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De hofleverancier
uit Slowakije

column

nuel Sanon, de sensatie van
het WK 1974, nadien lekker
voor Beerschot kwam voet-
ballen en dat twee van de
beste spelers van het beste
voetballand van de jaren 70
gewoon in België speelden? 

Voor de jongere collega’s:
de Haïtiaan Sanon scoorde
op dat WK tegen Argentinië
en tegen Italië, waarmee hij
het legendarisch record van
Dino Zoff van 1.142 minuten
zonder tegengoal aan flarden
schoot. En die Nederlandse
dubbele vicewereldkampioe-
nen heetten Arie Haan en
Rob Rensenbrink, respectie-
velijk tussen 1975 en 1983 en
tussen 1969 en 1980 te
bewonderen in België bij
Anderlecht en Standard
(Haan) of Club Brugge en

Anderlecht (Rensenbrink).
Waar die tijd is? Die tijd is

voorbij. Voor eeuwig en
altijd. En al langer dan van-
daag. Toen hadden sommige
clubs maximaal drie buiten-
landers in hun basiself staan,
vandaag nog gemiddeld drie
Belgen. 

Vooral buitenlanders
Gisteren sloot de transfer-
markt in België voor inko-
mende spelers en van de
week hebben Belgische clubs
nog snel inkopen gedaan.
Behalve de overgang van
Timothy Derijck van Zulte
Waregem naar KAA Gent,
betrof het bijna onverander-
lijk buitenlanders die
instroomden of die binnen
België van club veranderden.

Even wat namen: Leon
Bailey, Moses Simon, Haris
Hajradinovic, Wesley
Moraes, Ibrahim Rabiu,
Kingsley Madu, Aliko Bala,
Samuel Kalu, Rangelo Janga,
James Lawrence en Philip
Azango. En dan een quiz-
vraag: wat hebben deze spe-
lers gemeen?

Neen, niet dat ze zwart
zijn, want Hajradinovic was
een hele bleke (ook als speler,
maar dat is een ander ver-
haal) en Lawrence is een
Engelsman met rasecht
eiland-DNA. Ook niet hun
nationaliteit. Juist: de club
van herkomst, AS Trencin.
Een subtopper in Slowakije
met als eigenaar de Neder -
lander Tscheu la Ling, een
sierlijke winger bij Ajax en

en Engelse voetballer
die in Engeland niet
aan de bak kwam, en
ook niet in Nederland,
en die hartproblemen
heeft (gehad), is door
Royal Sporting Coucke

Anderlecht in de Slowaakse

solden op de kop getikt voor
400.000 euro. Toegegeven,
kort door de bocht en een
beetje onrespectvol voor de
speler in kwestie, maar met
de aangehaalde feiten is niks
mis.

Waar is de tijd dat Emma -
E

Groepsfase
Europa League
Groep D
Anderlecht (Bel)
Fenerbahçe (Tur)
Dinamo Zagreb (Kro)
Trnava (Svk)

Groep I
Besiktas (Tur)
Racing Genk (Bel)
Malmö (Zwe)
Sarpsborg (Noo)

Groep J
Sevilla (Spa)
Krasnodar (Rus)
Standard (Bel)
Akhisar (Tur)

Eerste klasse A
speeldag 6

Gisteravond
Zulte Waregem - Club Brugge 2-5
Zaterdag
Eupen - Standard 18 uur
Lokeren - Waasland-Beveren 20 uur
STVV - KV Oostende 20 uur
Charleroi - Moeskroen 20.30 uur
Zondag
Anderlecht - Antwerp 14.30 uur
Cercle Brugge - AA Gent 18 uur
KV Kortrijk - Racing Genk 20 uur

KLASSEMENT
1. Club Brugge 6 16

2. Racing Genk 5 13

3. Anderlecht 5 12

4. Standard 5 11

5. Antwerp 5 11

6. AA Gent 5 10

7. KV Oostende 5 9

8. Cercle Brugge 5 8

9. Zulte Waregem 6   5

10. KV Kortrijk 5   4

11. STVV 5   4

12. Charleroi 5   3

13. Eupen 5   3

14. W.-Beveren 5   3

15. Lokeren 5   1

16. Moeskroen 5   0

Brugse mayonaise pakt
Kampioen legt er vijf in aan de Gaverbeek

Een concentratiedipje van een tiental
minuten, maar voorts erg volwassen en
keizerlijk dominant. Club Brugge heerste
aan de Gaverbeek zoals het dat nog niet
vaak klaarspeelde. Blauw-zwart staat al na
zes speeldagen als een huis.

Francky Dury had zijn plannetje amper ontvou-
wen of het mocht al door de papierversnipperaar.
Het leek wel of Ivan Leko de onuitgegeven tactiek
van Zulte Waregem op zijn duimpje kende. Of was
het gewoon zijn team dat er los doorheen keek? 

Dury pakte uit met een aanvallend trio dat even
complementair bleek als kreeft, zuurkool en
kauwgum. Op het middenveld kreeg FCB een vrij-
geleide. Vanaken en Vormer gingen wat breder

staan en rukten zo Tardieu en Faik poepsimpel
uit elkaar, waardoor er een zee van ruimte ont-
stond. Vormer kreeg alle tijd in de zestien en
Tardieu gleed zijn voorzet dan ook nog eens in
eigen doel. 

Bedia gaf een strafschop weg na een trekfout
op Mitrovic. Rezaei joeg zijn eerste voor Club
tegen de netten. Dennis mocht van De fauw, net
als een week eerder tegen Anderlecht, op hoek-
schop van Vanaken binnen knikken. Daarmee
was de kous al snel af: 0-3 bij de rust, zonder dat
er een spatje zweet een Brugs shirt had geraakt.

Pegel van Danjuma
De tweede helft was amper op gang getrapt of
Danjuma tekende voor het orgelpunt van de
avond. Heerlijk afstandsschot van de Nederlander.
Vanaken zag de vijfde Brugse goal twee keer van
de lijn gekeerd worden en een keer op de lat uit
mekaar spatten. 

“Nu kunnen we pas echt de puzzel beginnen te
leggen”, zei Leko niet eens een week geleden. Die
lijkt er snel te liggen. Alleen kan zelfs een wonder -
trainer dit niet in vier trainingen voor elkaar krij-
gen. De puzzelstukjes schuiven haast vanzelf in

elkaar. Deze spelersgroep is zo vakkundig samen-
gesteld dat Leko’s job een stuk makkelijker is. Het
zijn haast autodidacten. De mayonaise pakt al lan-
ger, maar het recept blijven de spelers alsmaar
verfijnen. Daar kwam dus ook de hand van CEO
Vincent Mannaert aan te pas. Hij stelde deze groep
mee samen.

Club heeft het traditiegetrouw lastig aan de
Gaverbeek. Van de laatste twintig duels in
Waregem won blauw-zwart er maar zes. Buffel
tekende dan nog wel voor een eerredder. Die
andere invaller, Bongonda, maakte de aanslui-
tingstreffer, maar Rits dikte even makkelijk weer
aan met de vijfde van de avond voor Club. Dat
evenaarde zijn ruimste zege tot dusver in het
Regenboogstadion. Pas voor de vierde keer in 53
duels won het met een marge van drie goals ver-
schil aan de Gaverbeek. 

De volwassen en energiezuinige manier
waarop Club die zware cijfers op het scorebord
zette, was veelzeggend. Je kunt er haast gif op
innemen dat ze straks tot diep in die play-offs gaan
meedoen voor die titel. En het geloof dat er ook
straks in de Champions League meer dan een figu-
rantenrol in zit, groeit ook met de week. (SJH)

► Kaveh Rezaei
bedankt de

meegereisde
fans. De spits
scoorde zijn

eerste goal
voor Club

vanaf de stip. 
© BELGA

Zulte Waregem 2

Club Brugge 5

81’ Buffel, 90’ Bongonda

3‘ Tardieu, 26' Rezaei, 37' Dennis, 
50’ Groeneveld, 91’ Rits

Deze spelersgroep
van Club is zo

vakkundig
samengesteld dat

Leko’s job een stuk
makkelijker is

Laszlo Bölöni
jaartje langer 
bij Antwerp
Laszlo Bölöni mocht de voor-
bije week vier nieuwe spelers
verwelkomen. Eerst kwam
Mbokani, later volgden Seck,
Baby en uiteindelijk Refaelov.
Antwerp maakte ook werk van
een nieuw contract voor Bölöni
zelf. De 65-jarige coach
tekende voor één seizoen bij en
ligt nu vast tot midden 2020. 
“Dat wil zeggen dat de club
tevreden is over het werk dat
we leveren. Daar ben ik trots
op”, gaf Bölöni ’s ochtends al
mee. Bölöni kon zich zeker ver-
zoenen met de inspanningen
die Antwerp de voorbije dagen
deed om versterking aan te
trekken. “De groep is compleet,
al is er natuurlijk altijd wel
ruimte voor verbetering.” (SJH)

Vanhaezebrouck
op zijn hoede
voor Great Old
Deze week likte Anderlecht
wonden na de verloren topper.
Maar Hein Vanhaezebrouck wil
er niet meer van maken dan
een accident de parcours. “De
repliek dat Club veel verder
staat dan wij, vond ik niet juist.
We hadden op Club ongeveer
evenveel kansen, dat is al lang
geleden. En als de videoref doet
wat hij moet, komt er een
penalty en is het misschien 2-2.
Dan zou iedereen onze jonge
ploeg loven.” Zondag komt
Antwerp. “Antwerp wil mee-
doen met de groten, play-off 1
en Europees voetbal halen. Als
je Mbokani en Refaelov strikt,
ga je voor de prijzen. Antwerp
pakte punten af van Brugge, dat
willen ze bij ons ook doen.” (BF)

AA Gent realiseerde op de
slotdag van de zomermer-
cato nog twee inkomende
transfers. Arnaud Souquet
(26, foto links) komt over van
OGC Nice, waar hij onder
Patrick Vieira op een zijspoor
kwam te staan. Souquet
speelde de voorbije twee jaar
nagenoeg alles bij Nice, maar
Vieira haalde een andere
rechtsback in huis. 

De Fransman stond
ook in de belangstelling
van Bordeaux en Rennes,
maar uiteindelijk haalde AA
Gent zijn slag thuis. Souquet
tekende een contract voor
vier jaar bij de Buffalo’s en
moet de vervanger worden
van Thomas Foket,
die naar Stade de
Reims vertrok.

AA Gent vond
uiteindelijk ook
een linksvoe-

tige flankaanvaller in de per-
soon van Philip Azango, een
21-jarige Nigeriaan die het
voorbije seizoen voor AS
Trencin uitkwam. Azango
lag in de derde voorronde
van de Europa League mee
aan de basis van de uitscha-
keling van Feyenoord. 

Eerder haalde AA Gent
bij Trencin onder meer
Rangelo Janga, Samuel
Kalu en Moses Simon

weg. De speelstijl van de
1,66 meter grote Azango doet
overigens denken aan die
van Simon. Azango tekende
een contract voor drie seizoe-
nen bij AA Gent.

Even zag het er nog naar
uit dat Anderson Esiti

Gent zou verlaten,
maar uiteindelijk
blijft de Nigeriaanse
middenvelder bij

de Buffalo’s. (RN)

AA Gent
Souquet en Azango

Cercle Brugge haalt
de jongste broer
van Eden Hazard

terug naar de Jupiler Pro
League. Kylian Hazard (23)
wordt voor de rest van dit
seizoen gehuurd van
Chelsea. De aanvallende
middenvelder debuteerde
in 2014 in onze eerste
klasse voor Zulte
Waregem en kwam ver-
volgens bij het Hongaarse
Ujpest en de beloften van
Chelsea terecht. Eerder
voetbalde hij bij Tubize,
Lille en White Star Brussel.
“Hij is een speler met aan-
vallende kwaliteiten en wij
zijn ervan overtuigd dat
Cercle de beste plaats is
voor hem om zijn carrière
op het hoogste niveau
verder uit te bouwen”,
verklaart sportief directeur
François Vitali op de club-
website. (LUVM/BELGA)

Cercle Brugge
Kylian Hazard
(uitleenbeurt)

Clubbaas Mehdi
Bayat rondde drie
transfers af, met
Massimo Bruno als

hoofdvogel. Dat Adama
Niane en David Henen de
kern van Felice Mazzu
zouden komen verster-
ken, werd verwacht.
Niane, een spits van FC
Troyes, tekende voor drie
jaar, plus twee jaar in
optie. Henen, gewezen
jeugdspeler van Ander -
lecht, tekende voor twee
jaar, met twee jaar optio-
neel. Wél verrassend is
dus de komst van Bruno.
De 24-jarige flankspeler,
die deels bij de jeugd van
Charleroi werd opgeleid,
bij Anderlecht doorbrak
en de voorbije twee jaar
op huurbasis naar Ander -
lecht terugkeerde, werd
definitief weggehaald bij
Red Bull Salzburg. (AR)

Charleroi
Bruno, Niane
en Henen

Op de allerlaatste dag van
de transferperiode heeft
Anderlecht zijn toptarget
voor de defensie alsnog
kunnen strikken. De Gambiaan

Bubacarr Sanneh (23)
tekende een contract

voor vijf jaar bij de
recordkampioen.

Hij komt over van
het  Deense
Midtjyl land. 

V o l g e n s
enkele Deense
bronnen zou
A n d e r   l e c h t
zo’n 8 miljoen

euro neertellen
voor de centrale

verdediger, een
recordbedrag voor

een verdediger. De
Roemeen Nicolae
Stanciu is nog
steeds de duurste
transfer in het
Constant Vanden
Stockstadion. Hij

kostte paars-wit destijds
iets minder dan 9 miljoen
euro. Anderlecht ver-
kocht de spelmaker vorig

jaar voor zo’n 5 miljoen aan
Spartak Praag.

Sanneh speelde donderdag
nog mee met Midtjylland in de
kwalificatiewedstrijd voor de
groepsfase van de Europa
League tegen Malmö (0-2-
 verlies). Maar gisterenmorgen
stapte hij meteen het vliegtuig
op richting Brussel. Na zijn
medische tests ondertekende
hij een overeenkomst voor vijf
jaar in het Astridpark. 

Marc Coucke verwelkomde
Sanneh op Twitter. “Indien je
zo sterk speelt als je ex-ploeg
onderhandelde, dan zullen we
zeer succesvol zijn”, tweette de
voorzitter met een kwinkslag.

Om 21.30 uur reed Lazar
Markovic, vergezeld van zijn
makelaar, de poort van Neer -
pede binnen. Bij het sluiten van
de krant zaten beide partijen
nog aan de onderhandelings -
tafel, maar leek alles op een
gunstige afloop te wijzen.
Liverpool Echo meldde dat
Liverpool en Anderlecht een
akkoord hadden bereikt over
Markovic voor 3,25 miljoen
euro. (MJR/BF)
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Oranje in de jaren 80.
De eerste die van Trencin

overkwam, was meteen de
beste: Leon Bailey, het
egootje uit Jamaica, dat van
Racing Genk naar Bayer
Leverkusen verhuisde voor
13,5 miljoen euro. Hij was de
duurste van alle Trencinners
maar heeft het meest opge-
bracht want hij werd gekocht
voor tien keer minder. Bailey
kwam officieel pas in augus-
tus 2015 in Genk aan, maar
eind 2014 was het al duidelijk
dat hij die richting uit zou
komen. Hij was daar eerder
al gepasseerd maar kon niet
blijven omdat hij te jong was.
In het dossier-Bailey zijn de
grenzen van het wettelijke
opgezocht en/of opgerekt,
laten we het daarop houden.

Begin 2015 landde ook ene
Moses Simon in Gent. Om
juist te zijn in Spanje, waar
Gent op trainingskamp was
en hij op het veldje van La
Nucia vriend en vijand ver-
baasde met zijn kwiekheid en
passeerbewegingen. Hij zou
mee Gent kampioen maken.
Simon was niet zo duur als
Bailey, maar bracht ook niet
zoveel op. Gent had voor
Simon in 2015 10 miljoen en
meer kunnen krijgen, maar
wilde het dubbele. Ze hebben
hem deze zomer verkocht
voor minder dan de helft.
Timing is everything in voet-
bal: voor de goal én op de
kamelenmarkt.

Wesley Moraes van Club
Brugge is een Braziliaan,
maar komt ook uit Slowakije

vandaan. Die moet nog
opbrengen en dat zou wel-
eens meer kunnen zijn dan
Bailey als hij nog wat vorde-
ringen maakt. Al bij al zullen
Belgische clubs tussen
januari 2015 en augustus
2018, dat is drieënhalf sei-
zoen, een heel Trencin-elftal
hebben getransfereerd.

KAA Gent vaste klant
De hofleverancier uit Slowa -
kije heeft een geprefereerde
afnemer: de Koninklijke
Atletiek Associatie uit Gent.
Azango is de zesde Trencin-
speler die in Gent neerstrijkt.
Voor de eerste vijf Trencin-
spelers heeft Gent 4,15 mil-
joen neergeteld, als we de
kranten en de site Transfer -
markt mogen geloven. Die

vijf, van wie twee miskleu-
nen, zijn al allemaal weer
weg en hebben volgens
dezelfde bronnen bij de ver-
koop 17,1 miljoen opgebracht.

Dat is het Trencin-model
ten voeten uit: goedkoop of
gratis halen, opleiden en
doorverkopen. En dat is ook
het Belgisch model: niet al te
duur halen en zo duur moge-
lijk doorverkopen, waarbij
Trencin en uiteraard nog wat
figuren in de coulissen een
stukje van de koek krijgen.
Maar van de kleine lettertjes
over wie meeprofiteert van
transfers mogen wij door-
gaans het fijne niet weten.

Ik begrijp de Belgische
clubs niet. Als je ziet welke
spelers ze zelf gaan halen
voor gruwelijk veel geld en

soms moeten afserveren met
verlies, is het vrij duidelijk dat
de meeste clubs niet al te best
zijn uitgerust om talent op te
sporen, en laat dat een under-
statement zijn. Trencin heeft
dat netwerk blijkbaar wel.

Tip aan de Belgische clubs:
stop met spelers van Trencin
te kopen, maar haal er de
hele scoutingstaf en wat van
hun opleiders weg. Waarom
niet de hele club kopen? Een
duurdere investering dan een
speler, maar wel een die lang
rendeert. Tel uit je geld: een
handvol kraaltjes voor de
lokale Afrikaanse voetbal-
voorzitter en je bent zelf
eigenaar van het nieuwe
zwarte goud, zonder tussen-
persoon of Slowaaks tussen-
station.

Stop met spelers
van Trencin 

te kopen, maar haal
er de hele scouting

en wat van hun
opleiders weg. 

Of waarom niet 
de hele club

kopen?

Anderlecht
Sanneh en Markovic

De transfermarkt in België is dicht. 
Op Deadline Day trokken vooral AA Gent
en Anderlecht hun portefeuille open. 
In totaal kochten de Belgische clubs uit 1A
voor dik 100 miljoen euro spelers, een pak
meer dan de voorbije jaren.

gaf de K11 (de kleine clubs
uit 1A) deze zomer uit 
aan inkomende transfers

12 MILJOENEURO

kost Bubacarr Sanneh en
hij is daarmee de duurste
verdediger ooit voor RSCA

8MILJOENEURO

spendeerde Club Brugge
aan spelers, ze ontvangden
wel 17,25 miljoen

21MILJOENEURO

bedragen de uitgaven van
Anderlecht (met Markovic),
geen club doet ‘beter’ 

36MILJOENEURO

mogen onze eersteklassers
bijschrijven op hun
rekening voor de verkopen

131MILJOENEURO

► De Gambiaan
komt over van
het Deense
Midtjylland. 
© GETTY IMAGES

Voor 100 miljoen
vers voetbalbloed

Zomermercato
in cijfers


