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Rood-witten

en greep uit het aanbod
van de website Sporza,
gisteren rond zes uur.

… De Noor Norsted
Moen heeft als eerste
Europeaan, blanke dus,
de marathon onder de

2u06 gelopen. Tweeëntwintig
jaar geleden liep onze Vincent

Rousseau al 2u07:19, wat was
die een fenomeen, bedenkt een
mens dan spontaan.

… In het basketbal won
Oostende met 106-48 – dat is 
10-0 in het voetbal – van Bergen.

... PSG heeft verloren, maar
de Belgen van Man United en
Chelsea hebben gewonnen.

E
column

… Bart Swings komt stilaan
op dreef.

… Davide Rebellin heeft al 46
jaren op zijn teller, maar versle-
ten is hij nog niet. De Italiaan
heeft een contract getekend bij
Natura4Ever-Sovac, een Bel -
gische ploeg.

… De Belgische hockeyman-
nen, de ploeg van het jaar als er
met een beetje kennis van
zaken is gestemd, klopte Spanje
met 5-0 in de Hockey World
League.

… Jacky Ickx krijgt een plaats
in het Pantheon of World
Sports Legends, de Oscar van
de Sport toeterde de radio gis-
teren. Misschien een beetje veel
eer voor een prijs die in 2016
voor het eerst is uitgereikt en
die ook al Jean-Marie Pfaff in
haar sterrenhemel op nam.

‘Ik voel me fitter
dan ooit. 

Ik moet nog ritme
opdoen en hoop

steeds belangrijker 
te worden voor 

de ploeg’
JORDY CLASIE

Eupen kan 2-0-voorsprong niet vasthouden en blijft troosteloos op laatste plaats

Een wissel na 30 minuten, het betekent
doorgaans niet veel goeds. Gisteren leidde
het voor Ivan Leko tot twee ontdekkingen:
Jordy Clasie is topfit en past samen met
Vanaken, Nakamba en Vormer perfect op
het middenveld. Een geslaagd proefproject.

Hij wou wel acht spelers wisselen. Ivan Leko was
pisnijdig tijdens de hopeloze eerste helft van Club
Brugge. Uiteindelijk bleef het bij één vervanging:
Decarli werd geslachtofferd, Jordi Clasie moest
blauw-zwart na 30 minuten nieuw leven inblazen.
Achterin ging het van drie verdedigers naar vier,
één rij hoger vormden Nakamba, Vormer,
Vanaken en dus Clasie het hart van de ploeg. Een
kwartet op het middenveld waar Leko al sinds de
komst van de Nederlander over nadenkt, alleen
dwarsboomde de fysieke paraatheid van Clasie

tot voor gisteren het plannetje van de coach.
In Eupen, bij een 2-0-achterstand en met de rug

tegen de muur, achtte Leko het ideale moment
gekomen: “Het is een goede keuze geweest om
hem erin te gooien”, zag ook Ruud Vormer. “We
kregen meteen meer grip. Het spel liep beter en
je zag dat het veel makkelijker ging. We kennen
elkaar goed: dat zag je bij dat balletje van Clasie
op mij waaruit het eerste doelpunt kwam.”

Vier beste middenvelders op het veld
Clasie begon op de tien, maar werd al snel naar
links getrokken. Vormer zakte uit aan de rechter-
zijde, Nakamba was de controleur en Vanaken
mocht voor hen zijn zin doen. Een geslaagd proef-
project, ook al is er dan geen plaats voor
Limbombe, toch aardig in vorm de laatste weken.

“De coach was niet tevreden en besloot daarom
het systeem te veranderen en mij te brengen”, aldus
Clasie zelf. “Eerst als nummer tien, daarna op links
in een ruit en later op de plek van Nakamba toen
die vervangen was. Ik kan me er zeker in vinden.”

Leko noemde het een 2-6-2, het systeem waarin
hij met Nakamba, Vormer, Vanaken en nu dus ook
Clasie in principe al zijn beste spelers op het mid-

denveld kan plaatsen.
Voor de 17-voudige Oranje-international werd

het de langste invalbeurt, op een eerste basisplaats
is het nog steeds wachten. Nu de winter in het land
is, komt ook de huurling er met enige vertraging
aan. Want gelet op zijn palmares is Clasie geen
bankzitter voor de Belgische Jupiler Pro League.
Gelauwerd als leider van Feyenoord tussen 2010
en 2015, daarna ook in de Premier League onder
Koeman voor Southampton van grote waarde.

Alleen moest de Nederlander na een tweede
rampseizoen bij de Saints de jongste maanden
het ritme zien vinden. Iets wat nu aan het lukken
is: “Ik krijg steeds meer minuten en dat is positief.
In het begin van het seizoen wonnen we alles en
dan is het lastig wisselen als trainer. Nu voel ik me
intussen fitter dan ooit. Sterker dan tijdens mijn
periode in Nederland en Engeland bij Feyenoord
en Southampton. Dat wil toch wat zeggen.

“Ik moet nog ritme opdoen en hoop steeds
belangrijker te worden voor de ploeg. Na een ellen-
dig jaar zonder speelgelegenheid begin ik het ple-
zier weer terug te vinden. Een basisplaats heb ik
nog niet gekregen, maar dat zal zeker komen.” (TTV)

◃ Ruud 
Vormer knalt
in de toege-
voegde tijd
vanop de 
penaltystip 
Club op ge-
lijke hoogte.
© BELGA

Eupen 2

Club Brugge 2

Zo zorgeloos het seizoensbegin,
zo verontrustend de jongste
maanden van Zulte Waregem.
In alle linies heeft Francky Dury
bergen werk voor de boeg.

De defensie blijft klungelen.
Met vier of vijf achteraan: het
maakt niet uit. Domme goals
incasseren doet Essevee weke-
lijks. Een clean sheet is zelfs al
tien competitieduels geleden.
Zelfs de terugkeer van Bossut in
het doel lost het niet op. 

Dury is al het hele seizoen op
zoek naar de juiste balans op het
middenveld. De Sart haalt verre
van zijn beste niveau, Doumbia
is een goede voetballer, maar
staat niet ver genoeg in zijn (tac-
tische) ontwikkeling om het

middenveld van de fusieclub te
dragen. 

Prioritair op het winterver-
langlijstje van Dury staat dan
ook een nummer 6. Iemand die
voor duelkracht zorgt tussen de
huidige pluimgewichten. (VDVJ)

◃ Moses 
Simon
scoorde 
het doelpunt
voor Gent. 
© BELGA

In alle linies werk voor Dury

Club dankt herboren Clasie

Zulte Waregem 0

AA Gent 1
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Stand eerste klasse A

Uitslagen en stand eerste klasse B

1.   Club Brugge                       17          13          2          2           38-16            41
2.   Charleroi                              17          10          2          5            29-17            35
3.   Anderlecht                          17          10          3          4           28-18           34
4.   STVV                                       17          7             5          5            22-24           26
5.   AA Gent                                 17          7             6          4           24-16            25
6.   Antwerp                                17          6             4          7            23-21            25
7.   Standard                              17          6             5          6           18-19            24
8.   Racing Genk                       17          5             5          7            23-22            22
9.   Waasland-Beveren         17          6             8          3            32-31            21

10.   Excel Moeskroen             17          5             7          5            24-30           20
11.   Zulte Waregem                 17          6             10       1            28-31            19
12.   KV Oostende                      17          5             8          4           22-23            19
13.   Lokeren                                17          4             8          5            18-26            17
14.   KV Kortrijk                          17          4             8          5            20-29            17
15.   KV Mechelen                      17          3             8          6           20-28            15
16.   Eupen                                     17          2             10       5            25-43            11

CHARLEROI                                             1-1                                       KV OOSTENDE
42’ Tainmont 1-0, 57’ Musona 1-1

LOKEREN                                                  1-2                                         ANDERLECHT
17’ Gerkens 0-1, 28’ Skúlason (p) 1-1, 52’ Onyekuru 1-2

MOESKROEN                                          1-1                                                           STVV
5’ Charisis 1-0, 31’ Rotariu 1-1

KV KORTRIJK                                         4-1                       WAASLAND-BEVEREN
6’ Ajagun 1-0, 8’ Ouali 2-0, 58’ Ouali 3-0, 74’ Dierckx 3-1, 83’ Chevalier 4-1

KV MECHELEN                                       3-2                                       RACING GENK
3’ Aidoo (og) 1-0, 12’ Pedersen 2-0, 38’ Pedersen 3-0, 54’ Aidoo 3-1, 90’ Pozuelo 3-2

STANDARD                                              1-1                                                 ANTWERP
45+1’ Orlando Sá 1-0, 72’ Hairemans (p) 1-1

EUPEN                                                        2-2                                       CLUB BRUGGE
9’ Leye 1-0, 18’ Loties 2-0, 68’ Dennis 2-1, 91’ Vormer (p) 2-2

ZULTE WAREGEM                                0-1                                                    AA GENT
29’ Simon 0-1

Beerschot Wilrijk - Roeselare               1-0

Lierse - Westerlo                                    2-0

Cercle Brugge - Union                          2-2

OH Leuven - Tubeke                              1-1 

1. Lierse 4 12
2. OH Leuven 4 6
3. Union 4 6
4. Cercle Brugge 4 5
5. Roeselare 4 4
6. Beerschot Wilrijk 4 4
7. Tubeke 4 3
8. Westerlo 4 1

Topscorer

Bandé (KVM)
Thelin (W-B)
Leye (Eup)
Onyekuru (And)

8

Volgende
speeldag
Vrijdag 08/12
20.30 uur
W.-Beveren - Standard
Zaterdag 09/12
18.00 uur
KV Oostende - KV Mechelen
20.00 uur
Racing Genk - Eupen
Antwerp - Moeskroen
20.30 uur
AA Gent - KV Kortrijk
Zondag 10/12
14.30 uur
Club Brugge - Lokeren
18.00 uur
Anderlecht - Charleroi
20.00 uur
STVV - Zulte Waregem

Gano (KV Oostende)
Rezaei (Charleroi)
Morioka (W.-Beveren)

7

Soms schrijven droomscena-
rio’s zichzelf. Sinan Bolat keepte
zich ooit nog in de geschiedenis-
boeken van de Rouches.
Gisteren keerde hij er voor het
eerst in zijn carrière terug. Met
een ultieme penaltysave hielp
hij Antwerp aan een onver-
hoopt puntje.

Sclessin haalt het beste in
Bolat naar boven. De doelman
dook de elfmeter van Sá uit de
benedenhoek. Gerechtigheid,
want de Portugees wist hem te
versieren zonder contact met
Batubinsika.

Het maakte de rol van Bolat
er niet minder heroïsch op.
Uitbundig vierde hij het niet. “Ik
heb geen dubbel gevoel”, zegt
Bolat. “Ik ben echt blij, al wil ik
me verontschuldigen bij de sup-
porters van Standard, maar ik
doe ook maar mijn job.” (SJL)

Bolat zorgt voor gelijkspel

Uitslagen eerste klasse A

… Er is ook gecrosst of wat
daarvoor moet doorgaan zon-
der Mathieu van der Poel, Wout
van Aert en Lars van der Haar.
In Hasselt won zowaar een
andere Nederlander, Corné van
Kessel en in Mol won de andere
Van der Poel, ook een Neder -
lander. Een beetje belachelijk
voor die oer- en oervlaamse
sport.

Geen (of weinig) mooie
sport, slecht weer, kou en kil,
en dan reed ik zaterdag tot
overmaat van ramp ook 
nog eens in een prikkeldraad
bij een toertocht: dit was alsnog
hét kloteweekend van 2017.

Daarom was zondagnamid-
dag alle hoop gevestigd op
Standard-Antwerp, de slag van
de rood-witten. Bedrijfs eco no -
misch is het de logica zelve dat

in Antwerpen een eersteklasser
voetbalt. Van alle Belgische ste-
den is alleen Brussel groter. Wel
jammer dat Antwerp geen
voetballende aanwinst is. Het
speelt als een degradant maar
staat daar inmiddels wel mee
in de top zes en dat is geen ver-
heugende vaststelling.

Hoe Laszlo Bölöni tachtig
procent van de energie van zijn
ploeg besteedt aan het ontrege-
len van de tegenstander, dat is
puur cynisme. Dat ze op de
Bosuil na al die jaren zonder
eersteklassevoetbal blij zijn
met die dooie mus, valt ook nog
enigszins te begrijpen, maar
mag het iets meer zijn? Iets
meer dan mandekking in een
loopgravenoorlog, twee lijnen
dicht bij elkaar met als enige
bedoeling af te breken in de

stille hoop om aan de overkant
te geraken en daar een vrije
trap of corner te versieren om
daar de omgekeerde beuk erin
te zetten?

Niet dat er geen aardige voet-
ballers rondlopen bij Antwerp.
Laat zo’n Geoffry Hairemans
twintig meter hoger spelen met
aanvallers voor hem en je zal
eens wat zien. Maar Antwerp
wil niet aanvallen, begaat elke
wedstrijd weer een recordaan-
tal overtredingen en prijkt
mooi aan de leiding in die sta-
tistiek én in die van de gele
kaarten.

Het kreeg nog geen enkele
rode kaart en ook dat is het per-
verse gevolg van het loopgra-
venwerk en het totale gebrek
aan ruimte waardoor ze met
hun trekken en sleuren in het

middenveld goedkoop wegko-
men.

Altijd hard, zelden brutaal
en negatief. Dat soort voetbal
levert op en het bewijs werd gis-
teren weer eens geleverd. In de
72ste minuut liep een
Congolese domoor van
Standard een Ghanees van
Antwerp omver die voor het
eerst van de wedstrijd in het
strafschopgebied was gesuk-

keld. Een Belg met hoeren-
chance schoot een penalty
voorbij een Mexicaan. En zo
werd het 1-1.

De thuisploeg had veel pech,
vooral met die late kopbal van
Renaud Emond, maar zolang
die psychopaat van een Sa
Pinto daar de plak zwaait,
mag/moet elke rechtgeaarde
voetballiefhebber ook hopen
op zoveel mogelijk tegenslag

voor Standard. Gisteren bleef
hij opvallend rustig, wellicht in
de ijdele hoop dat zijn theater
tijdens de bekerwedstrijd in
Anderlecht hem niet te zwaar
wordt aangerekend.

Bij uitbreiding moet je 
die hele Portugese kolonie
komedianten in Luik vervloe-
ken. Hoe zo’n ref Bart Vertenten
in het theaterstuk van 
Orlando Sa trapt en een straf-
schop fluit, dat tart alle verbeel-
ding.

Gelukkig stopte Sinan Bolat
namens Antwerp de straf-
schop, waarop de doelman van
Antwerp zich nadien ging ver-
ontschuldigen bij de suppor-
ters van Standard omdat hij
hen de overwinning had afge-
pakt. Het absolute toppunt van
hypocrisie en cynisme.

Antwerp speelt als een degradant,
besteedt tachtig procent van de energie
aan het ontregelen van de tegenstander,
maar staat daar wel mee in de top zes

Standard 1

Antwerp 1

Niemand gelooft in
mirakel in Glasgow

Anderlecht moet minstens drie keer scoren tegen Celtic

Tussen hoop en wanhoop richting Celtic.
Hoop, want ‘je weet maar nooit’. Wanhoop,
want, zo bewees Lokeren, ‘we scoren
moeilijk’. Winnen met drie goals verschil:
het zal niet. Toch, Teo?

Daknam, waar voetballers journalisten níet kun-
nen ontlopen richting de bus. Het is te zeggen.
Een collega sprak na de zege van Anderlecht
Lukasz Teodorczyk aan, spits op de dool en alweer
slecht. Dat gebeurde vriendelijk, maar toch
draaide de Pool het hoofd weg. De pers is zijn aan-
dacht niet waard.

Zijn woorden nog veel minder. Zelfs niet toen
we (nog steeds galant) aandrongen. Teodorczyk
liet zich wel verleiden om even halt te houden.
Zichtbaar geïrriteerd – een mens gaat op zo’n
moment instinctief zijn gezicht bescher-
men, hij zou maar eens moeten uithalen
– mompelde hij iets tussen zijn tanden.
Meer niet.

Kunt u zich iéts voorstellen bij zijn stem?
Wij alvast niet, waanzin. Teo de Zwijger. Op
en naast het veld.

Als Hein Vanhaezebrouck Sá Pinto een
schande voor Standard vindt, dan is Teodorczyk
dat voor Royal Sporting Club Anderlecht. Hij doet
zelfs geen moeite om de waarden van de club uit
te stralen.

Desinteresse
Het is desinteresse. Gewoon cashen en voor het
overige zo snel mogelijk naar huis. Letterlijk. Het
laat zich voelen: zijn laatste treffer dateert van
begin oktober op Mechelen, toen hij kans na kans
miste.

“Ik wil me niet focussen op één speler”, sprak
Vanhaezebrouck zaterdagavond over zijn num-
mer 91. “Jullie hebben gezien hoe hij speelde, ik
ook. Het is wat het is. We zullen zien wat de
komende dagen brengen.”

Spelers roemen Hein om zijn eerlijke keuzes.
Wel, als Teo blijft staan, is dat niet ‘eerlijk’. Vooral
gezien de uitdaging die wacht: Anderlecht moet
tegen Celtic minstens drie keer scoren om über-
haupt kans te maken op Europa League-voetbal
na Nieuwjaar. En laat net efficiëntie een pijnpunt
zijn.

“We hebben een probleem qua scorend ver-
mogen”, moest ook Vanhaezebrouck toegeven.
“Drie keer scoren in Celtic is op dit moment te
hoog gegrepen.” Een understatement: in 24 duels
lukte het dit seizoen slechts vier keer.

Ook niet op Lokeren, ondanks de ruimte in het
slot. Er waren voldoende mogelijkheden om een
derde doelpunt te maken. “Maar dan ging het te
traag”, zuchtte de T1. “Of was de pass niet precies
genoeg. We waren simpelweg te slordig. Anders
hadden we de overwinning veel sneller kunnen
veiligstellen.”

60.000 fans
Het is ons, en Hein ook trouwens, een raadsel hoe
dit Anderlecht drie keer zal scoren in Celtic Park.
“Vergeet niet: Celtic is in eigen huis een heel
andere ploeg dan op verplaatsing”, benadrukte
Vanhaezebrouck nog eens. “Met dank aan die
60.000 supporters. Het zal al een opdracht op
zich worden om overeind te blijven.”

Tegelijk kon Vanhaezebrouck natuurlijk niet
alle hoop de grond inboren, per slot van rekening
leest de achterban mee. En kun je het niet maken
om Europa zomaar op te geven.

“Het wordt een moeilijke opdracht, maar als
we er niet in geloven, blijven we beter thuis. Je
weet maar nooit dat er iets onverwacht gebeurt.
(denkt na) Het heeft geen zin om onszelf druk op
te leggen. Eigenlijk zou een gelijkspel al mooi zijn.”

Nochtans gaat het voetbal van Anderlecht in
stijgende lijn. Mocht Appiah die domme penalty-
overtreding niet begaan hebben, dan was Lokeren
nooit in de match gekomen. HVH: “Dat soort fou-
ten moet eruit.”

Hetzelfde kan gezegd over een zekere Lukasz
Teodorczyk. Hein zou beter zichzelf in de spits
posteren. Maar zelfs als hij dat doet: het wordt een
mission impossible, daar in Schotland.

Toch was er een opsteker. Anderlecht boekte
zijn vijfde uitoverwinning op rij en dat was ook
alweer vijf jaar geleden. “Op bezoek gaat het blijk-
baar makkelijker”, lachte Hein Vanhaezebrouck.
“Ik vind dat we ook thuis goed voetbal brengen,

maar qua punten
loopt het beter
uit.” Het clubre-

cord is elf zeges
op rij op verplaat-

sing.  (PJC)

‘Als we er niet in geloven,
blijven we beter thuis. 
Maar eigenlijk zou een
gelijkspel al mooi zijn’

HEIN VANHAEZEBROUCK
COACH ANDERLECHT

◃ Teodorczyk strijdt om de bal met Lokeren-
verdediger Rassoul. De Pool speelde opnieuw
een zwakke partij en kon nauwelijks een duel
winnen. © BELGA


