
AAGent kan zondag zijn grote rivaal Club
Brugge een serieuze hak zetten in volle
titelstrijd.Maar de voorbereidingwordt
overschaduwd door een uithaal vanHein
Vanhaezebrouck naarMbark Boussoufa.
‘Ik verwachtmeer van hem.’

Hij stond al niet te springen voor zijn komst. “Het
zal moeten blijken of Mbark dit niveau aankan.
Want je mag niet vergeten: AA Gent heeft nooit,
maardanooknooit, inzijngeschiedenisditniveau
gehaald. Ik stel ook vast dat Gent kampioen is
geworden zonder Mbark Boussoufa”, klonk het
begin februari.Messcherpenongezouten.
Amper drie maanden later is de toon van

Vanhaezebroucks discours over Boussoufa iden-
tiek.“IkhebhemtegenAnderlechtoptweeposities
zienspelenenhetwas tweekeernietgoed. Ikweet
dusnietwat zijnbestepositie is.”
Boussoufa zelf weet het wel – dat was de

voorbije weken in de perszones van Brugge en
Anderlecht duidelijk. Hijwil als aanvallendemid-
denvelder spelen enniet langernet voor de verde-
diging.Vanhaezebrouck:“Boussoufastondmaan-
dag tegen de beloften van Zulte Waregem op de
tien. Hij heeft daar 10 procent van die match
gespeeld.Deandere90procentstondhijopdezes,
alscontrolerendemiddenvelder.Omdathijzichzelf
had latenuitzakken. Je kunt duswel zeggendat je

bestepositiehoogis,maarals jeconstant laaggaat
spelen, dan lijkt mij dat je ideale positie.Want als
je daar constant gaat lopen, dan is het tochomdat
je er graag speelt?
“Kijk, ikhebBoushoogéénkeergoedzienpres-

teren:thuistegenZulteWaregem.Enéénkeergoed
laag: tijdenszijninvalbeurt tegenOHL.Datergeen
lijn inzit?Tochwel.Ofhijnuhogerof lager speelt,
Bousbrengt teweinig.”
Vanhaezebrouckhekeltoverigensookderolvan

demedia als het over Boussoufa gaat. “Jemoet de
dingen zien zoals ze zijn: tegen Moeskroen was
Bous niet goed, ook al scoorde hij na een fantasti-
sche volley van aan de zestien. Toch is iedereen,
zekerdemedia, opdie goal gesprongen.”
De aandacht voor de tweevoudige Gouden

SchoenstoortdecoachvanAAGentklaarblijkelijk,
net als de discussies over zijn positie. “Ach, Bous
moet gewoon zijn niveau terugvinden. Wellicht
hebben we hem tegen Anderlecht ook te vroeg
gebracht. Ik hoopte dat hij extra gemotiveerd zou
zijn,maar Bouswas er na zijn hamstringblessure
gewoonnogniet klaar voor.”

Sleutelmatch
AAGentstrijdtdekomendewekennogslechtsvoor
eenereplaats.Tochzullendeschijnwerperszondag
op de uittredende landskampioen staan. Om de
simpeleredendatdeBuffalo’shetkampioenschap

nogspannendkunnenmaken.WinnentegenClub
en wie weet komt Anderlecht op één punt van
blauw-zwart. “Ikwil tonendatwijClubBruggewel
nog kunnen verslaan”, zegt Thomas Foket. “Zeker
nadedrieopeenvolgendenederlagen tegenhen.”

Vanhaezebrouck meent de oorzaak te weten.
“Club heeft ons toen voor een groot deel geklopt
door de steun vanhunpubliek en het pushen van
een aantal spelers. Het is algemeen geweten dat
Clubveelenergiehaaltuitzijnsupporters,dieieder-
een – ook de wedstrijdleiding – bespelen. (lachje)
Hopelijk gebeurt datnueensvanonzekant.”

Geen cadeaus
Vanhaezebrouckrekentopde19.000Gent-fansen
opeen reactie van zijn spelers. “Onze tweedehelft
tegen Anderlecht was du jamais vu. Dramatisch.
Numoetenhethartenhetgelooferweerzijn,want
dietweedeplaatsisookinteressant.Gezienonspar-
coursdit jaar zoudatniet slecht zijn.”
“De tijddatweabsoluutmoestenwinnen tegen

Clubisvoorbij”,weetvoorzitterIvanDeWitte.“Dat
was toen we nog in het Ottenstadion speelden.
IntussenisAAGenteenandereclubgeworden.Dit
wordtdanookveelmeereensleutelmatchdaneen
prestigeduel. Maar we gaan er alles aan doen om
tewinnen.Voordepunten,niet omClubde titel te
ontnemen.AlgunikhetMichelPreud’hommewel.
Onze vriendschap is nog steeds intact. Wat niet
betekentdathijcadeausmoetverwachten.Michel
beseftheelgoeddatwijervolzullenvoorgaan.” �NP⌅
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‘Boussoufa brengt
teweinig’

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Leicester-Atlético
eicester City kampioen,
moetenwe daar nu echt
blij om zijn? Toch niet
omdat het een klein,
sympathiek ploegje zou
zijn. Klein is erg relatief
in Engeland en aan de

promotie in het seizoen 2013-
2014 is creatief boekhouden
te pas gekomen.Met enkele
opzichtige trucs hebben ze toen
de Financial Fair Play omzeild
door veelmeer salaris te betalen
(aan betere spelers) dan ze voet-
baleconomisch konden verant-
woorden. Ze kunnen er nooit
voorworden teruggezet, zoals
wel eenswordt gesuggereerd,
maar een flinke boete kanwel

nog, al zullen de Thaise eigen-
aars daar nu nietmeer om
malen.
Leicester kampioen kan uit-

gelegdworden als de triomf van
een klein, sympathiek ploegje
van noeste werkmensen,maar
meer nog als een systeemfout in
de rijkste competitie ter wereld.
Eén, twee, drie keer een vreemd
resultaat ligt in het toevalspel
voetbal besloten,maar niet een
kampioen die Leicester heet na
een reeks van 38wedstrijden.
InManchester, Londen en
Liverpoolmoeten de coaches en
CEO’s zich voor de kop slaan.
Leicester kampioen is ook

niet de triomf vanmooi voetbal.

L
column

Geen enkele ploeg in de Premier
Leaguewil de balminder graag
en geen enkele ploeg in de
Premier league hanteert vaker
de lange bal. Zeven procent van
alle passes zijn lange ballen. Dat
is gigantisch en in Europa doen
alleenDarmstadt en Ingolstadt
beter. Attractieve ploegen als
PSG, BayernMünchen en
Barcelona spelen 1,1 tot 1,4 pro-
cent lange ballen.
De klassering bewijst dat

Leicester kampioen is omdat
de anderen het hebben laten
afweten. Het staatmet nog twee
wedstrijden te gaan op 77 pun-
ten. Dat kunnen ermaximaal 83
worden en geen enkele ploeg
werd de voorbije vijf jaar kam-
pioenmet zoweinig punten.
Leicester is ook geen kampioen
omdat hetmakkelijk scoorde:
voor het tweede jaar op rij – na
de 73 doelpunten van het
Chelsea vanMourinho – vestigt
de kampioenweer een laagte-
record:momenteel staat
Leicester op 64 doelpunten.
Twee dagen na de titel van

Leicester haalde het ‘kleine en

moedige’ AtléticoMadrid de
finale van de Champions League
door het ‘grote en arrogante’
BayernMünchen uit te schake-
len.Moetenwe daar ook blij om
zijn?Het is te hopen dat
Leicester volgend jaar in de pou-
lefase van de Champions League
ingedeeldwordt bij Atlético
Madrid. Dat wordt dan een
avond voor een filmpje à la carte.
Je kunt het zo al verzinnen:

Leicestermet veel spelers achter
de bal en die draafkip van een
Jamie Vardy voorin, wachtend
op zijn lange bal. Alleen komt
die niet, want in Spanje kunnen

ze veel beter verdedigen dan in
de Premier League en bovendien
heeft Simeone naar aloude tradi-
tie alles dichtgetimmerd, acht
man achter de bal, wachtend op
die ene fenomenaal snelle en
perfect uitgevoerde transitie.
Neen, AtléticoMadrid is geen

Leicester,maar het eindresultaat
is nietminder destructief en niet
minder aantrekkelijk. Zou er
ooit negatiever, vileiner zijn
gevoetbald door betere voetbal-
lers? Niet sinds het InterMilaan
van SandroMazzola, dat tot
ergernis van alle voetballiefheb-
bers over de hele wereld –met
uitzondering van de Interisti – in
1964 het grote RealMadrid van
Puskás enDi Stéfano schaakmat
zette. De grote Johan Cruijff zali-
ger zelf luidde in 1972 het einde
in van de blauw-zwarte sloop-
machine door twee keer te sco-
ren voor Ajax in de Europacup-
finale.
Jammer,maar alles komt

altijd terug, ook het slechte, ook
in voetbal. Atlético is Inter revisi-
ted en geperfectioneerd voor de
21ste eeuw. Ronduit hatelijk hoe

dat vreselijke Atlético dezeweek
het voluntaristische Bayern
schaakmat zette.We zijn ver van
huis en van de oorspronkelijke
bedoeling van voetbal en bij uit-
breiding sport als zoweinig
mogelijk investeren en zoveel
mogelijk profiteren de trend
wordt.
Jammer, wantwat een verza-

meling goede voetballers heeft
dat Atlético,met voorop die
wonderlijke Griezmann: bal-
vaardig, snel, tactisch gediscipli-
neerd,mentaal en conditioneel
ijzersterk. Maar als ze deminste
tegenstand vermoeden, reduce-
ren ze voetbal tot een loopspel
voor gedisciplineerde, gebrain-
washte Special Forces, op
afstand bestuurd door een
psychopaat.
Tja, die Diego Simeone. Als je

vanMourinho houdt, dan ook
van Simeone zeker? José
Mourinho is erg,maar Simeone
wens je levenslange collocatie
toe: voor zijn geschifte gedoe aan
de zijlijn en vooral voor zijn voet-
bal, destijds al als speler en nu
ook als trainer.
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L Hein Van-
haezebrouck
geeft Mbark
Boussoufa
instructies
na de match.
Zondag
tegen Club
hoopt de
coach op
revanche.
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AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck haalt hard uit naar zijn spelmaker

‘Club haalt veel energie
uit zijn supporters, die ook

de wedstrijdleiding bespelen.
Hopelijk gebeurt dat nu eens

van onze kant’
HEIN VANHAEZEBROUCK

COACH AA GENT

‘Je kunt wel zeggen dat je beste
positie o ensief is, maar als je
constant laag gaat spelen, dan
lijkt mij dat je ideale positie’


