmee–entweemaalwashijbeslissendvoor
AAGent. Sneu, intussen, voorOHL.

Een puntje was voor de bezoekers al een
geschenk.Leuvenkraakteopzijngrondvesten in
de slotfase. Gershon kopte naast en Dejaegere
sprong nog eens als een volleerde duiker in het
zwembad. Geenpenalty.De laatstenotenvaneen
valsGents repertoirewaren vanMilicevic. Nade
rode kaart voor Riou, die hands maakte buiten
zijn domein, trapteMilicevic eerst een vrijschop
op de vuisten van invallersdoelman Lenaers, en
wat later kopte hij een assist vanCoulibaly tegen
dezijkantvandepaal.Vanhaezebrouckkreeghet
inmiddelsaandestokmetEmilioFerrera,diehet
schijnbaargaatflikken.Vieropzesgehaald tegen
KV Oostende en AA Gent. Wie had dat durven
denken? �SK⌅

AAGent 1

OH Leuven 1

@ Leuven-
speler Yohan
Croizet (l.)
neemt de bal
sierlijk aan.
De snelle
Nana Asare
tracht hem
bij te benen.
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Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Kattenkwaad
lles was veranderd
toen ik uit Nederland
terugkeerde. De jour-
nalistenwaren ouder,
grijzer, dikker en – ik
achtte het niet voor
mogelijk – zeurden

nógmeer. De nieuwe lichting
journalistenwas erg jong en
zat de hele wedstrijd door op
de laptop te tokkelen. Dat
werktemij danig op de zenu-
wen en bij eenmiddagwed-
strijd op Club Brugge, waar
journalisten sinds de laatste
verbouwing als ingelegde
ansjovisjes op elkaar zitten,
zei ik er toch iets van: “Kijk
jij nooit naarwat er op het

veld gebeurt dan?”
“Oui, oui,” zei de journalist,

want het was een Franstalige,
“mais je parie.” Je Paris zeimij
niks en op een voetbalveldmet
joelende Club-supporters die
dat jaar de titel zouden vieren
– het is dus een eeuwigheid
geleden – begreep ik er nog
minder van. Na enkele pogin-
gen draaide hij zijn scherm en
zag ik een site die ik nog nooit
eerder had gezien. Er versche-
nen allemaal wedstrijden op
en veel getalletjes. Een hele
wereld ging voormij open in
de rust.
Hij had via een eigen

modemverbinding tot dan al

A
column

50 euro ingezet opwedstrijden
in Engeland, Nederland en
eentje in België. Na de pers-
conferentie van Trond Sollied
– dat waren nog eens tijden –
meldde de jonge collega trots
dat hijmeer had verdiendmet
het gokken danmet de rand-
stukjes die hij als stagiair die
avond zou doorsturen. Later
ging hij in vaste dienst, en tel-
kens ik hem zag, zat hij op zijn
smartphone en nog later op
zijn tablet te tokkelen. “Je parie
toujours,” lachte hij, “et je
gagne souvent.”
Moraal van het verhaal: de

media die nu grote lappen vol-
schrijven ofminuten vollullen
met al of niet verdacht gok-
gedrag van voetballers zouden
beter eens in eigen boezem
kijken.Misschien is een jour-
nalist die gokt niet in staat om
zoals een speler eenwedstrijd
te beïnvloeden,maar dat kan
worden betwijfeld als je weet
dat er journalisten zijn die
spelers aan contracten en
bevriende trainers aan een
nieuwe club helpen.

Rewind naar zes jaar
eerder. Ik loopmet eenNeder-
landse voetballer rond in een
grote stad en ik vraag hem
waaromhij zopas een voetbal
heeft gestolen. Omop straat
wat kunstjes uit te halen, zegt
hij. De voetballer had de hele
winkel kunnen kopen, zo goed
verdiende hij, maar hij ver-
koos te stelen, een plastic bal
dan nog, wat niet simpel is.
“Waarom?Voor de kick.” En
toen volgde een blik in dewon-
derewereld van de topvoetbal-
lers. “Er zijn verschillende
manieren om te kicken als
voetballer. Spelen en scoren,
maar dat kanmaar één keer
perweek en ik ben nu gebles-
seerd. Je suf neuken (ik citeer
letterlijk, HVDW) en dat doe ik
ook (lachje), maar voor je het
weet staan ze aan je deur en de
vrouwen die niet aan je deur
staan, hebben beestjes of zijn
erg duur. Gokken kan ook,
maar daar begin ik niet aan,
want dat kan niet anoniem.
En af en toe kattenkwaad uit-
halen, zoals ditmet die bal.”

In 1998 kon gokken nog niet
anoniem.Wifiwas voor een
jaar later, internet was nog
met inbellen; gokken bete-
kende dus naar een gok-
kantoor gaan of telefoneren.
Vandaag kan gokkenwel ano-
niem. Je suf neuken als voet-
baller nietmeer. Gaan stappen
ook nietmeer. De schrik voor
de selfies zit er goed in. Dus
maar gokken zeker, omhet

leven spannend te houden?
En af en toe te snel rijden.
Voetballers zijn thrill see-

kers, zoekers van opwinding,
met een bovengemiddelde
spanningsbehoefte. Zoeken ze
spanning omdat ze voetballen,
of voetballen ze omdat ze
spanningwillen? Dat is nog de
vraag. Zou er geen genetische
component aan zitten? De
dopaminereceptor D4 is aan-
wezig bijmensen die opwin-
ding zoeken, gokverslaafd
geraken, veel sekspartners
hebben en kattenkwaad uit-
halen of een combinatie van
dat alles.
Conclusie van deze column:

de combinatie voetballer-
gokker ismisschien aangebo-
ren. Onderzoek dringt zich
dus op en ondertussenmoet
het gokken bij profvoetballers
te vuur en te zwaardworden
bestreden. Latenwe beginnen
met een verbod op sponsoring
en reclame door goksites, dan
kanGeert De Vlieger ookweer
normaal doen, in plaats van
zich te hoereren voor Tipico.

Dopaminereceptor
D4 is aanwezig

bij gokverslaafden
enmensenmet

veel sekspartners.
De combinatie

voetballer-gokker
is misschien
aangeboren

Boussoufa kwam tot dusver
drie keer in actie – die paar

minuten tegen Lokeren tellen
we niet mee – en tweemaal
was hij beslissend voor Gent

Zaterdag 05/03*
Club Brugge - STVV
Waasland-Beveren - KV Mechelen
KV Kortrijk - Zulte Waregem
Lokeren - Westerlo

Moeskroen-Péruwelz- Anderlecht
KV Oostende - Charleroi
Standard - Racing Genk
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