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Sporting Lokeren speelt dinsdag op 
tweede kerstdag tegen KV Mechelen 
in principe voor een uitverkocht sta-
dion. 

Elke betalende abonnee kon gratis 
een gast naar keuze meebrengen naar 
het stadion, waardoor alle beschikba-
re vrijkaarten intussen de deur uit 
zijn. 

Hierdoor zullen de thuisloketten die
dag dan ook gesloten blijven. De lo-
ketten voor bezoekers zijn wel open.  
(whb)

Match tegen Mechelen 
uitverkocht 
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Ref Lardot keek al even nerveus naar
zijn uurwerk, terwijl de bezoekende
fans al hun spandoeken en vlaggen op-
rolden. Maar de vrije trap van Danijel
Milicevic – wellicht de enige scherp
genomen standaardsituatie na rust bij
de Buffalo’s – bereikte eerst het hoofd
van Stefan Mitrovic en vervolgens
was het aan Roman Yaremchuk om de
bal met zijn kruin voorbij Nicolas
Penneteau te werken. Resultaat: dolle
taferelen langs de zijlijn en een Ghe-
lamco Arena die nog eens ouderwets
daverde op zijn grondvesten.

Anderson Esiti lachte na afloop zijn
tanden bloot. “Ik ben zo blij met deze
overwinning”, aldus de Nigeriaan.
“En ook voor Roman. Die jongen
werkt zo hard en geeft zich telkens
volledig. Hij is razendsnel en tech-
nisch zo sterk. Echt super dat hij hier
voor ons de partij besliste. Maar je
mag ook de prestatie van Mamadou
Sylla niet onderschatten, hij leverde
ook constant strijd. We hebben ge-
woon twee heel sterke centrumspit-
sen.”

Onder de Gentse fans heeft Esiti en-

“Reken maar dat ik die dolgraag had
gespeeld. Dit is nu eenmaal een speci-
ale match voor ons en uitgerekend die
moet ik nu vanuit de tribunes volgen.
Of mijn knie het houdt? Het gaat be-
ter, maar het is nog niet zoals ik het

zou willen zien. Maar ik focus nu lie-
ver even op het feit dat we voor de
tweede maal op rij de nul houden. We
blijven match per match werken,
maar deze zege bezorgt ons natuurlijk
een enorme boost.”

Anderson Esiti bouwt met Buffalo’s verder aan stevige thuisreputatie

Een boost 
dankzij het beest

STEFAN SMET

De ene wedstrijd is de andere 
niet. Nadat de Buffalo’s 
vorige zaterdag in de slotfase 
een wenkende zege 
ontnomen werd, greep AA 
Gent tegen Charleroi in 
minuut 97 de zevende 
thuiszege op rij. “Dit geeft 
een enorme boost.”

kele opvallende bijnamen. “Ze noe-
men me The Beast, dat weet ik. Hoe
noemen ze me nog? Man Mountain?
Fantastisch! Weet je, van dag één ben
ik hier schitterend ontvangen. Ieder-
een steunt me enorm en dat appreci-
eer ik echt. Het is fijn dat we met die
late treffer alle fans met een glimlach
naar huis konden laten gaan.”

Toch was het even onzeker of  Esiti
gisteravond wel aan de aftrap zou ver-
schijnen. “Tijdens de opwarming on-
dervond ik plots hinder aan mijn
been”, vertelt middenvelder. “Ik heb
uiteindelijk toch gespeeld. Voor het
team, want dat wilde ik niet in de
steek laten. Ik kon maar proberen en
wilde ook absoluut het veld op want
dit was een zeer belangrijke match
voor ons. Dankzij de medi-
sche staf is het me ge-
lukt en zij zullen me
ook wel helpen om mij
fit aan de aftrap te
brengen wanneer we
dinsdag het tegen Anderlecht moeten
opnemen.”

Asare geschorst

Dan zal AA Gent alvast geen beroep
kunnen doen op Nana Asare. De aan-
voerder van de Buffalo’s keek noch-
tans enorm uit naar het weerzien met
Hein Vanhaezebrouck, maar een gele
kaart gooit roet in het eten. “Ik begrijp
echt niet waarom de ref me geel geeft
in die bewuste fase”, zuchtte hij. “Ik
raak eerst de bal en vervolgens trapt
die speler van Charleroi mij aan. Maar
volgens de ref was er sprake van een
veelbelovende aanval die werd afge-
broken. Echt zonde, want zo mis ik de
partij van dinsdag”, gaat Asare verder.

Charleroi-speler 
Benavente 
ondervindt aan 
den lijve dat je 
Esiti niet zomaar 
opzijzet.

Yuya Kubo heeft stilaan een abon-
nement op prijzen want bij de ver-
kiezing van het mooiste doelpunt van 
de maand november, bleek dat de 
Gentse fans zijn treffer tegen Moes-
kroen als winnaar verkozen. Kubo 
won ook al vorige maand de poll 
waarbij de Gentse fans via de club-
website hun keuze kunnen maken. In 
de rangschikking liet de Japanse 
aanvaller met 52% van de stemmen 
zijn ploegmakkers Dylan Bronn en 
Brecht Dejaegere achter zich.  (ssg)

Kubo maakte (nog maar eens) 
Doelpunt van de Maand

AA GENTInvallers: Jackers, Coucke, Brabec, Wouters, Nastic, Zebli, 
Sabak, Lambrix, Benson, Zhegrova. Geblesseerd: Dewaest, 
Samatta, Trossard, Vanzeir, Uronen, Seigers, Berge, Mata, 
Heynen. Op 1 kaart van schorsing: Ingvartsen, Mata.

RC Genk 

1
Vukovic

31 45 15 5
Maehle Aidoo Colley Khammas

24 22 18
Pozuelo Schrijvers Malinovskyi

19 7 9
Buffel Karelis Ingvartsen

27 43 9
 Ouali  Perbet  Chevalier

8 3 14
 Ajagun  Makarenko  Van der Bruggen

30 2 4 6
 D’Haene  Kumordzi  Kagelmacher  Rougeaux

28
 Kaminski

Invallers: Bruzzese, Galens, Van Loo, Attal, Kovacevic, De 
Smet, Hoxha, Budkivskyi, Azouni. Geblesseerd: Ivanov, 
Rolland, Kagé, Verboom. Geschorst: niemand. Op 1 kaart 
van schorsing: Van Der Bruggen, Kovacevic, Verboom.

KV Kortrijk 

Boterberg Vanavond 20.00 uur

Live op Play Sports, Proximus TV en www.sportwereld.be

Invallers: Gillet, Goreux, Cavanda, Scholz, Luchkevych, 
Ndongala, Miya, Carlinhos, Badibanga. Geblesseerd: 
Bokadi, Cop. Geschorst: niemand. Op 1 kaart van 
schorsing: Agbo.

Standard 

8
Ochoa

21 21 34 15
Fai Luyindama Laifis Pocognoli

22 5 18 40
Edmilson Agbo Marin Mpoku

9 70
emond Sa

14 7
Vetokele Botaka

27 6 5 8
Legear De Petter De Sart Charisis

24 26 28 15
De Norre Teixeira Goutas Kitsiou

21
Pirard

Invallers: Steppe, Schevenels, Asamoah, Dussaut, 
Ayala, Bourard, Bezus, Antunes, Abrahams. eblesseerd: 
Gueye, Ceballos, Acolatse, Matarrese. Geschorst: Boli. 
Op 1 kaart van schorsing: Kitsiou, Kotysch, Charisis.

STVV 

Delferière Vanavond 20.30 uur

Live op Play Sports, Proximus TV en www.sportwereld.be

Invallers: Werner, Olinga, Spahiu, Boya, Libertiaux, 
Debaisieux, Van Durmen, Godeau, Rotariu. Geblesseerd: 
Bailly, Gulan, Nkaka, Diedhiou. Geschorst: niemand. Op 1
kaart van schorsing: Vojvoda, Amallah.

Moeskroen 

33
 Butez

27 3 4 28
 Vojvoda  De Medina  Mézague  Huyghebaert

21 6 11 13
 Amallah  Govea  Mohamed  Lomalisa

10 18
 Bolingi  Awoniyi

7
 Leya Iseka

11 10 99
 De Pauw  Kaya  Olayinka

43 23
 Coopman  De Sart

31 4 3 2
 Hamalainen  Heylen  Baudry  De fauw

1
 Bossut

Invallers:  Bostyn, Madu, De Mets, Reichert, Bala, 
Doumbia, Saponjic, Cordaro. Geblesseerd: Derijck, 
Jensen. Geschorst: Sandy Walsh (1/1). Op 1 kaart van 
schorsing: De Sart, Kaya.

Zulte Waregem 

Alen Vanavond 18.00 uur

Liveop Play Sports, Proximus TV en www.sportwereld.be
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AA Gent heeft zijn zinnen gezet
op Christiansen en wil er vol 
voor gaan. Bij Malmö is hij een 
ploegmakker van ex-Buffalo 
Lasse Nielsen. Christiansen 

heeft een vergelijkbaar profiel 
als Kums, al is hij een tikje aan-
vallender ingesteld. Hij trapt va-
ker op doel en recupereert de 
ballen hoger op het veld. 

Christiansen versierde in 2014
een transfer naar het Italiaanse 
Chievo, maar kon zich daar niet 
doorzetten. Bij Malmö stond hij 
vast in de ploeg. De Zweedse 
competitie is begin november 
afgelopen. Christiansen versier-
de vier caps bij de Deense natio-
nale ploeg, maar de laatste da-
teert van 2014. 

De komst van een nieuwe mid-
denvelder zou de doodsteek zijn 

voor Damien Marcq. Zulte Wa-
regem-coach Francky Dury zong 
op zijn persbabbel gisteren de 
lof van de Franse middenvelder, 
maar “het enige probleem zit 
misschien in het budgettaire 
plaatje.”

En ook de nieuwe Depoitre?

AA Gent had nog een prioriteit
op de transfermarkt: een stevige 
spits. Daarvoor mikt het op de 
25-jarige Curaçaose spits Ran-
gelo Janga, 1, 92 meter groot. 
Hij heeft al medische tests afge-
legd, maar rond is de deal nog 

niet.
Janga heeft een vreemd carriè-

reverloop. Na periodes bij Wil-
lem II en Excelsior belandde hij 
bij het Cypriotische Omonia 
Aradippou. Daarna trok hij naar 
de Nederlandse tweedeklasser 
Dordrecht en belandde dan bij 
het Slovaakse Trencin. Daar zit 
hij nu aan 14 goals in 1 7 mat-
chen. 

Bij Gent hopen ze dat hij een 
nieuwe Depoitre wordt, een 
laatbloeier die de sceptici onge-
lijk geeft en zich weet door te 
zetten op een hoger niveau.  
(vdm, jcs)

AA Gent heeft nieuwe Kums in het vizier 
AA Gent hoopt eindelijk de 
verbindingsman op het mid-
denveld op het spoor te zijn 

naar wie het zoekt sinds 
het vertrek van Sven 

Kums. Het gaat om de 27-
jarige Deense midden-

velder Anders Christi-
ansen van de Zweedse
kampioen Malmö.

Anders Christiansen speelt bij
Zweeds kampioen Malmö.
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KV OOSTENDE 
KVO doet met de 
zesde overwinning van 
het seizoen een 
schitterende zaak in de 
strijd om het behoud.

7 Dutoit
5 Capon (20’)
6 Lombaerts
5 Milic

6 Tomasevic
5 Jali
6 Siani
7 Banda (75’)

6 Gano
7 Musona (90+2’)
6 Zivkovic

6 Bjelica (20’)
6Jonckheere (75’)
- Vandendriessche (90+2’)

1 3
Het irritante tijdrekken 
van de bezoekers zorgde 
voor frustratie bij de 
thuissupporters.

45’ Bjelica
51’ Milic
62’ Zivkovic
87’ Tomasevic
RODE KAARTEN: geen

TOESCHOUWERS: 4.732
SCHEIDSRECHTER: Put (5)

Uitgekookt Oostende telt Waasland- Beveren uit op de counter 

Geen Clement, geen geluk

WIM HOUTTEQUIET

Had je tien miljoen, wat zou
jij dan doen? Een toepasselij-
ker nummer dan de klassieker
van Samson en Gert kon de dj
op de Freethiel nauwelijks
draaien. Zowel Waasland-Be-
veren als Oostende kreeg afge-
lopen week een mentale dreun
te verwerken. Bij de Waaslan-
ders maakte trainer Philippe
Clement de overstap naar
Genk. Bij de Kustboys kocht
Marc Coucke Anderlecht, van-
af 1 maart verlaat de flam-
boyante voorzitter Oostende.
Nieuws dat bij beide clubs in-
sloeg als een bom. Beide sup-
porterskernen konden zich al-
vast niet vinden in de gang van
zaken. “Laat je ploeg maar in
de steek!”, rolde
uit beide vakken
van de tribunes.
Een duidelijk
statement.

De problematiek
speelden beide
clubs duidelijk
parten. Het frivo-
le combinatie-
voetbal van
Waasland-Beveren leek net als
Clement met de noorderzon
verdwenen op de Freethiel.
Weinig beweging zonder bal
en vooral een festival aan
slechte passes. Oostende toon-
de zich de betere ploeg, zonder

echt te dreigen. Buatu, verras-
send opnieuw centraal, be-
sloot de bezoekers een handje
te helpen met een dramatische
terugspeelbal. In plaats van de
bal in de tribune te kegelen,
besloot Roef de bal te contro-
leren. Musona was er als de
kippen bij om de slechte con-
trole van de doelman genade-
loos af te straffen. Van een
vroeg kerstcadeau gesproken.
“We begonnen veel te slap”,
besloot interim-coach Johan
Van Rumst. “Een euvel waar
we vroeger ook al mee kamp-
ten. Maar ik heb geen verschil
gezien bij mijn spelers. Niet in
beleving, noch in trainings-
arbeid.” 

Na twintig minuten schakel-
de Waasland-Beveren einde-
lijk een versnelling hoger, al
werd Angban duidelijk gemist.
Morioka vond Dierckx met een

subtiel tikje op de flank, maar
Ampomah kon de voorzet niet
in doel verwerken. Oostende
zakte steeds dieper weg en
loerde op de counter. Op het
halfuur knikte Cools een voor-
zet van Demir pal op Lom-
baerts. Op slag van rust kreeg
Thelin de kans om de thuis-
ploeg op gelijke hoogte te kop-
pen, maar Lombaerts zat er
nog uitstekend tussen.

Dodelijke counter

Waasland-Beveren toonde in
de tweede helft eindelijk weer
zijn ware gelaat. “We hebben
er al slechter voorgestaan,
maar de reactie na rust was
positief”, zei Van Rumst. “Het
zat er vandaag niet in. Geluk
dwing je af, zeker.” Ampomah
liet Milic als een trainingske-
gel achter, Bjelica kon zijn
voorzet in extremis wegwer-

ken. De gelijkmaker hing in
de lucht, maar de thuisploeg
kreeg het deksel op de neus.
Banda rondde een counter
uit het boekje simpel af.
Waasland-Beveren voerde
de druk op. Interim-coach
Van Rumst gooide nog een
extra spits in de strijd. De
verdiende gelijkmaker viel
dan toch. Milic liep Thelin
(erg licht) aan in de zestien.
Ref Put twijfelde dit keer
niet en legde de bal op de
stip. Thelin bleef kalm en
schoot zijn tiende tegen de
netten. Oostende kwam nau-
welijks onder de druk uit,
maar in extra tijd bezegelde
ex-speler Gano het lot van de
Waaslanders na een dodelij-
ke counter. “Het geluk stond
aan onze kant vandaag”, al-
dus Custovic. “Als je op ver-
plaatsing drie keer scoort,
verdien je de overwinning.” 

JOHAN VAN RUMST
INTERIM-COACH WAASLAND-BEVEREN

“Ik heb nochtans geen 
verschil gezien bij mijn 
spelers. Niet in 
beleving, noch in 
trainingsarbeid”

INVALLERS 

Waasland-Beveren is er niet in geslaagd zijn 
eerste match in het post-Clement tijdperk te 
winnen van een efficiënt Oostende. Een monu-
mentale blunder en twee counters bezegelden 
het lot van de Waaslanders. Thelin redde de 
eer nog vanop de stip.

W De Oostendse fans uitten hun ongenoegen over het vertrek van voorzitter 
Coucke met ‘te koop’-bordjes.

CUSTOVIC: “DIT DOET DEUGD”
van onze efficiëntie. 
Een verplaatsing 
naar Waasland-Be-
veren is een moeilij-
ke match, maar ik 
moet mijn spelers 
feliciteren voor de 
wilskracht die ze 
hebben getoond.”
Vóór de match had 

Adnan Custovic, de
coach van KV Oost-
ende, toonde zich ui-
termate tevreden 
met de zege. “Na 
drie opeenvolgende 
nederlagen doet dit 
echt deugd. Ik vind 
onze overwinning 
verdiend op basis 

voorzitter Marc 
Coucke de spelers-
groep nog een toe-
lichting gegeven 
over zijn vertrek. “Hij
heeft ons uitgelegd 
dat hij zijn ambities 
wilde volgen, maar 
dat hij altijd suppor-
ter zal blijven.” (fbu)
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monoloog.
Michel Louwagie: leven en pijn van 28 jaar voetbalmanager zijn

‘Hoe kan 
ik rust 

hebben, 
met dit
leven?’
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In 2020 stopt hij ermee. Dan is Michel Louwagie (61) 
dertig jaar manager en technisch directeur van KAA Gent
geweest en dat is genoeg. ‘Ik verdien meer dan jij, maar jij hebt
minder stress. Soms denk ik: had ik maar wat anders gedaan.’ 
Monoloog van een voetbalman in hart en nieren.
HANS VANDEWEGHE

isschien had ik nog iets
meer  zorgen in 1996-’97,
toen we net de degrada-
tie konden ontlopen,
maar 2017 was dan toch
mijn op één na slechtste
jaar hier op AA Gent –
hoe goed we de afgelo-
pen weken ook presteer-
den. Ik herinner mij nog
onze eerste  ontmoeting
van dit jaar. We gingen
samen naar een oefen-

partij kijken op onze stage in het Spaanse Oliva. Ik
zei je toen dat de transfer van Adrien Trebel in
orde zou komen. Niet dus, dat zegt veel over mijn
wereld.

“Dit is de voorgeschiedenis. Lokeren wil in de
zomer van 2016 Benito Raman van ons kopen,
maar ik krijg telefoon van  makelaar Christophe
Henrotay dat Standard ook geïnteresseerd is. Die
bieden op 70 procent van de transferrechten, wel-
iswaar voor een lager bedrag. Maar als Benito zou
worden verkocht voor  pakweg 5 miljoen, kregen
wij daar 1,5 miljoen van. Dat was interessanter en
ik stemde toe, maar ik sprak ook af dat als de kans
zich voordeed, de slinger ook eens onze kant
mocht uitkomen. Natuurlijk, zei Bruno Venanzi
(voorzitter van Standard Luik, HV) en we hadden
een overeenkomst.

“Oké, een half jaar later wilde Adrien Trebel
weg bij Standard, ging niet mee op stage en ze
 wilden van hem af. Hein Vanhaezebrouck wilde
absoluut Trebel, dus we  gingen ervoor. We had-
den een afspraak: 2,1 miljoen voor 70 procent.
Finaal hebben ze ons gedribbeld en hebben ze
hem voor 100 procent en 3 miljoen naar
Anderlecht laten gaan. 

“Conclusie? Eerlijkheid in het voetbal bestaat
niet. Natuurlijk dat zoiets blijft hangen. Ik ont-
houd dat sommige mensen geen woord houden.

Ik zou dat nooit doen. Ivan De Witte (voorzitter
van KAA Gent, HV) en ik houden ons aan onze
 afspraken.

“Na het mislopen van Trebel en de verhuis van
Vanhaezebrouck naar Anderlecht, telkens met de
makelaar Mogi Bayat als tussenpersoon, kreeg ik
van overal de raad om niet meer met Bayat samen
te werken. Ik kan dat begrijpen, maar hij is wél
een van de beste makelaars die er rondlopen. Hij
brengt niet alleen spelers, hij kan ze ook verkopen
en zo heb je er niet veel. Dus ben ik pragmatisch
en werk ik nog steeds met Bayat. Met iets meer
achterdocht, dat wel.”

Onrustig skiën 
“2017 kondigde zich als moeilijk aan. Onze laatste
wedstrijd van 2016  verloren we en we stonden
achtste op twee punten van de zesde plaats. Niks
aan de hand voor de meeste ploegen, maar wij
zijn het aan onze stand en onze balans verplicht
om play-off 1 te halen. 

“Dus ga je het eindejaar in met zorgen en dat is
jammer, want dat is net mijn enige echte vakantie
van het jaar. Wij gaan dan skiën. Altijd naar
 het zelfde hotel in Sölden. Zorgen betekent meer
telefoons, ’s ochtends vóór het skiën en ook erna.

Na een tijdje zakken de zorgen in en is de situatie
minder acuut, maar de onrust blijft wel.

“Uiteindelijk hebben we ons pas in de laatste
wedstrijd van de reguliere competitie definitief
geplaatst voor play-off 1. Ik vreesde het  scenario
van ons eerste jaar in de Ghelamco Arena, 
toen we de laatste wedstrijd thuis tegen Zulte-
Waregem de mist ingingen. We speelden in het
mooiste  stadion van België en  meteen in ons 
eerste  seizoen zaten we in play-off 2.

“Dit jaar ging het wel goed in die beslissende
wedstrijd tegen KV Mechelen. We stonden in
geen tijd op 3-0, nog vóór de rust. Met een 3-0 ben
ik gerust. Bij 2-0 nog niet, want ik ken dat: een
tegengoaltje en het kan in elkaar stuiken. Bij 1-0
en 0-0 zit ik te sterven. Dan hoor je mij wel eens
schreeuwen in de tribune. 

“Ik kan het niet helpen, het is  sterker dan
 mijzelf. Ik bewonder mijn collega’s die daar
 uiterlijk onverstoord op zitten te kijken. Ik
 herinner mij bijna geen andere wedstrijd in 2017
waarin we zo snel zekerheid hadden over winst.
Thuis tegen Eupen in oktober werd het ook nog
voor de rust 3-0, maar  verder was het elke match
bang afwachten. Voetbal bezorgt mij stress. Het
betert een uur na de wedstrijd, als ik heb kunnen
nadenken over wat ons te doen staat. Wat niet
betekent dat ik goed slaap, want dan zit ik nog
met die adrenaline. Die verdwijnt pas als ik een
dag later ’s ochtends kan gaan joggen.”

Chemie 
“Play-off 1 niet halen betekent 3 miljoen euro
minder inkomsten. Dat is op korte termijn, maar
je zakt ook in de ranking over de laatste vijf jaar,
wat weer minder tv-rechten als gevolg heeft. 
Drie: doordat je minder  presteert, worden je 
spelers minder waard. Vier: Europa niet halen
betekent ook minder inkomsten. Voor de meeste
supporters gaat het om winnen en verliezen,
maar ik leef constant met de vraag: wat zijn de
financiële gevolgen? 

“We zijn in maart thuis weggespeeld door
Genk in onze Europese wedstrijd, maar ik ben
toen niet gaan twijfelen aan ons spel onder Van -
haezebrouck. We waren fel verzwakt, vooral op
het middenveld. Die match konden we niet win-
nen en we hebben ze verloren. Finaal zaten wij
wel in play-off 1 en Genk niet en dat was ons doel.

“Genk heeft dit seizoen na ons ook zijn trainer
moeten ontslaan. Ik had dat verwacht, vooral als
je hoort dat de chemie met een aantal  topspelers
op was. Ja, ik weet het, de chemie tussen trainer
en speler klinkt als een loos begrip, maar het valt
niet te verwaarlozen. 

‘Bij 1-0 en 0-0 zit ik 
te sterven. Dan hoor je

mij wel eens schreeuwen
in de tribune. Ik kan het

niet helpen, het is  
sterker dan mijzelf ’
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“Spelers moeten zich belangrijk voelen. De
aandacht van de media is gigantisch toegenomen
en in de discussie ‘trainer of speler’ kiezen de
media toch meestal de kant van de spelers. Kijk
eens na een slechte wedstrijd: welke spelers 
worden aangepakt in de media? Weinig, het is de
trainer die na Club-Anderlecht het meeste op zijn
bord kreeg.

“De voorzitter en ik zijn altijd voorstander
geweest van een langetermijnwerking met één
trainer, type Francky Dury bij Zulte-Waregem of,
op een ander niveau, Arsène Wenger bij Arsenal.
Maar ikzelf ben tot inkeer gekomen: het is wish -
ful thinking om dat bij ons te willen. De druk is
hier te groot.”

Financieel resultaat 
“Ik begon 28 jaar geleden als manager van deze
club en nu ben ik CEO van dit voetbalbedrijf en ik
heb 21 trainers zien passeren. Met de interims van
assistenten erbij hebben wij 28 keer van trainer
gewisseld, in 28 jaar, en wij mikken dan nog op de
lange termijn. 

“Elke trainer heeft een houdbaarheidsdatum.
Je kunt toch niet zeggen dat Hein geen goeie 
trainer was? Oké, we hebben veel tegenslagen
gehad: spelers niet in vorm, scheidsrechterlijke
beslissingen, blessures… veel verzachtende
omstandigheden. Je hebt een toptrainer en je
staat voorlaatste. Vervolgens gaat die weg en
komt een andere  trainer die ook net is ontslagen
en ineens lukt het wel tussen die nieuwe trainer
en die groep. Dat is die chemie.

“En Arsenal, tja, die doen het al 21 jaar met
dezelfde trainer, maar hoe
lang is het geleden dat ze
een titel hebben gehaald?
Inderdaad, hun financieel
resultaat is schitterend,
ook zonder prijzen, en
daar zijn ze tevreden mee.
Terecht. Ze hebben de
kosten onder controle en
hun lonen liggen lager
dan bij de andere topclubs
in Engeland.

“Dat geldt ook voor
ons: van alle G5-clubs in België geven wij het
minst uit aan spelerslonen. Dat zal dit jaar bruto
15 à 16 miljoen euro bedragen voor zo’n veertig
contracten. Inderdaad, gemiddeld 400.000 euro,
maar het  gemiddelde wordt om laag gehaald door
de kleine contractjes voor jonge spelers. Wij 
hebben een economisch model waarbij we de
spelersloonkosten onder de helft van het voetbal-
inkomen willen houden. Dat be draagt 31 miljoen.
Reken daarbij de horeca voor 8 miljoen en dan
komen daar nog eventueel Euro pese inkomsten
en de overschot op de transfer balans tussen
ingaande en uitgaande spelers bij.

“Het Belgisch bedrijfsmodel in voetbal is sim-
pel: Charleroi. Die tonen hoe het moet. Spelers
niet te duur aankopen, ze verbeteren en doorver-
kopen. Tegelijk sportief groeien met een trainer
die meegaat in dat verhaal.

“Ik heb tegen Ivan De Witte gezegd dat ik mij
na het vertrek van Hein weer iets meer met het
sportieve zal bezighouden. Ik ben vroeger zelf
spelers gaan halen van wie ik dacht: die heeft iets
bijzonders, die is het waard. En zal ik je wat
 zeggen: er is geen verschil tussen een speler van 
1 miljoen en 4 miljoen euro, het verschil heeft te

maken met het tijdstip waarop je hem neemt. Er
is wel een verschil tussen 1 en 15 miljoen, tussen
15 en 50 miljoen, en er is wellicht ook een verschil
tussen 50 en 200 miljoen euro.

“Hebben wij over de laatste drie transfer -
periodes meer dan 30 miljoen euro uitgegeven
aan spelers? (denkt na) Daar zou je wel eens gelijk
in kunnen hebben. We hebben er alvast alles aan
gedaan om onze trainer het materiaal te geven
dat hij wilde en om onze club te versterken. Soms
geef je te veel uit, maar soms krijg je ook te veel
binnen. Ondanks al die uitgaven zijn wij
 financieel kerngezond.”

Zakken of play-off 1
“Pas na het ontslag van René Weiler op de maan-
dag na KV Kortrijk-Anderlecht heb ik voor het
eerst gedacht dat Hein richting Anderlecht zou
kunnen gaan. Dat ontslag kwam een dag voor
onze bekerwedstrijd op Geel en op die persconfe-
rentie kreeg hij de vraag wat hij van Anderlecht
dacht. Hij had kunnen zeggen: dit is niet aan de
orde, hier antwoord ik niet op, ik zit hier goed.
Dat zei hij niet: hij ontweek de vraag. 

“Spelers lezen dat ook, hun frank valt ook en je
weet: in topsport heb je die laatste 5 procent
nodig om het verschil te maken tussen winst en
verlies. Die konden ze niet meer opbrengen. In
Geel overleefden we nog. Toen heb ik tegen de
voorzitter gezegd: ‘Ivan, ik denk dat het niet meer
goed komt.’ Het weekend erna verloren we met 
0-1 van Zulte-Waregem en Hein was weg.

“Op Club verliezen we weer, goed gespeeld wel,
en we staan voorlaatste met 6 punten op 27. We

moesten oppassen: we
konden zakken, maar we
konden ook nog play-off 1
spelen. En kijk, we haal-
den 26 op 33 in de volgen -
de elf  wedstrijden en ston-
den donderdag vierde.

“Wat ik verwacht van
een trainer, heb ik ook
tegen Yves Vanderhaeghe
gezegd bij zijn aanstelling:
doe zo normaal mogelijk,
probeer niet te goochelen

of te toveren. De eerste trainers die ik heb gekend,
deden alles alleen, met een parttime assistent. Nu
heeft de trainer een hele staf ter beschikking. Als
hij daar leiding aan kan geven, duidelijk is in zijn
communicatie en emotioneel intelligent ten aan-
zien van de spelers, kan hij niet in de problemen
komen. 

“Trainers zorgen er soms zelf voor dat ze
onhoudbaar worden, bijvoorbeeld door onver -
holen kritiek: de verdediging is niet goed, de aan-
vallers doen hun werk niet, het middenveld is niet
dominant genoeg. Zo raken spelers een trainer
beu.”

Het zwarte gat
“Je vraagt wanneer ik rust heb. Hoe kan ik rust
hebben, met dit leven? Het stadion was klaar en
we zijn begonnen met de plannen voor het oefen-
complex in Oostakker. Dat hebben we dit jaar
gebouwd, in zes maanden. Ondertussen speel je
Europees en tussendoor hebben we ons sterren-
restaurant Horseele verbouwd. Er zijn moment-
jes van rust: als de zaterdag goed is geweest, dan
is de zondag een mooie dag, anders niet. En ‘goed’
betekent alleen dat we hebben gewonnen.

“Op zo’n mooie zondag kijk ik dan een hele dag
naar het voetbal. Gelukkig is mijn vrouw ook
voetbalminded en weet ze dat ik dan aan het werk
ben. Denk je dat ik niet liever iets anders zou
doen? Dit is mijn job en ik moet weten wat er
gebeurt in het Belgisch voetbal. Als ik die 
motivatie niet meer heb, moet ik operationeel
stoppen.

“Zodra we begonnen te bouwen aan het sta-
dion zijn de jaren dubbel beginnen tellen. In vijf
jaar tijd zijn we van een club met de administratie
in een vrijstaand huis met mijn bureau in de
woonkamer van dat huis, naar een modern
 stadion verhuisd. We hebben twee schitterende
trainingscomplexen die heel België ons benijdt,
we runnen drie restaurants en er werken nu meer
dan honderd mensen voor Gent. Voor een
 controlefreak als ik er één ben, is dat wat veel om
te controleren. 

“En toch, ik laat het niet na om elke wedstrijd-
dag zelf eerst alleen door het stadion te joggen en
in mij op te nemen wat er nog moet gebeuren.
Vier uur voor de wedstrijd doe ik nog eens een
laatste check, met zeven mensen in mijn zog.

‘Voor de meeste
supporters gaat het 

om winnen en verliezen,
maar ik leef constant 
met de vraag: wat zijn 

de financiële gevolgen?’
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Louwagies laatste kunstje

“Ik heb nog één ambitie 
die AA Gent overstijgt: de
good governance van de
Voetbalbond, en in het ver-
lengde daarvan de scheids-
rechterij. In de ons omrin-
gende landen hebben de
vertegenwoordigers van de
profclubs in de raad van

bestuur van de voetbalbond
niks te maken met een club.
Bij ons zijn de vertegen-
woordigers vaak voorzitters
van een club. 
“Clubmensen zijn op hun
plaats binnen de Profliga,
want dat gaat over het zake-
lijk beheer van het profvoet-
bal. Maar niet bij de bond,
waar ook af en toe recht
moet worden gesproken. Er
zijn clubvertegenwoordigers
 binnen de bond die nu
ijveren voor de afschaffing
van het bondsparket, puur
en alleen omdat dat zich een
beetje te veel heeft bemoeid
met een club. Een mooi
staaltje van belangen -
vermenging dat eruit moet.
“Als je internationaal kijkt,
dan zijn niet alleen de leden
van de raad van bestuur
club onafhankelijk, maar is
ook de arbitrage los van elk
belang georganiseerd. In
Engeland is het zelfs een
onafhankelijk orgaan,
gesubsidieerd door 
de Football Asso ciation, 
de Premier League en 
The Championship. De drie
CEO’s van die entiteiten lei-
den dat totaal onafhankelijke
orgaan. Een onafhan ke lijke
scheidsrechterij zal ingaan
tegen de ontstane perceptie
dat er scheidsrechters zijn
die bij bepaalde clubs niet
durven te fluiten.”   

Telkens verbaas ik er mij over hoe goed dat 
stadion er na vier jaar nog uitziet.

“In 1999 zijn Ivan De Witte en ik beginnen
samen te werken. Hij werd toen voorzitter en hij
zei: ik zal je goed betalen, maar je moet altijd
bereikbaar zijn. Wij horen of zien elkaar meer-
dere keren per dag. Ik klaag niet, maar ik ben
inmiddels bijna 62. Ik voel mij fit en dat ik goed
verdien, is niet eens meer relevant.

“Ik stop in 2018 na twintig jaar als voorzitter
van de zwembond en ik doe mijn mandaat uit bij
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité.
AA Gent doe ik tot 31 december 2020. Operatio -
neel hou ik er dan mee op, maar wat ik daarna ga
doen, weet ik nog niet. Enerzijds hunker ik ernaar
om als een normaal mens een paar weken vakan-
tie te nemen, en niet zoals nu drie daagjes Zuid-
Spanje met de telefoon in de  aanslag. Tegelijk ben
ik een beetje bang voor het zwarte gat.

“Of ik veel vrienden heb overgehouden aan het
voetbal. (schamper)Wat dacht je? In het voetbal
heb je geen vrienden. Het is ieder voor zich. Zal jij
mij blijven bellen, als ik hier weg ben? Dat zou ik
heel aardig vinden.” 

► Michel Louwagie: 
‘Zodra we begonnen te
bouwen aan het stadion,
zijn de jaren dubbel
gaan tellen.’ 
© THOMAS SWEERTVAEGHER
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Sporting Lokeren speelt dinsdag op 
tweede kerstdag tegen KV Mechelen 
in principe voor een uitverkocht sta-
dion. 

Elke betalende abonnee kon gratis 
een gast naar keuze meebrengen naar 
het stadion, waardoor alle beschikba-
re vrijkaarten intussen de deur uit 
zijn. 

Hierdoor zullen de thuisloketten die
dag dan ook gesloten blijven. De lo-
ketten voor bezoekers zijn wel open.  
(whb)

Match tegen Mechelen 
uitverkocht 

LOKEREN

B
EL

G
A

Ref Lardot keek al even nerveus naar
zijn uurwerk, terwijl de bezoekende
fans al hun spandoeken en vlaggen op-
rolden. Maar de vrije trap van Danijel
Milicevic – wellicht de enige scherp
genomen standaardsituatie na rust bij
de Buffalo’s – bereikte eerst het hoofd
van Stefan Mitrovic en vervolgens
was het aan Roman Yaremchuk om de
bal met zijn kruin voorbij Nicolas
Penneteau te werken. Resultaat: dolle
taferelen langs de zijlijn en een Ghe-
lamco Arena die nog eens ouderwets
daverde op zijn grondvesten.

Anderson Esiti lachte na afloop zijn
tanden bloot. “Ik ben zo blij met deze
overwinning”, aldus de Nigeriaan.
“En ook voor Roman. Die jongen
werkt zo hard en geeft zich telkens
volledig. Hij is razendsnel en tech-
nisch zo sterk. Echt super dat hij hier
voor ons de partij besliste. Maar je
mag ook de prestatie van Mamadou
Sylla niet onderschatten, hij leverde
ook constant strijd. We hebben ge-
woon twee heel sterke centrumspit-
sen.”

Onder de Gentse fans heeft Esiti en-

“Reken maar dat ik die dolgraag had
gespeeld. Dit is nu eenmaal een speci-
ale match voor ons en uitgerekend die
moet ik nu vanuit de tribunes volgen.
Of mijn knie het houdt? Het gaat be-
ter, maar het is nog niet zoals ik het

zou willen zien. Maar ik focus nu lie-
ver even op het feit dat we voor de
tweede maal op rij de nul houden. We
blijven match per match werken,
maar deze zege bezorgt ons natuurlijk
een enorme boost.”

Anderson Esiti bouwt met Buffalo’s verder aan stevige thuisreputatie

Een boost 
dankzij het beest

STEFAN SMET

De ene wedstrijd is de andere 
niet. Nadat de Buffalo’s 
vorige zaterdag in de slotfase 
een wenkende zege 
ontnomen werd, greep AA 
Gent tegen Charleroi in 
minuut 97 de zevende 
thuiszege op rij. “Dit geeft 
een enorme boost.”

kele opvallende bijnamen. “Ze noe-
men me The Beast, dat weet ik. Hoe
noemen ze me nog? Man Mountain?
Fantastisch! Weet je, van dag één ben
ik hier schitterend ontvangen. Ieder-
een steunt me enorm en dat appreci-
eer ik echt. Het is fijn dat we met die
late treffer alle fans met een glimlach
naar huis konden laten gaan.”

Toch was het even onzeker of  Esiti
gisteravond wel aan de aftrap zou ver-
schijnen. “Tijdens de opwarming on-
dervond ik plots hinder aan mijn
been”, vertelt middenvelder. “Ik heb
uiteindelijk toch gespeeld. Voor het
team, want dat wilde ik niet in de
steek laten. Ik kon maar proberen en
wilde ook absoluut het veld op want
dit was een zeer belangrijke match
voor ons. Dankzij de medi-
sche staf is het me ge-
lukt en zij zullen me
ook wel helpen om mij
fit aan de aftrap te
brengen wanneer we
dinsdag het tegen Anderlecht moeten
opnemen.”

Asare geschorst

Dan zal AA Gent alvast geen beroep
kunnen doen op Nana Asare. De aan-
voerder van de Buffalo’s keek noch-
tans enorm uit naar het weerzien met
Hein Vanhaezebrouck, maar een gele
kaart gooit roet in het eten. “Ik begrijp
echt niet waarom de ref me geel geeft
in die bewuste fase”, zuchtte hij. “Ik
raak eerst de bal en vervolgens trapt
die speler van Charleroi mij aan. Maar
volgens de ref was er sprake van een
veelbelovende aanval die werd afge-
broken. Echt zonde, want zo mis ik de
partij van dinsdag”, gaat Asare verder.

Charleroi-speler 
Benavente 
ondervindt aan 
den lijve dat je 
Esiti niet zomaar 
opzijzet.

Yuya Kubo heeft stilaan een abon-
nement op prijzen want bij de ver-
kiezing van het mooiste doelpunt van 
de maand november, bleek dat de 
Gentse fans zijn treffer tegen Moes-
kroen als winnaar verkozen. Kubo 
won ook al vorige maand de poll 
waarbij de Gentse fans via de club-
website hun keuze kunnen maken. In 
de rangschikking liet de Japanse 
aanvaller met 52% van de stemmen 
zijn ploegmakkers Dylan Bronn en 
Brecht Dejaegere achter zich.  (ssg)

Kubo maakte (nog maar eens) 
Doelpunt van de Maand

AA GENTInvallers: Jackers, Coucke, Brabec, Wouters, Nastic, Zebli, 
Sabak, Lambrix, Benson, Zhegrova. Geblesseerd: Dewaest, 
Samatta, Trossard, Vanzeir, Uronen, Seigers, Berge, Mata, 
Heynen. Op 1 kaart van schorsing: Ingvartsen, Mata.

RC Genk 

1
Vukovic

31 45 15 5
Maehle Aidoo Colley Khammas

24 22 18
Pozuelo Schrijvers Malinovskyi

19 7 9
Buffel Karelis Ingvartsen

27 43 9
 Ouali  Perbet  Chevalier

8 3 14
 Ajagun  Makarenko  Van der Bruggen

30 2 4 6
 D’Haene  Kumordzi  Kagelmacher  Rougeaux

28
 Kaminski

Invallers: Bruzzese, Galens, Van Loo, Attal, Kovacevic, De 
Smet, Hoxha, Budkivskyi, Azouni. Geblesseerd: Ivanov, 
Rolland, Kagé, Verboom. Geschorst: niemand. Op 1 kaart 
van schorsing: Van Der Bruggen, Kovacevic, Verboom.

KV Kortrijk 

Boterberg Vanavond 20.00 uur

Live op Play Sports, Proximus TV en www.sportwereld.be

Invallers: Gillet, Goreux, Cavanda, Scholz, Luchkevych, 
Ndongala, Miya, Carlinhos, Badibanga. Geblesseerd: 
Bokadi, Cop. Geschorst: niemand. Op 1 kaart van 
schorsing: Agbo.

Standard 

8
Ochoa

21 21 34 15
Fai Luyindama Laifis Pocognoli

22 5 18 40
Edmilson Agbo Marin Mpoku

9 70
emond Sa

14 7
Vetokele Botaka

27 6 5 8
Legear De Petter De Sart Charisis

24 26 28 15
De Norre Teixeira Goutas Kitsiou

21
Pirard

Invallers: Steppe, Schevenels, Asamoah, Dussaut, 
Ayala, Bourard, Bezus, Antunes, Abrahams. eblesseerd: 
Gueye, Ceballos, Acolatse, Matarrese. Geschorst: Boli. 
Op 1 kaart van schorsing: Kitsiou, Kotysch, Charisis.

STVV 

Delferière Vanavond 20.30 uur

Live op Play Sports, Proximus TV en www.sportwereld.be

Invallers: Werner, Olinga, Spahiu, Boya, Libertiaux, 
Debaisieux, Van Durmen, Godeau, Rotariu. Geblesseerd: 
Bailly, Gulan, Nkaka, Diedhiou. Geschorst: niemand. Op 1
kaart van schorsing: Vojvoda, Amallah.

Moeskroen 

33
 Butez

27 3 4 28
 Vojvoda  De Medina  Mézague  Huyghebaert

21 6 11 13
 Amallah  Govea  Mohamed  Lomalisa

10 18
 Bolingi  Awoniyi

7
 Leya Iseka

11 10 99
 De Pauw  Kaya  Olayinka

43 23
 Coopman  De Sart

31 4 3 2
 Hamalainen  Heylen  Baudry  De fauw

1
 Bossut

Invallers:  Bostyn, Madu, De Mets, Reichert, Bala, 
Doumbia, Saponjic, Cordaro. Geblesseerd: Derijck, 
Jensen. Geschorst: Sandy Walsh (1/1). Op 1 kaart van 
schorsing: De Sart, Kaya.

Zulte Waregem 

Alen Vanavond 18.00 uur

Liveop Play Sports, Proximus TV en www.sportwereld.be


