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Cercle Brugge
(3-1 tegen Beerschot Wilrijk)

KV Mechelen

KV Mechelen én Eupen insinueren wedstrijdvervalsing op laatste speeldag

En iedereen wijst naar

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Absurd, absurder, absurdst

column

notsgek. Puur en sim-
pel: waanzin. Niet dat
KV Mechelen degra-
deert. In de eerste
plaats hebben ze dat
aan zichzelf te dan-
ken. Wel dat ze tech-

nisch gezien moeten zakken
omdat ze minder doelpunten
hebben gescoord dan de

andere ploeg. Zelfs voor een
sport die ‘toeval’ als uniek ver-
koopargument hoog in het
vaandel draagt en daardoor
ook de grootste van de wereld
is geworden, is dit meer dan
een beetje absurd.

Onterecht of niet, dat doet
er niet toe, het is belachelijk
dat een competitie dit toelaat.

Hadden KV Mechelen en
Eupen helemaal bovenin
gestaan, dan was er om kam-
pioen te spelen een dubbele
testwedstrijd aan te pas geko-
men. Om vanuit het vagevuur
op te stijgen, speelden Cercle
Brugge en Beerschot de voor-
bije twee weken keurig een
dubbele confrontatie. Een titel

missen in 1A of 1B is veel min-
der cruciaal dan degraderen
naar 1B, en dat laten ze dan
afhangen van het aantal goals
dat tussen eind juli en half
maart is gescoord. Dit regle-
ment moet maar snel worden
veranderd: bij gelijke punten
moeten voortaan altijd test-
wedstrijden het verschil
maken. Vrije weken genoeg
om dit in te plannen en des-
noods speel je twee keer mid-
weeks.

Verdier dubbelspion?
Het kan nog absurder: de man
die moest scoren voor KV
Mechelen was een geleende
spits, Nicolas Verdier. Geleend
van KAS Eupen nog wel.
Verdier miste aan het eind
twee reuzenkansen, maar

gezien zijn reputatie van moei-
lijk scorende spits leek dat 
niet onlogisch. Verdier hield
zodoende mee zijn moeder-
club, waarnaar hij aan het
eind van het seizoen terug-
keert, in eerste klasse A. Dat
uitlenen van overbodige spe-
lers in dezelfde competitie, dat
men daar ook maar snel mee
ophoudt want daar komt
alleen maar ellende van.

Verdier dubbelspion, wie
zal het zeggen? Hij sprak na de
wedstrijd wel van een gebrek
aan respect voor de Jupiler
Pro League vanwege
Moeskroen. Hij bedoelde daar
niks anders mee dan dat
Moeskroen zich had laten ver-
liezen.

In de studio van Play Sports
vonden Marc Degryse en Eddy

K
Moeskroen 

dat uit het niks
drie goals in

zeven minuten
slikt, precies 

het aantal dat
Eupen nodig

heeft, is absurd
tot de derde

macht

meer dan concurrent Mechelen, bleef tegen
Moeskroen hangen op 0-0. Twintig minuten later
had de ploeg uit de Oostkantons vier keer
gescoord. Eupen gered, Malinwa zakt. 

Een hitchcockscenario waar nog lang over
nagekaart zal worden. Dat KV Mechelen vraag-
tekens zet achter de plotse ommekeer van zijn
concurrent, lag voor de hand. Maar ook Eupen
roert zich.

Vooral de reactie van doelman Hendrik Van
Crombrugge op Sporza Radio was opvallend: “Er
zijn dingen gebeurd rond de club deze week: te

gek voor woorden. Ik ga daar niet in detail op
ingaan, maar het gaat over zaken die niet kunnen
in de voetbalwereld. Zaken die mensen gedaan
hebben om ons te destabiliseren. Omdat ze zelf
hopeloos zijn en in een hoekje zitten en angst heb-
ben. Maar zolang er niks bewezen is, is men
onschuldig. (…) Ik vind het echt het laagste van
het laagste. Ik zit nog niet zo lang in de voetbal-
wereld, maar ik heb wel al met heel ervaren spe-
lers samengespeeld. Die vertellen me zaken uit
hun carrière. Maar wat er deze week gebeurd is,
overtreft zelfs die strafste verhalen. Zij die ons

kwaad wilden doen, mogen vandaag op hun kin
kloppen.”

Details gaf Van Crombrugge niet. Maar volgens
verschillende bronnen rond Eupen zou KV
Mechelen de entourage van een vijftal spelers heb-
ben benaderd met de boodschap dat er volgend
seizoen weleens een contract zou kunnen klaar-
liggen Achter de Kazerne, als KVM zich zou red-
den. Een stelling die ze bij Mechelen in alle toon-
aarden ontkennen.

Bij KV Mechelen kaatsen ze de bal minstens
even hard terug. Voorzitter Johan Timmermans

De dramatische ontknoping in de
degradatiestrijd verhit de gemoederen.
Degradant KV Mechelen insinueert
wedstrijdvervalsing, al blijft een klacht uit.
In Eupen luidt het dat KVM vijf spelers
heeft benaderd met de lokroep van 
een contract.

Tot minuut 73 was KV Mechelen voor 99 procent
zeker van het behoud in eerste klasse. KVM stond
op een 2-0-voorsprong tegen Waasland-Beveren.
Eupen, dat moest winnen met een gemaakte goal

► De spelers
van KV 
Mechelen
druipen af 
na de match
tegen 
Waasland-
Beveren. Ze
degraderen
naar 1B. 
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Uitslagen eerste klasse A

PLAY-OFF 1 PLAY-OFF 2
A B Antwerp

STVV
KV Oostende
Lokeren
Eupen
Beerschot Wilrijk

KORTRIJK 2-0 CHARLEROI
5’ Chevalier 1-0, 39’ Perbet 2-0

EUPEN 4-0 EXCEL MOESKROEN
73’ Toyokawa 1-0, 76’ Garcia 2-0, 80’ en 89’ Toyokawa 3-0 en 4-0

LOKEREN 0-2 ZULTE WAREGEM
30’ De Pauw 0-1, 88’ Olayinka 0-2

ANDERLECHT 2-1 ANTWERP
22’ Teodorczyk 1-0, 43’ Limbombe 1-1, 77’ Ganvoula (pen. 2-1

STVV 0-1 CLUB BRUGGE
69’ Vormer 0-1

RACING GENK 1-2 AA GENT
10’ Verstraete 0-1, 76’ Kalu 0-2, 86’ Trossard 1-2

KV MECHELEN 2-0 WAASLAND-BEVEREN
48’ Mera 1-0, 57’ Bandé 2-0

KV OOSTENDE 2-3 STANDARD
27’ Canesin Matos 1-0, 45’ Akpala 2-0, 50’ Emond 2-1, 65’ Djenepo 2-2, 
72’ Fai 2-3

1. Club Brugge 34 punten
2. Anderlecht 28
3. Charleroi 26
4. AA Gent 25
5. Racing Genk 22
6. Standard 22

KV Kortrijk
Zulte Waregem
Waasland-Beveren
Excel Moeskroen
Lierse
OH Leuven

Snelders de uithaal van
Verdier ongehoord, want hij
had de wedstrijd van
Moeskroen niet gezien. En hij
had maar zelf moeten scoren.
Twee keer juist. Maar
Moeskroen dat een wedstrijd
in handen heeft en plots uit
het niks drie goals in zeven
minuten binnenkrijgt, precies
het aantal doelpunten dat
Eupen nodig heeft, is absurd
tot de derde macht.

Voetbal is toeval, maar de
kans dat daar niks is geregeld,
is klein. Omdat drie een
beetje nipt was – stel dat KV
Mechelen er nog eentje
inlegde – ging er ook nog een
vierde binnen bij Moeskroen.
Als het had gemoeten, waren
er zeven binnengewaaid, dat
sfeertje heerste inmiddels aan

de Kehrweg. De vierde goal
was helemaal een lachertje.
Diedhiou die de bal
beschermt als een miniem,
heel goed wetende dat er op
de loer liggen en warempel,
hij speelt hem kwijt en het
wordt 4-0. Dju toch, Diedhiou.

Eupen-Moeskroen had
alles van een gearrangeerde
wedstrijd en toch bestaat de
mogelijkheid dat de bezoe-
kende ploeg het zonder
Qatarese incentive gewoon
zelf heeft laten lopen, uit sym-
pathie, uit verveling, uit geen
goesting. Als er iets aan de
hand was, zullen we het snel
genoeg weten. In de koers lag
de combine al op straat, maar
ook in het voetbal praat er
ooit één zijn mond voorbij.

De strijd om play-off 1 is

volstrekt normaal verlopen.
In KV Oostende-Standard
waren beide ploegen hun
eigen zelf: het ene moment
erg goed, het andere moment
klungelend. Ook hier wilde
Standard meer dan KVO,
waar toch stilaan de klad
zichtbaar en het los zand aan-
wijsbaar wordt.

G5 in play-off 1
Overigens is dit de eerste play-
off 1 sinds de lente van 2012
dat de vijf grote clubs van de
partij zijn. Dat was het geval
in de eerste twee edities, maar
de voorbije vijf seizoenen gaf
altijd minimaal één G5-club
niet thuis. Vorig jaar zelfs
twee, met Standard en Genk
die de boot misten.

Herinnert u zich nog hoe de

kranten na zeven speeldagen
zich verheugden in een sensa-
tionele competitie en poten -
tieel sensationele play-offs
met Club Brugge, Charleroi,
Sint-Truiden, Zulte Waregem,
Moeskroen en Antwerp? De
tweede kolom werd toen aan-
gevoerd door Anderlecht,
gevolgd door Genk. Gent en
Standard verkeerden toen
nog in degradatiegevaar.
Alleen Standard moest tot op
het laatst vechten. 

Conclusie: er is geen com-
petitie in Europa met meer
spanning en meer onvoor-
spelbaarheid, maar aan het
eind – als het om de centen
gaat – komen de meest kapi-
taalkrachtige clubs toch weer
boven drijven. En worden
nog rijker.

Cercle Brugge met veel ambitie naar 1A

Cercle Bruges est de retour. Met behulp van
Monaco heeft de vereniging de promotie
beet. En volgend seizoen? ‘Voor de hoogste
trofee gaan we niet, we zijn wel ambitieus.’

Van een geslaagd huwelijk gesproken. Amper tien
maanden na de officiële handdruk voert de
samenwerking tussen AS Monaco en Cercle
Brugge die laatste meteen terug naar de hoogste
afdeling. Zelden of nooit in de geschiedenis van
groen-zwart was de ontlading zo groot.

Meteen rijst de vraag hoe omvangrijk de steun
van Monaco, goed voor een budget van 170 mil-
joen euro in de Ligue 1, zal zijn nu het eerste doel
is bereikt. De Franse topclub investeerde al ette-
lijke miljoenen — 1A-bedragen, zeg maar. Zo was
het budget dit seizoen officieel ruim 4 miljoen
euro, maar in werkelijkheid ongeveer het dubbele
van dat bedrag. En dus spreekt het voor zich dat
Monaco Cercle volgend seizoen niet zal laten spar-
telen in de kelder van het klassement. 

Een concreet plan ligt volgens de Franse bobo’s
nog niet op tafel, wel klinkt het binnenskamers
dat de begroting gevoelig zal worden opge-
schroefd. Zo is een budget van 15 miljoen euro,
vergelijkbaar met dat van Charleroi, Zulte
Waregem of KV Oostende, geen utopie. 

Filips Dhondt, algemeen directeur bij Monaco
en spilfiguur in de overname, stak de steile ambi-
ties zaterdag niet weg. “Plannen of cijfers zijn er
niet, maar dat we op de ingeslagen weg doorgaan
spreekt voor zich. Goed meedraaien in 1A is de
bedoeling. De toestand van Cercle wordt in
Monaco wekelijks besproken. ‘Hoe loopt het in
Brugge?’ De samenwerking wordt heel intensief
beleefd. Zag je wie hier allemaal aanwezig was?”

De delegatie uit het prinsdom was imposant:
Monaco-coach Leonardo Jardim, technisch direc-
teur Michael Emenalo en Louis Ducruet, zoon
van prinses Stéphanie van Monaco. Allen werden
ze rondgeleid door vicepresident Vadim Vasilyev,
die ook gedelegeerd bestuurder bij Cercle is. 

Graag door met Vercauteren
Dhondt: “Ook al spelen we niet op hetzelfde
niveau, ik ben ervan overtuigd dat dit een win-
winsituatie is voor beide clubs. Een concreet plan
voor volgend seizoen is er niet, wel zijn de struc-
tuur en het organigram aanwezig. Wat vast staat,
is dat we om de tafel gaan met Vercauteren. Hij
heeft een buitengewoon werk verricht en we heb-
ben de intentie om langer met hem door te gaan.
Het feest en de vreugde zijn immens, dit had ik
niet verwacht. Wij waren gepassioneerd door AS
Monaco, maar nu klopt ons hart ook voor Cercle
Brugge.”

Dat Monaco coach Vercauteren langer bij
Cercle wil houden, is duidelijk. Wat er met de
spelers groep moet gebeuren, is een andere zaak.
Afwachten of sterkhouders Nardi, Cardona,
Tormin (Monaco) en Crysan (Atlético Mineiro)
opnieuw uitgeleend worden aan Cercle. Zij kun-
nen net als de aangekochte Taravel, Mercier, Kone,
Omolo en Palun in principe het niveau van 1A aan,
maar dat is voor de meeste overige spelers niet
het geval. En dus wordt het net zoals vorige zomer
sowieso opnieuw een duiventil.

“Desnoods kopen we deze zomer 26 in plaats
van 25 nieuwe spelers”, grapte technisch directeur
bij Cercle, François Vitali, inderhaast. Zijn ludieke
voorspelling zou straks weleens werkelijkheid
kunnen worden. (TTV)

Extra poen en 
spelers op komst

alludeerde na de match op wedstrijdmanipula-
tie. “Zelfs al zou KV Mechelen met 4-0 gewonnen
hebben, dan zou Eupen wel met  6-0 gewonnen
hebben. Ik heb de beelden bekeken en ik heb daar
mijn bedenkingen bij, zoals iedereen denk ik. Er
was toch sprake van een zekere passiviteit bij die
van Moeskroen. Het is ook niet de eerste keer dat
daar zoiets gebeurt.”

Of zoals rechtsachter Mamadou Bagayoko het
zei: “Club Brugge kan vier keer scoren in twintig
minuten, maar Eupen is Club Brugge niet. Hier
klopt iets niet.” 

Nog geen officiële klacht
Ook trainer Dennis van Wijk stelde zich nader-
hand vragen, en verwees nog eens naar zijn eer-
dere uitspraak dat Waalse clubs elkaar in het slot
van de competitie soms ‘vriendendiensten’ 
bewijzen. 

“Ik denk dat heel België nu gedegouteerd is”,
zei Van Wijk gisteren. “Vorig jaar zijn er op het
einde van het seizoen ook al vreemde dingen
gebeurd. Het stemt tot nadenken. Zelf heb ik nog
een contract tot eind juni, maar ik moet voor
mezelf eens op een rijtje zetten of ik nadien nog
wel trainer wil blijven. Je bent afhankelijk van
zoveel factoren. Je kunt je werk heel goed doen
en toch degraderen door… mysterie. Het is een
prachtige job, maar er zijn ook veel teleurstellin-
gen aan verbonden.”

Vorig seizoen wist Moeskroen zich op de laatste
speeldag te redden op het veld van KV Kortrijk na
twee goals die tot nadenken stemden. Speurders
van de cel voetbalfraude van de gerechtelijke fede-
rale politie brachten toen een bezoek aan Kortrijk,
maar dat leverde niets op.

Afwachten of er nu een onderzoek komt. Bij
KV Mechelen lieten voorzitter Timmermans en
nieuwe sterke man Olivier Somers verstaan de
beelden van Eupen-Moeskroen te willen analise-
ren. Maar bij gebrek aan bewijzen leken ze niet
van plan een klacht in te dienen. Ook het bonds-
parket kan op eigen initiatief een onderzoek
opstarten. Bondsprocureur
Marc Rubens wou gisteren
daarover alleen dit kwijt: “Wie
niet content is, mag altijd een
klacht neerleggen. Op dit
moment geef ik geen reactie. De
bondsprocureur wacht af.”

In het verleden stuurde de
Belgische bond soms waar -
nemers naar het stadion die in
het oog houden of een delicate
wedstrijd correct verloopt. Dat
zou voor Eupen-Moeskroen niet
gebeurd zijn. 

Rubens: “Als er op voorhand
klachten of insinuaties zijn, dan
doen we dat. Maar er is niets op
voorhand binnen gekomen  met
een ernstige aanwijzing om dat
te vragen.” (NVK/AR/BF/KDC)

► Feest bij Cercle Brugge na de zege tegen Beerschot Wilrijk. © BELGA

Moeskroen bijt van zich af

De insinuaties volgden met-
een na de 4-0-pandoering.
Maar Moeskroen-coach Frank
Defays was zich van geen
kwaad bewust. “We hebben
70 minuten goed gespeeld”,
zei hij aan La Dernière Heure.
Moeskroen hield lang gelijke
tred tegen Eupen. Defays
keek vervolgens met lede
ogen toe hoe zijn team kopje
onder ging. “Na het eerste
doelpunt zakte alles in
mekaar.” 

Moeskroen-voorzitter Patrick
De Clerck reageerde scherper
op de insinuaties. “Wij zijn
correcte mensen. De
Vlamingen hebben een nega-
tieve druk op onze schouders
gelegd. Er werd ons vorig 
seizoen ook gezegd dat
Moeskroen zijn verblijf in 
eerste klasse had gekocht
tegen Kortrijk. Nu zijn er
nieuwe geruchten. Maar laat
zij die ons beschuldigen maar
voor bewijs zorgen.” (MH)

de ander

‘Zelfs als wij hier 4-0 hadden
gewonnen, had Eupen 

zes keer gescoord tegen
Moeskroen’

JOHAN TIMMERMANS
VOORZITTER KV MECHELEN

‘Heel België is gedegouteerd.
Ik moet voor mezelf eens 

op een rijtje zetten of ik nog
wel trainer wil blijven’

DENNIS VAN WIJK
COACH KV MECHELEN

Topscorer

Thelin (W.-Beveren)
Chevalier (Kortrijk)
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