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Kansberekening
it stukje is getikt nog
voor de uitslag KAA
Gent-KV Oostende
bekend was, een slag
om de arm is derhalve
gewenst. Worden kam-
pioen in eerste klasse,

in volgorde van waarschijn-
lijkheid: RSC Anderlecht, Club
Brugge en KAA Gent. Ander -
lecht is 60 procent zeker van
de titel en de overige 40 kan in
tweeën worden gedeeld door
Club Brugge en KAA Gent.
Oostende, Zulte Waregem en
Charleroi doen niet meer mee
voor de eerste twee plaatsen.

Wie het ook wordt, het toeval
zal weer de grootste rol hebben
gespeeld. Twee keer per jaar
moet u daarop worden gewe-
zen in deze rubriek: voetbal is
toeval, geschreven met dezelfde
letters plus de b van bal. Voetbal
is een jurysport, las ik van de
week op Twitter. Ook dat klopt:
het toeval, zo hebben we de
laatste weken gezien, zit hem
ook in de hansworst die in het
midden van het veld het verkeer
regelt en zich samen met zijn
collega’s al of niet in jouw voor-
deel vergist. Dat alles zal niet

beletten dat de FC Analisten bij
Tom en Frank met ronkende
theorieën en gedurfde visies
zullen afkomen waarom deze
of gene club het uiteindelijk
heeft gehaald.

Wordt het Anderlecht, dan
zal het begrip efficiëntie over-
heersen en zal René Weiler op
het schild worden gehesen, ter-
wijl het daar het grootste deel
van het seizoen een zootje was
en het spel soms niet om aan te
zien was, en hij eergisteren veel
(demagogische) kritiek kreeg
om zijn anderzijds logische wis-
sels. Wordt het Club, dan zal
worden verwezen naar de 
slogan ‘No Sweat No Glory’ en
de onwaarschijnlijke drive 
van hun trainer Michel
Preud’homme. Terwijl ze daar
de laatste week geen wedstrijd
meer kunnen winnen. Wordt
het Gent, dan zal Hein
Vanhaezebrouck worden beju-
beld en ook een beetje de dikke
portemonnee waarmee in de
winterstop dure en toevallig
(weer toeval!) goeie spelers wer-

den gekocht.
Toeval en geluk zijn broer en

zus in de sport. Om toevallig
gelukkig te zijn, moet je wel
investeren in de wedstrijd, bij-
voorbeeld door aan te vallen,
maar ook niet overdreven veel
want voetbal is nu net dat spel
waarbij het minst moet worden
aangevallen om maximaal suc-
cesvol te zijn. Toeval is in geen
enkele balsport belangrijker
dan in voetbal, of misschien bil-
jarten maar daar ben ik niet in
thuis.

Michel Preud’homme en
Club Brugge vinden nog steeds
dat niet Gent de titel heeft
gewonnen in 2015, maar dat zij
hem hebben verloren omdat ze
Europees zo lang in de running
waren. Heeft daarom in de later
als cruciaal bestempelde wed-
strijd op Brugge de Gentse spits
Benito Raman bij een 2-2 in een
ultieme aanval een bal op de
paal geschoten en vervolgens
de rebound op zijn hoofd
gekregen en de bal alsnog
binnen gekopt? Zijn de Club-
spelers daar plots door hun
knieën gegaan, overmand door
vermoeidheid? Neen, toeval is
de reden dat hun benen werden
afgesneden en de hoofden vol-
liepen.

Vorig jaar vond Club Brugge
zichzelf zo vreselijk geweldig,
maar als het in de play-off -
wedstrijd bij Gent aan de rust
3-0 staat voor de thuisploeg,
mag geen haan daar naar
kraaien en is de titel misschien
gaan vliegen en zijn de benen
weer af. Maar toevallig werd het
geen 3-0, want aan de rust
stond het 1-1 door missers en
een toevalgoal van Izquierdo.
Ging Gent daar onderuit door
een zwaar Europees seizoen?
Welnee, de laatste Europese
wedstrijd was al een maand
eerder gespeeld. Gent ging
onderuit door toeval.

Club speelde dit seizoen tij-
dens zijn drukste weken heel
België van het kastje naar de
muur, maar raakt de laatste
weken geen bal meer goed.
Europees was het al uitgescha-
keld nog voor het winteruur
inging en dat is alweer een paar
weken het zomeruur gewor-
den, dus daar kan het ook niet
aan liggen.

Toeval gaat arm in arm met
kansberekening en daar is René
Weiler van Anderlecht, al of
niet voorgerekend door het
bestuur, erg goed in. De kans
dat Anderlecht de halve finale
van de Europa League haalde,
was oneindig veel kleiner dan
dat het straks kampioen wordt,
behalve als Weiler tot het eind
in Manchester met zijn beste
spelers blijft spelen, maar wie
zal het zeggen? 

Het verschil op de bankreke-
ning daarentegen is gigantisch:
kampioen worden betekent
minimaal 25 miljoen euro van
de Champions League, de halve
finale van de Europa League
winnen betekent 1,6 miljoen
euro. Reken uit. Heil Weiler.
Voorlopig, want zondag is het
weer toeval dat beslist.
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Voldoende doelkansen, 
maar titel is bijna uit zicht
Buffalo’s blijven steken op gelijkspel tegen Oostende

Kennen we morgen al de nieuwe
landskampioen? In plaats van
onderuit gezakt naar de topper tussen
Anderlecht en Club te kunnen kijken,
moet AA Gent hopen op een gelijkspel.
Het gevolg van anderhalf uur wroeten
tegen KV Oostende.

Ze zitten ter hoogte van de hoekschopvlag,
links in de hoofdtribune. De ene week al tal-
rijker en spraakmakender dan de andere.
Elk intens noterend op een papiertje, of
dat is toch de bedoeling. We kunnen ons
namelijk moeilijk voorstellen dat de scout
van FC Barcelona, die gisteravond naar
Gent afzakte, veel heeft opgeschreven.
Idem wat die van Bayern München,
Manchester United en AS Monaco
betreft. En wat dan gezegd van de brave
man die kwam scouten voor Atalanta.
Hij zag hoe Rode Duivel Thomas Foket
andermaal op de bank begon bij de
Buffalo’s.

Het is dat Silvio Proto (33) intussen al
te oud is – en royaal verdient bij KV
Oostende – om hem nog weg te plukken,
of zijn naam was het vaakst neergepend
door de scouts. De Italo-Belg hield
voor rust de volledig vrijstaande
Perbet van de 1-0, stond pal op een
vrijschop van Milicevic en tikte ook
een nekslag van Mitrovic uit zijn
doel. Zijn coach knikte goedkeurend
– zou Yves Vanderhaeghe nog vaak
terug denken aan die verloren
beker finale tegen Zulte Waregem,
toen hij Dutoit de voorkeur gaf op
Proto?

Kubo imponeert
Iets onorthodoxer illustreerde
ook Lovre Kalinic aan de over-
kant zijn kwaliteiten. Vaak met
reddingen in twee tijden wel – nog
een werkpunt –, maar daarom niet
minder efficiënt dan Proto. Beide
doelmannen waren cruciaal in een aan-
gename openingsfase. Vijfentwintig minuten zou
ze duren. Daarna zakte het tempo, namen de slor-
digheden toe en bleven de kansen weg.

Met vernieuwde moed probeerde Gent na rust
pas echt spanning in de titelstrijd te blazen.
Dejaegere claimde een penalty, kreeg die aanvan-
kelijk ook – Vanderhaeghe zag witheet van woede
– maar ref Lardot kwam finaal terug op zijn beslis-
sing. Niet veel later streelde een poging van Perbet

de verste paal. Gent
rook zijn kans. Het gaspe-
daal was klaar om hele-
maal ingeduwd te worden.
Tot Canesin met een listig
balletje Berrier schuin voor
Kalinic zette. Een heerlijke
knal in de bovenhoek volgde:
0-1. Negentien duizend kopjes
gingen naar beneden. Het laatste
sprankeltje hoop op de titel leek
ver vlogen.

Dat was evenwel zonder Yuya
Kubo gerekend. Zo sprakeloos de
Japanse international naast het veld is,
zo beslissend is hij tussen de lijnen. Op voorzet
van de ingevallen Kalu, regelmatig goed voor een
assist, schoot Kubo zijn zevende doelpunt in
amper elf matchen binnen. Indrukwekkende cij-
fers. Temeer omdat het bijna altijd beslissende
goals zijn. Voor zo iemand tel je met de glimlach
een slordige 3,5 miljoen euro neer. Zelfs als je
Michel Louwagie heet en jaren een crisismanage-
ment hebt gevoerd. Kwaliteit kost anno 2017 meer
dan pakweg 800.000 euro. Kubo en Kalinic zijn
daar het mooiste voorbeeld van. Twee jongens die
met een meerwaarde verkocht zullen worden.
Scouts houden hen in de gaten.

Iedereen maakte zich
op voor een stevig slotoffensief,
maar niets was minder waar. De
partij dommelde opnieuw in, op een
vluchtschot van Milicevic na.
Anderlecht zag het graag gebeuren. De
champagne mag stilaan koud worden gezet in het
Astridpark. Winst tegen Club Brugge morgen en
de kloof op de dichtste achtervolgers bedraagt al
acht en negen punten. Hein Vanhaezebrouck en
co. bidden best dat paars-wit niet zegeviert, anders
strijden de Buffalo’s de komende weken met Club
voor de dichtste ereplek. Bye bye titeldroom? (NP)

Programma play-offs
Play-off I

Gisteren

AA Gent - KV Oostende             1-1

Zaterdag 22/4

Charleroi - Zulte Waregem   18.00

Zondag 23/4

Anderlecht - Club Brugge     18.00

Play-off II - groep A

Zaterdag 22/4

Lierse SK - W.-Beveren          20.00

STVV - Union                           20.00

KV Mechelen - Standard       20.30

Play-off II - groep B 

Zaterdag 22/4

Lokeren - Roeselare               20.00

KV Kortrijk - Eupen                20.00

Zondag 23/4

Racing Genk - Moeskroen    20.00

Play-downs 1B 

Gisteren

Lommel - Cercle Brugge         0-1

Zaterdag 22/4

Tubeke - Lommel United       17.00 

AA Gent 1

KV Oostende 1

72’ Kubo

66’ Berrier

Ajax-Lyon moet
wijken voor
Herdenking

In het Zwitserse Nyon
werd geloot voor de

halve finales van de
Europa League en daarin
nemen Manchester United en
Celta de Vigo, de killers van 
de Belgische clubs, het tegen
mekaar op. In de andere halve
finale speelt Ajax tegen Lyon. 
De heenmatch in Amsterdam
wordt al op woensdag 3 mei
gespeeld, omdat het op 4 mei
Nationale Dodenherdenking is.
De finale wordt op 24 mei in
Stockholm gespeeld. (KDZ)

Carrasco loot
zwarte beest
Real Madrid

Yannick Carrasco is de
enige overgebleven

Belg in de Champions
League. De flankaanvaller van
Atlético treft in de halve finale
de buren van Real Madrid. De
voorbije drie seizoenen troffen
de twee teams uit de Spaanse
hoofdstad mekaar in Europa en
telkens trok Atlético aan het
kortste eind. In de andere halve
finale staan Monaco en
Juventus tegenover mekaar.
Interessant wordt daar het duel
tussen Mbappé en Dybala. (SJH)

De champagne mag stilaan
koud worden gezet in 

Anderlecht. Winst tegen Club
en de kloof op AA Gent
bedraagt al acht punten


