
► Verrassingen in de basis.
Anderlecht-verdediger
Ognjen Vranjes en Club-
spits Wesley waren dan
toch niet geschorst. 
© PHOTO NEWS

Club Brugge heeft de orde in België
hersteld. Het speelde niet eens groots,
maar won verdiend van Anderlecht. 
Bij paars-wit steken de eerste twijfels op.
‘We moeten eens goed praten’, zuchtte
coach Hein Vanhaezebrouck.

Anderlecht… Zou het kunnen dat zij niet zo goed
zijn als gedacht na de spectaculaire overwinnin-
gen tegen Kortrijk en Oostende? In Jan Breydel
had Club Brugge meer kwaliteit, meer maturiteit
en meer stabiliteit. Anderlecht is voorspelbaar:
Santini en Dimata of niets. Het voetbal van ach-
teruit was dramatisch, Trebel had zijn mindere
tweelingbroer over de E40 gestuurd en alle offen-
sieve alternatieven voor het duo voorin zijn
(voorlopig) te weinig.

“Het was veel powervoetbal, veel lopen, veel
duels. Niet ons voetbal”, verzuchtte Hein
Vanhaezebrouck, die ontgoocheld was. “Niet in
mijn jonge gasten, wel in andere jongens. Dit is
een tik.” 

Eerste nederlaag, eerste onvrede. Ja, dat is
Anderlecht.

Diamant Wesley
Wesley Moraes dan. Niemand in Club Brugge
gelooft meer in de Braziliaan dan CEO Vincent
Mannaert. De non-believers van het eerste uur
moeten schoorvoetend toegeven dat Mannaert
het goed heeft gezien: de diamant gaat steeds
meer schijnen. Gistermiddag was Wesley reus-
achtig, al bleef de jonge Bornauw (19) mits heel
wat overtredingen nog redelijk overeind.

“Wesley is ongetwijfeld de beste met wie of
tegen wie ik in België gespeeld heb”, zwaaide
ploegmaat Hans Vanaken hem lof toe. “Of hij
beter is dan Dimata en Santini? Sowieso. Hij is
zo’n complete spits. Sterk, snel, balvast en doel-
treffend. Als we Wesley ooit zouden kwijtraken,
zal het enorm moeilijk zijn om zo’n type te vin-
den.”

Club-coach Ivan Leko loofde Vanaken, Vormer
zat er toch maar weer lekker tussen bij de win-
ning goal en voorts was Mitrovic een aangename
verrassing. Hij hield zijn Kroatische landgenoot
Santini stijlvol uit de match. Leko: “Wat ik van
Vanaken zag, dat is mooi. Creatief en met rende-
ment. Iedereen heeft kunnen zien hoe goed hij
was. Vorig seizoen was hij al top, maar momen-
teel haalt hij een nog hoger niveau.”

Zonder weergaloos voetbal op de mat te leg-
gen, gaf de landskampioen een air van
zelfbewust zijn. Je ruikt zo: Club Brugge wordt
de te kloppen ploeg, dit seizoen. “We wonnen
van een goed Anderlecht, dat weer een domi-
nante ploeg is met sterke individuele kwalitei-
ten”, zei Leko. “We wisten dat ze de goede vorm
te pakken hadden en makkelijk scoren. Na deze
match durf ik te stellen dat het wel eens een heel
interessant seizoen kan worden, waarin naast
Ander lecht en wij ook Standard, Genk en Gent
een rol kunnen spelen.”

RSCA kwijnt weg na rust
En dan Anderlecht, met veel tromgeroffel aan-
gekondigd in Jan Breydel. Finaal waren zij een
klein halfuur goed, tussen minuut vijftien en
veertig. Knap doelpunt ook: de infiltratie van
Trebel, de actie van Dimata, het hakje van Santini
en de intikker van de lepe Musona.

Even was Anderlecht dominant. Amuzu en
Saelemaeckers waren aanspeelbaar op de

DeMorgen.MAANDAG 27/08/201818

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

column

eet u wie nu onge-
looflijk baalt na
zaterdag? Laurent
Denis. Hij heet een
topadvocaat te zijn,
maar hij kon niet
beletten dat

Christophe Diedhiou van
Moeskroen eind juli vier
speeldagen schorsing aan zijn
broek kreeg voor een rode
kaart. Bij die zitting lag de
veelbesproken indicatieve
tabel ook al op tafel. Geen
Waalse haan die er toen naar
kraaide.

Jammer voor Moeskroen
en Diedhiou, maar Laurent
Denis was vergeten te chec-
ken of die was goedgekeurd
van Oostende tot Virton en
van Doornik tot Maas -
mechelen en of daarbij de
juiste werkwijze was gevolgd.
Hij pleitte geen procedure,
maar de inhoud en wie doet
dat nu nog? Hij pleitte klas-
siek: dat het allemaal zo niet
was bedoeld en dat het veel
erger leek dan het wel was en
dat zijn cliënt een engel was
op en naast het veld en veel
blablabla. 

Hij haalde zijn slag niet
thuis. De strafmaat, weet u
wel: zo’n overtreding, zo’n
straf, geen willekeur meer.

Bij Standard waren ze slim-
mer. Daar hadden ze geen zin
om Mehdi Carcela te missen.
Hij was nu net terug in het
nest en het was nog wel zo’n
brave jongen en die schorsing
van drie speeldagen volgens
de nieuwe tabel was overdre-
ven. Standard wist dat er pro-
cedureel iets te rapen viel.
Onder meer omdat hun voor-
zitter als enige de tabel niet
had goedgekeurd per mail,
zoals half augustus was
gevraagd door de nieuwe
Profliga-voorzitter Marc
Coucke. Wat overigens niets
te betekenen had, want er
bestaat geen vetorecht in de
Profliga.

Eigenlijk was die tabel er
wel, goedgekeurd en al, en
verschenen in Sportleven. Dat
heeft Didier Detollenaere van
de geschillencommissie
hoger beroep voor het prof-
voetbal niet belet zijn rechter-

lijke almacht te laten spreken
– en ook een beetje zijn buik-
gevoel: hij blies het boeltje op.
Aanslagplegers gingen vrijuit.
Dat was niet in het belang van
het voetbal, nog minder in het
belang van eerlijke recht-
spraak in het voetbal, maar
wie geeft daar nu nog om?

Uitkomst: voorlopig kun-
nen de geschillencommissies
nog recht spreken zoals ze dat
in het verleden hebben
gedaan, arbitrair. En op het
veld: twee psychopaten – de
ene met twee benen vooruit
en de andere weeral met een
slag in het aangezicht – speel-
den gisteren vrolijk voetbal
tegen elkaar en veertig kilo-
meter verder zat Vadis

Odjidja in de tribune zijn straf
uit omdat hij vorige week
twee keer op een voet van een
Eupenaar had gestaan.

Terug naar hoe het begon.
In januari van dit jaar beslo-
ten de profclubs dat het
gedaan moest zijn met die
strafbepalingen à la tête du
client. Voortaan zou het gaan
zoals met verkeersovertre-
dingen: voor elke overtreding
een vast tarief. Een werk-
groep werd geformeerd:
daarin onder meer de CEO
van de voetbalbond, Pierre
François (de directeur van de
profliga) en ook Johan
Timmermans en Joseph
Allijns, voorzitters van KV
Mechelen en KV Kortrijk.

De CEO werd ontslagen,
Timmermans stapte uit de
werkgroep na de degradatie
van zijn KV Mechelen, Allijns

zagen ze niet meer maar wel
in Rusland bij de Rode
Duivels, en zo kwam al het
werk op de nek van Pierre
François terecht. Hij finali-
seerde het voorstel en zorgde
ervoor dat het in Sportleven
verscheen. 

Toen op 13 augustus bleek
dat de algemene vergadering
van de Profliga nog haar
goedkeuring niet had gege-
ven, stuurde Marc Coucke die
bewuste mail rond, die door
elke voorzitter werd goedge-
keurd, behalve door Bruno
Venanzi van Standard.

De conclusie van deze vau-
deville kan alleen maar zijn
dat het Belgisch voetbal er in
prestaties misschien op voor-
uitgaat, maar dat het manage-
ment is blijven steken in de
vorige eeuw: eeuwige ama-
teurs, schreef ooit een collega.
Toch is er meer aan de hand,
want hier spelen andere ach-
tergronden dan een puur pro-
cedurele kwestie.

Napoleons
Met Detollenaere manifes-
teert zich het vleesgeworden
Napoleon-complex. De man
houdt niet van indicatieve
tabellen omdat die zijn rech-
terlijke macht (lees: wille-
keur) beperken en heeft het
hele zootje dan maar kort
door de bocht onreglemen-
tair verklaard. De andere
Napoleons van de voetbal-
bond zijn Marc Coucke en
Bart Verhaeghe, maar die
hebben met uitzondering
van de mail van Coucke ook
geen poot uitgestoken om de
klus te klaren zoals het
hoorde.

De enige actie die Bart
Verhaeghe heeft ondernomen
in de drukke zomer, waarin
hij op de worldcup voetbal
goud won in de discipline
‘opvallen voor bobo’s’, was
Pierre François kapittelen dat
hij zich niet mocht bemoeien
met de disciplinaire commis-
sies.

Zou Pierre François, de
enige die deze zomer zijn
werk heeft gedaan, het nu ein-
delijk hebben begrepen dat de
Napoleons hem eruit willen?
En zouden de andere clubs
het hebben begrepen dat het
Belgisch voetbal volgens de
topclubs gewoon het best
wordt beheerd zoals in het
verleden: pappen, nathouden
en aanmodderen?

W
Pappen, nathouden,
aanmodderen

Het Belgisch
voetbal gaat er 

in prestaties
misschien op
vooruit, maar 

het management 
is blijven steken 

in de vorige eeuw

AA Gent beleefde tegen
Lokeren een avond van
uitersten. Een uur lang
waren de Buffalo’s nergens,
maar uiteindelijk werden
ze gered door Giorgi
Kvilitaia’s eerste baltoets
voor de club.

Aan het einde van de avond
haalde heel AA Gent opgelucht
adem. De drie punten waren
binnen, de Buffalo’s duiken voor
het eerst de top zes binnen.
Maar wat AA Gent een uur lang
op de mat legde tegen de buren
uit Lokeren, was een club uit de
top zes onwaardig. 

Yves Vanderhaeghe moest de
geschorste Vadis Odjijda missen
en roteerde in het vooruitzicht
van Bordeaux, maar dat alleen
kon geen verklaring zijn voor
het amechtige spel dat Gent een
uur lang op de mat legde. 

Lokeren dwong op de coun-
ter betere kansen af dan AA
Gent. Invallersdoelman
Thoelen moest een paar keer
flink aan de bak. De ellende
werd alleen maar groter toen
Nana Asare Lokeren ook nog
een handje toestak met een
assist voor de openingsgoal van
Cevallos. Pas na die tegengoal
schoot Gent wakker.
Vanderhaeghe gooide wat
nieuwe aanvallers in de strijd,
Jonathan David maakte gelijk
met zijn vierde van het seizoen. 

En dan kwam minuut 86,
waarop Giorgi Kvilitaia inviel en

zijn eerste speelminuten mocht
volmaken. De Georgische spits
stond amper 28 seconden op
het veld, toen hij Gent de over-
winning bezorgde. 

Foket richting Reims
Thomas Foket speelde tegen
Lokeren wellicht zijn laatste
wedstrijd in de Ghelamco
Arena. Begin deze week legt hij
zijn medische tests af bij Stade
Reims, dat eerder ook al Björn
Engels aantrok. Bij Gent zien ze
Dylan Bronn als de opvolger
van Foket op de rechtsachter,
maar dan moet er nog min-
stens één centrale verdediger
bij komen. Een ervan is
Timothy Derijck van Zulte
Waregem. Volgens onze bron-
nen is de overgang naar
Gent zo goed als rond.
(RN/NP/VDVJ/PJC)

AA Gent toont twee gezichten
AA Gent 2

Lokeren 1

De te kloppen
Anderlecht stelt teleur in rommelige topper op 

Club Brugge 2

Anderlecht 1

‘Of Wesley beter is dan Dimata
en Santini? Sowieso. Hij is 

zo’n complete spits: sterk, snel,
balvast en doeltreffend’
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