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column De bal is slechts bijzaak
en man van Anderlecht reageerde van de week
op iets wat hij had gelezen over zijn club en wat
hem niet was bevallen. Hij vroeg of ik soms ging
golfen samen met Michel Preud’homme en
Marc Degryse. Gaan die twee dan golfen, vroeg
ik mij af? En waar zou dat dan zijn? In Damme
wellicht, of sporadisch in Knokke of De Haan
misschien, wie weet occasioneel Oostduinkerke.
En als ze gaan golfen, zouden ze dan over voet-
bal spreken? Die kans lijkt groot. Neen, ik golf
niet met Degryse en Preud’homme, maar ik
weet waarom ik die sneer kreeg. Ik had
Anderlecht een bleke kandidaat-kampioen
genoemd en dat vinden ze bij Anderlecht niet
leuk.

Van de week verscheen in
Voetbalmagazine een
verhaal over René
Weiler en Anderlecht
en onder meer over
hoe ze omgingen met de
kritiek. Toen het voetbal
niet om aan te zien was, en
(aldus Weiler) de pers
Weiler had opgegeven, gaf
Weiler de pers op.
Sindsdien verschijnt Weiler
niet meer standaard op
persconferenties vooraf-
gaand aan de wedstrij-
den. Het is vooralsnog
niet duidelijk of we daar
veel bij inschieten.

Anderlecht ís een van de
slechtst voetballende kampioe-
nen van de laatste jaren, áls ze al
kampioen worden, want gerede
twijfel daarover is meer dan op
zijn plaats. Daartegenover
staat dat Anderlecht voorlo-
pig de terechte kampioen
is, tenzij Club in de laatste
drie wedstrijden, te
beginnen morgen, onge-
nadig uithaalt en
Anderlecht alsnog hele-
maal inzakt. Gezien die
stevige uitwedstrijd bij
Gent laatst lijkt dat
onwaarschijnlijk, maar
met het Anderlecht
van dit jaar weet je
nooit en je krijgt ook
niet echt de indruk
dat hun sportieve
baas René Weiler het
weet.

Wie Anderlecht

analyseert, heeft er een hele klus aan. Er valt
geen peil op te trekken. Het is een rijke verzame-
ling aan talent waar achteraan een stevig slot op
staat, met voorin een spits die oorlog maakt.
Daartussen doet iedereen maar wat en gezien
het overaanbod aan talent komt daar af en toe
voetbal uit. Af en toe. Er zit geen enkele lijn in
dit Anderlecht, maar er loopt wel een rode
draad door de prestaties: tegen goed voetbal-
lende ploegen is Anderlecht top, tegen ploegen
die zich tactisch slim instellen op Anderlecht, is
het bagger. Tegen Zulte Waregem vorige week
was het bij momenten dweilen met de kraan
open. De linies opereerden zelfstandig, zonder

consideratie voor wat de rest
van de ploeg van plan

was, en de enige ver-
bindende factor

was marathon-
man Leander
Dendoncker.

Anderlecht
had 40 procent
balbezit, op het

eigen veld alstu-
blieft. Nu is balbezit

geen voorspellende
factor voor winst of

verlies. De twee
Belgische ploegen met

het meeste balbezit
zijn Genk

(niet in play-off I) en Gent (bijna niet in play-off
I). De enige statistiek die voor meer dan 90 pro-
cent correleert met winst of verlies, is het aantal
schoten tussen de doelpalen en daar is
Anderlecht dan weer erg goed in. Dat heet effi-
ciëntie. En hun voetbal heet reactievoetbal, géén
countervoetbal, wat het natuurlijk wel is. En
aan gegenpressing – een fancy woord voor snel,
hoog, gegroepeerd druk zetten – doen ze ook al
niet echt. De echte gegenpressingheeft één gou-
den regel: door de tegenstander de bal te gun-
nen, laat je hem in de waan dat hij aanvalt en

dan is hij niet met verdedigen bezig. Die bal
onverhoeds weer afnemen, gebeurt bij voorkeur
zo hoog mogelijk op de helft van de tegenstan-
der, maar dat doet Anderlecht ook niet (behalve
onlangs op Gent). Ze plooien heel gewillig terug
en proberen de bal pas vanaf de middenlijn te
veroveren om dan razendsnel van de ontstane
ruimte gebruik te maken.

Van de week stond in een krant een interes-
sante statistiek. Van alle ploegen in play-off I

heeft Anderlecht het minste balbezit in
uitwedstrijden: 46 procent. Eén pro-
centje meer dan Club, dat soms een

beetje voetbalt als Anderlecht maar
meestal twintig meter hoger. Maar, en nu
komt het: van alle thuisploegen heeft

Club Brugge het minste balbezit: 47 pro-
cent. Morgen spelen twee ploegen

tegen elkaar die de bal liever bij de
tegenstander zien maar die zoveel
intrinsiek talent hebben dat er
soms geen andere keuze is dan
goed te voetballen. Op papier is
Club-Anderlecht van morgen
opgeteld 93 procent balbezit.
Eén, twee, drie, wie wil de bal?
Wie zal die 7 procent opeisen?

► De grootste smaakmakers
van onze competitie, José
Izquierdo (Club Brugge,

links) en Youri Tielemans
(Anderlecht, rechts),
staan zondag tegen-
over elkaar in de titel-
match. © PHOTO NEWS

E

Preud’homme: ‘Druk ligt bij Anderlecht’
Anderlecht kan zondag 
de titel pakken in Jan
Breydel. Nog meer dan
sportieve revanche voor 
de 4-0 van vorig jaar zou het
de ultieme middelvinger
zijn aan alle critici. Maar
Club zit vol vertrouwen.

Winnen in Jan Breydel en het is
zover: Anderlecht kampioen.
Wie had dat durven denken,
twaalf maanden geleden, na die
4-0-vernedering in Brugge?
Club pakte de titel en ging 
bedolven onder blauw-zwarte
confetti de feestnacht in. Paars-
wit dook als een roedel geslagen
honden de spelersbus in. “De

match van vorig jaar zal zon-
dag wel in een hoek van ons

hoofd meespelen”, knikt
Youri Tielemans nu.

Het dieptepunt was
bereikt. Trainer
Besnik Hasi werd

aan de kant gescho-
ven, net als de bijna

voltallige medische staf. De
rotte kleedkamer zat vol vedet-
ten die enkel aan vertrekken
dachten. RSC Anderlecht had
werkelijk niets om op voort te
bouwen.

En nu, na een jaar vol trans-
fers, ups en downs, op één zege
van de titel. Uitgerekend in 
het hol van de leeuw, waar vorig
jaar alles fout liep, kan Ander -
lecht kampioen worden. Zoeter
zou sportieve wraak niet kun-
nen smaken. Voor manager
Herman Van Holsbeeck, die
ondanks zijn rijkgevulde 
palmares elke transferperiode

opnieuw onder vuur genomen
wordt. Voor Youri Tielemans,
die getoond heeft niet de ver-
waande tiener te zijn voor wie
hij werd uitgemaakt. En vooral
voor René Weiler. Onbekend in
de zomer. Onbemind en zelfs
ongewild in de herfst. Maar met
de zomer in zicht, met een
kwartfinale van de Europa
League achter de rug en mis-
schien wel een titel op komst, op
een zucht van een serieuze
stunt. Met reactievoetbal, tegen
de stijl van het huis. Bijzaak, na
twee jaar zonder platte prijs.

Izquierdo weer fit
Al is het zeer de vraag of Club
Brugge – met negen op negen
beter in vorm dan de rivalen uit
Brussel – het zover zal laten
komen. Blauw-zwart was titel-
favoriet tot het einde van de
reguliere competitie, maar door
een slecht begin van de play-offs
plots op achtervolgen aangewe-
zen. Met als dieptepunt de 2-0

tegen Anderlecht, drie weken
geleden.

Coach Michel Preud’homme
grijnst: “Het is toch eerder
Anderlecht dat revanche moet
nemen. Want de laatste keren
dat ze tegen ons speelden en het
er echt om ging, de bekerfinale
en de titelmatch, verloren ze.
Zeggen jullie maar wie het
meeste druk heeft. Anderlecht
omdat het al twee jaar niets
gewonnen heeft? Of wij omdat
we de voorbije jaren al super-
cup, beker en titel pakten?”

Preud’homme kan overigens
een beroep doen op de ploeg die
Club de voorbije weken nieuw
leven heeft ingeblazen. Zo zijn
Claudemir en Izquierdo, die
deze week beiden een training
lieten passeren, volledig fit om
morgen te spelen. (NVK/WDK/TTV)

Programma en stand play-off I
Zaterdag 13/05
Zulte Waregem - KV Oostende 18.00 uur
Zondag 14/05
AA Gent - Charleroi 14.30 uur
Club Brugge - Anderlecht 18.00 uur

1. Anderlecht 7     45
2. Club Brugge 7     41
3. AA Gent 7     37
4. KV Oostende 7     34
5. Charleroi 7     33
6. Zulte Waregem 7     29

CLUB BRUGGE -
ANDERLECHT
Zondag op Proximus TV 
en Play Sports om 18 uur

Rouches zetten
onherkenbaar
Malinwa opzij

Sinds de komst van Yannick
Ferrera speelde Malinwa 
herkenbaar voetbal. Een goede
organisatie, defensief sterk en
scoren op het goede moment.
Niets van dat op Sclessin.
Slordige opbouw, geen creati-
viteit, voetje terugtrekken. 
Gelukkig voor KV Mechelen
stond er één man op niveau 
te spelen: doelman Colin
Coosemans. Toch scoorde
Luchkevych de verdiende ope-
ningstreffer. Na de rust ging het
Standard-feestje door. De 2-0
van Andrade zag iedereen aan-
komen. De beste match van 
de Rouches in de play-offs. Ze
waren het verschuldigd aan
hun supporters. STVV kan van-
avond alleen leider worden in
groep A. (FDZ)

Monaco heeft 
25 miljoen veil
voor Tielemans

Youri Tielemans staat heel dicht
bij Monaco. De halvefinalist van
de Champions League heeft
tussen de 23 en de 25 miljoen
euro veil voor de middenvelder,
die zo de duurste transfer ooit
uit België zou worden. Officieel
zegt Anderlecht van niets te
weten. Tielemans lachte de
vraag zelfs weg op de pers -
conferentie: “Of ik een akkoord
heb? Dan weten jullie meer dan
ik.” Een handtekening staat
uiteraard nog niet op papier.
Eerst de medische testen – die
staan gepland na de play-offs.
Maar een principeakkoord is er
wel. AS Monaco richt zijn pijlen
overigens op nog meer spelers
uit de Belgische competitie.
Sander Berge (Racing
Genk) en Meïté (Zulte
Waregem) worden
nadrukkelijk geciteerd
bij de halvefinalist van
de Champions
League. (NVK/MJR)

Standard 2

KV Mechelen 0

Van alle ploegen 
in play-off I heeft

Anderlecht 
het minste balbezit 
in uitwedstrijden: 

46 procent. En van
alle thuisploegen

heeft Club Brugge
ook het minste

balbezit: 47 procent

De titel pakken 
in het hol van 

de leeuw. Zoeter
kan de wraak niet
zijn voor paars-wit


