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Eerste klasse A — speeldag 4
ANDERLECHT 2-0 MOESKROEN
38’ Trebel 1-0, 63’ Dimata 2-0

Lokeren 0-3 Standard
65’ Mpoku (p) 0-1, 79’ Carcela 0-2, 93’ Bastien 0-3

Cercle Brugge 3-1 Zulte Waregem
34’ Omolo 1-0, 54’ Harbaoui 1-1, 73’ Bruno (p) 2-1, 93’ Bruno 3-1

Waasland-Beveren 2-2 Sint-Truiden
9’ Ampomah 1-0, 32’ Endo 1-1, 78’ De Sart 1-2, 79’ Jubitana 2-2

KV Kortrijk 1-2 KV Oostende
10’ Milovic 0-1, 81’ Stojanovic 1-1, 82’ Bjelica 1-2

Antwerp 1-1 Club Brugge
66’ Vormer 0-1, 84’ Haroun 1-1

Racing Genk 2-1 Charleroi
27’ Bristol 0-1, 45+1’ Uronen 1-1, 77’ Samatta 2-1, 90’ Samatta (p) 3-1

Eupen 2-3 AA Gent
5’ Toyokawa 1-0, 7’ Odjidja 1-1, 9’ Rosted 1-2, 84’ Garcia, 92’ Verstraete (og) 2-3

Stand eerste klasse A
1. Anderlecht 4 4 0 0 13-4 12
2. Club Brugge 4 3 1 0 10-3 10
3. Racing Genk 4 3 1 0 10-2 10
4. Standard 4 2 2 0 6-2 8
5. Cercle Brugge 4 2 2 0 6-3 8
6. Antwerp 4 2 2 0 3-1 8
7. AA Gent 4 2 1 1 10-7 7
8. KV Oostende 4 2 0 2 6-9 6
9. Zulte Waregem 4 1 2 1 8-6 5

10. STVV 4 0 4 0 4-4 4
11. Charleroi 4 1 0 3 6-7 3
12. Waasland-Beveren 4 0 3 1 5-8 3
13. KV Kortrijk 4 0 1 3 2-9 1
14. Lokeren 4 0 1 3 3-11 1
15. Moeskroen 4 0 0 4 1-6 0
16. Eupen 4 0 0 4 5-16 0

og maar in juni heb ik een pleidooi
gehouden tegen de voetbalcollega’s bij het
WK om vooral niet naar het stadion te
gaan als je een verhaal wil schrijven over
de wedstrijd, op voorwaarde dan wel dat
je niet afhankelijk bent van de quotes.

Alleen maar voordelen om er niet te
zijn, pleitte ik toen, zoals beter zicht op de wed-
strijd, betere close-ups en je kan terugkijken. Aan
de rust krijg je analyses van vaklui die er meer
van kennen, al zat ik gisteren niet echt te wach-
ten op het Amsterdams gewauwel van Dennis
van Wijk.

Ik dwaalde. Er ís een nadeel: als de wedstrijd
niet om aan te zien is, zal je in het stadion geeu-
wen, hooguit eens knikkebollen, maar nooit in
slaap vallen. Gisteren heb ik minuut 47 tot 63
gemist want in slaap gevallen naast de iPad.

Ik wil best geloven dat de Antwerp-supporters
dat een heel goede wedstrijd vonden. Behalve dat
die niet veel gewend zijn na amper een jaartje op
het hoogste niveau, kan je niet om de naakte vast-
stelling heen dat Antwerp een ploeg is van
lopers, dravers, bikkelaars en af en toe schop-
pers, geen voetballers.

Althans geen voetballers die met de opdracht

van lekker voetballen in de wei zijn gestuurd.
Voor het spel en de esthetiek is The Great Old
vooralsnog geen aanwinst voor de eerste klasse,
echt niet. The Great Bald, ook bekend als Jelle
Van Damme en gisteren nog eens in de basis, lijkt
weggelopen uit een van die Russische milities die
in de Krim lelijk hebben huisgehouden.

Van de week zei Antwerp-manager Luciano
D’Onofrio dat hij Laszlo Bölöni zo snel mogelijk
een contractverlenging wil aanbieden. Doe dat
nu maar niet, beste Luciano, want dit Roemeens
potjesstamp loopt niet goed af.

Club was erg gehandicapt en
probeerde toch zijn voetbal te
spelen: ook bikkelen, maar ook
vooruit denken en aanvallen.
Dat duo Hans Vanaken-Ruud
Vormer is echt van goud-
waarde en het pleit voor het
Club-bestuur dat ze de meer-
waarde op die gasten niet heb-
ben gecasht door hen te verko-
pen aan een of andere rare club
met toevallig veel meer geld.

Club probeerde tenminste
nog vanuit balbezit te voetbal-

len, Antwerp niet. Dat brak af,
holde naar de overkant, en pro-
beerde daar bikkelend iets in
elkaar te flansen dat leek op een
doelpoging. 42 procent balbezit
in eigen huis tegen een niet
eens dominant Club is ronduit
beschamend. Zeven keer naar
doel trappen waarvan twee
keer tussen de palen is dat ook.

Er zijn maar twee statistie-
ken waarin Antwerp de
Bruggelingen klopte: in gele
kaarten (3 tegen 0) en in over-
tredingen (24 tegen 16).
Antwerp had al halfweg de eer-
ste helft met tien kunnen staan,
had ref Lardot de wilde tackle
van Jelle Van Damme op Ruud
Vormer op zijn merites beoor-
deeld: bedoeld om te intimide-
ren, maar vooral gevaarlijk
voor de gezondheid van
Vormer.

Kroatische keeperschool
Vorig jaar speelde Club die-
zelfde wedstrijd nog in extre-
mis gelijk, nadat het 2-0 had
achtergestaan: dat punt was
een hoeksteentje voor de latere
titel. Dit seizoen gaf Club zelf
twee van de drie punten uit
handen en dat mag letterlijk
worden genomen, want keeper
Letica liet een makkelijke bal
vallen en Haroun tikte binnen.

Nu wordt wel heel snel
geconcludeerd dat Club in het-
zelfde schuitje zit als vorig jaar:
een vliegenvanger als sluitstuk.
Bij Gent loopt evenwel een
landgenoot van Letica rond en
die laat ook af en toe een bal uit
zijn handen vallen waarvan je
denkt, is dit nu nodig en is dit
niet echt gevaarlijk? Blijkbaar is
dat eigen aan de Kroatische
keeperschool heb ik mij laten

vertellen. Het kan ook gewoon onhandigheid
zijn, maar als Letica veel meer doelpunten ver-
hindert dan dat hij er weggeeft, zoals Lovre
Kalinic bij Gent, dan kunnen ze in Jan Breydel op
hun beide oren slapen.

Dat doen ze vooralsnog niet want de situatie
is na vier speeldagen net even iets anders dan
vorig jaar rond deze tijd. Toen stoomde Club
als een pletwals over iedereen en lieten de
gedoodverfde concurrenten veel punten lig-
gen. Aan het eind van de rit viel alles weer in de

juiste plooi. Het enige wat je
eind augustus kon vermoeden
dat zich daadwerkelijk vol-
trok in mei, was de titel van
Club.

Volgende week is het Club-
Anderlecht: paars-wit komt
met een bonus van twee pun-
ten voorsprong en dat kunnen
er vijf worden als ze net als in
de play-offs in Brugge komen
winnen. Er zijn nog 36 wed-
strijden te gaan, maar ik kan
de titels al dromen: “Club met
het mes op de keel”.

► Dennis troeft Antwerp-speler
Jelle Van Damme af in de lucht.
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Het heeft niet veel
gescheeld, of Eupen had
zijn eerste competitiepunt
veroverd. Pas in de
slotminuut stelde AA Gent
vanop de stip zijn vierde
zege in tien dagen veilig.

Eén man stak aan de ‘Kehrweg’
boven alles en iedereen uit: Vadis
Odjidja. Vadis is naar Gent geko-
men om zich in de kijker te spe-
len. Ondanks een gebrekkige
voorbereiding bewijst de 29-
jarige middenvelder nu al dat hij
daarmee geen loze kreet de
wereld heeft ingestuurd.

Er waren nog geen vijf minu-
ten gespeeld, toen de Gentse
defensie te veel vrijheid gaf aan
Yuta Toyokawa. De Japanner
kon rustig zijn hoek uitkiezen en
Kalinic het nakijken geven. Maar
lang mochten die van Eupen niet
gloriëren. Twee minuten later
pakte Odjidja een afvallende bal
na een hoekschop heerlijk op de

slof. Het vluchtschot dat volgde,
plofte achter de vangarmen van
een kansloze Van Crombrugge
tegen de touwen.

Nog voor er tien minuten
gespeeld waren, had Gent het tij
gekeerd. Een hoekschop van
Limbombe bereikte het hoofd
van Rosted, die Van Crombrugge
voor de tweede keer het nakijken
gaf. Maar in plaats van door te
drukken, vierden de Buffalo’s de
teugels. 

Het werd er voor Gent niet
eenvoudiger op toen Lawrence
Visser een kwartier voor tijd
Odjidja naar de kant stuurde met
een tweede gele kaart. Gent
kreeg de ellende waarom het
vroeg, toen een afstandsschot
van Luis Garcia via Plastun
afweek in doel. Pas in de slotfase
kon Verstraete de wedstrijd
vanop de penaltystip in een defi-
nitieve plooi leggen, een beslis-
sing na tussenkomst van de VAR,
na een fout van Blondelle. (RN)

Gent wint op een
diefje tegen Eupen

Terwijl Zinho Gano tegen
zichzelf speelt, scoort Ally
Samatta met de ogen dicht.
Clement vraagt tijd voor
zijn targetspits. ‘Gano zit nu
in de fase waarin Samatta
vier maanden geleden zat,
hij heeft tijd nodig.’

Terwijl Samatta doodgeknuf-
feld werd door de Genkse spi-
onkop wandelde Gano richting
kleedkamer, verzonken in
gedachten. Hij kreeg net als
tegen Oostende zijn kans diep
in de spits. En net als tegen
Oostende kon de nieuwkomer
niet overtuigen. Weinig balvast-
heid, weinig scherpte in de box,
weinig vertrouwen. 

Genk beleefde een lastige
avond tegen Charleroi. Een
ploeg die een tegenstander
ambeteert en het bloed vanon-
der je nagels haalt. Genk was
niet in zijn gewone doen voor
rust en dat was de verdienste
van de Carolo’s. Gezien de

Genkse vorm een groot compli-
ment voor Felice Mazzu. De
voorsprong kwam niet eens uit
de lucht vallen, Benavente
zorgde voor de 0-1. Gano miste
dé kans op de gelijkmaker, toen
hij niet alert reageerde op een
balletje van Pozuelo.

“Het is veel belangrijker dat
de ploeg wint dan dat ik zelf
scoorde”, zei Gano achteraf.
“Dat het mijn concurrent in de
spits is die met twee goals voor
de zege tekent, maakt mijn
vreugde om deze zege niet min-
der. Ik ben blij voor Ally en het
team, en dat meen ik.”

De invalbeurt van de
Tanzaniaan was spetterend,
gekruid met twee goals. De kwa-
liteiten van Samatta passen
beter bij het voetbal dat Genk
brengt. “Het was niet goed het
was schitterend”, lachte hij
opgewekt. “Invallen en de wed-
strijd beslissen in het voordeel
van je ploeg is de droom van
elke speler.” (KDZ/LUVM)

Gano zoekt goals,
Samatta scoort

Antwerp is een
ploeg van lopers 

en bikkelaars. 
Voor het spel en 
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vooralsnog 
geen aanwinst
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