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Het gebeurt niet elke dag dat mijn zonen
aanwezig zijn op een koers die ik win. 
Dit zullen we samen nooit vergeten

WIELRENNER PHILIPPE GILBERT NA ZIJN 77STE PROFZEGE

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

STANDARD 3-1 LOKEREN
16’ Marin 1-0, 31’ Lestienne 2-0, 69’ Emond 3-0, 
75’ Deschacht 3-1

KV KORTRIJK 1-2 CHARLEROI
48’ Ezekiel 1-0, 66’ Morioka (pen.) 1-1, 90+4’ Perbet 1-2

KV OOSTENDE 1-1 EUPEN
34’ D’Haese 1-0, 77’ Toyokawa 1-1

ZULTE WAREGEM 1-1 STVV
75’ Peeters 1-0, 82’ Boli 1-1

W.-BEVEREN 2-1 AA GENT
37’ Caufriez 1-0, 84’ (pen.) Forte 2-0, 90+1’ Kvilitaia 2-1

CLUB BRUGGE 3-1 RACING GENK
21’ Mata 1-0, 37’ Schrijvers 2-0, 77’ Samatta 2-1, 
78’ Vormer 3-1

ANTWERP 0-1 ANDERLECHT
90+2’ Bolasie 0-1

MOESKROEN 3-0 CERCLE BRUGGE
46’ Awoniyi 1-0, 50’ Amallah 2-0, 90+4’ Pierrot 3-0

1. Racing Genk 26 17 3 6 58-27 57

2. Club Brugge 26 14 5 7 56-28 49

3. Standard 26 13 6 7 41-28 46

4. Antwerp 26 13 7 6 36-29 45

5. STVV 26 11 5 10 43-31 43

6. Anderlecht 26 12 9 5 41-31 41

7. AA Gent 26 11 10 5 44-42 38

8. Charleroi 26 11 10 5 38-36 38

9. KV Kortrijk 26 9 10 7 34-37 34

10. Moeskroen 26 9 12 5 28-30 32

11. Eupen 26 9 15 2 29-47 29

12. Zulte Waregem 26 7 12 7 41-51 28

13. Cercle Brugge 26 7 13 6 30-50 27

14. KV Oostende 26 6 13 7 25-45 25

15. Waasland-Beveren 26 5 11 10 30-38 25

16. Lokeren 26 4 17 5 24-48 17
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De beste Club/club 
van het land

et was zomaar een fase in een mooie
tweede helft van de nummer één bij
de nummer twee, maar ze sprak
boekdelen en ze wierp vooral veel
vragen op. In de 62ste minuut ver-
overde Alejandro Pozuelo – neen, we
kunnen en mogen niet zwijgen over
die jongen – in het eigen verdedigende
derde van het veld de bal ten koste
van Sofyan Amrabat. Dat was nadat

hij een ziekenhuisbal had toegespeeld gekre-
gen. 

Een beetje dirigent haalt daarvoor de schou-
ders op en wacht op de vol-
gende bal. Niet Pozuelo. Hij
ging achter de speler aan en
pakte de bal af zoals hij dat
maar zelden eerder dit seizoen
had gedaan. Je mag je dus af-
vragen waarom hij niet aan de
wedstrijd begon. Natuurlijk, het
ís een dilemma, maar als je 
Alejandro Pozuelo meeneemt
(naar Praag en naar Brugge), als
je hem op de bank zet, als je
hem laat opwarmen en als je
hem vervolgens bij 2-0 in-
brengt, waarom hem niet laten
starten? Genk met ‘Pozo’ en
Genk zonder ‘Pozo’, dat scheelt
niet de spreekwoordelijke slok
op de borrel maar een heel vat
jenever.

Als voetbal een spel is van
passanten bij wie de liefde voor
de portemonnee oneindig veel groter is dan
voor de club, stel hem dan gewoon op zolang
hij lid is van je club. Hij zegt dat hij vermoeid is
en dat hij maar zeventig minuten meekan? Dan
vervang je hem. Dat hij zich blesseert? Dan wil-
len die Canadezen hem misschien niet meer en
heb je hem fris terug tegen de play-offs.

Ander vraagje: waarom in godsnaam met
drie achterin bij Genk? Dat had veel weg van
overcoaching. Typisch voor trainers. Meer dan
één clubbestuurder zinkt bij dat soort auto -
destructieve stunts de moed in de schoenen.
Soms valt er voor een systeemwissel wat te zeg-
gen, maar de 3-5-2 was geen succes. Kan best
dat je dat op training en in oefenpartijen al een
paar keer hebt uitgeprobeerd, maar Gent kwam
onlangs bijna op Club winnen met vier ach-
terin. Als Gent dat kan – dit seizoen een klasse
minder goed dan Genk en Club – dan moet de
leider dat ook kunnen.

“Er was te weinig duelkracht”, zei Philippe
Clement. Geen duelkracht? Nou ja, hij had wel
vijf man in het middenveld en toch kwamen ze
er daar twee tekort. En achterin ook nog eens
een echte verdediger toen Clinton Mata in
kwam zweven, waardoor het 1-0 werd.

Anderzijds moet je geen te verregaande con-
clusies trekken uit een nederlaag in Jan Breydel.
De thuisploeg kan zelf goed voetballen en kan
het elke tegenstander bijzonder lastig maken,
als ze er zin in hebben. Dat overkwam Salzburg
vorige donderdag en gisteren hadden ze er zo-
waar weer zin in. Bovendien speelt alles zich af
op een rechthoek met groene sprieten die gras
moeten voorstellen, maar waarvan je niet zou
schrikken als er na een paar dagen vroeg lente-
weer ook maïs opschiet. Wie het best kan bikke-
len, en dat kan Club als geen ander in België,
heeft op zo’n veld de grootste kans op winst.

Volgens Club-trainer Ivan
Leko, die zijn cool een beetje
kwijt is, gingen die van Brugge
even tonen wie de beste club
van het land was. Over die
onzin kunnen we kort zijn: de
beste Club van het land is Club
Brugge, de beste club van het
land is KRC Genk. KRC Genk
zou de kampioen moeten zijn
want ze hebben het mooiste,
beste en effectiefste voetbal ge-
bracht van de hele eerste
klasse, ook al raken ze van nu
tot half mei geen bal meer
goed.

Of Genk dat de komende
veertien speeldagen voor me-
kaar krijgt, of Genk half mei de
titel mag vieren, dat alles wordt
niet in Genk beslist, ook niet in
Brugge, zelfs niet in Toronto of

in het hoofd van Pozuelo, maar is geheel de dis-
cretionaire bevoegdheid van ene David Garcia.
Niemand kende deze arrogante klojo die zich
voordoet als makelaar tot vorige week, maar nu
houdt hij in Genk en wijde omstreken 20.000
mannen, vrouwen en kinderen uit hun slaap
door te ijveren voor het vertrek van hun ge-
liefde spelmaker.

Misschien is het kwaad al is geschied. Giste-
ren werd het geen gapend gat van veertien pun-
ten en het bleven ook geen elf punten; de kloof
werd er een van acht punten die zoals bekend
over vier speeldagen wordt gehalveerd.

Als Pozuelo blijft, is Genk nog steeds titelkan-
didaat nummer één, maar minder dan voor-
heen. Genk is ontregeld, de rustige vastigheid is
weg, en Club en niet te vergeten Standard heb-
ben nu de wind in de zeilen. Voor Club worden
deze play-offs misschien extra aantrekkelijk.
Aartsvijand AA Gent heeft het weer eens laten
afweten en dreigt play-off 1 te missen, dat
scheelt weer twee zwaarbevochten wedstrij-
den. Genk van zijn kant krijgt er behalve de
Oost-Belgische derby tegen Standard ook nog
een dubbele Limburgse hate game tegen STVV
bovenop.

De Genkse draaischijf Alejandro Pozuelo viel in bij een 2-0-achterstand. © BELGA
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Charleroi blijft in de 
running voor play-off 1. Met
dank aan doelman Penne-
teau en vooral spits Perbet.

Even scherp als in 2012 en 2016,
toen hij topschutter werd, is
‘Perbut’ niet meer. Maar veel
heeft hij nog altijd niet nodig
om te scoren. Zie zaterdag-
avond: zeven minuten op het
veld, één kans en prijs. Zijn
vijfde goal van het seizoen. 

Mager voor iemand die in
zijn topjaren goed was voor 25
en 22 treffers? Bij die vaststel-

Perbet houdt play-off 1-hoop 
van Charleroi levend

derd in de spits werkt hij ont-
zettend hard. Chapeau dat hij
in de toegevoegde tijd nog de
energie en de luciditeit had om
mij perfect aan te spelen.”

Directie, staf en ploegmaats
vierden uitbundig de late tref-
fer, Perbet niet. “Die ingetogen
uiting van erkentelijkheid ten
overstaan van een ex-ploeg zou
niet passen bij beroepsvoetbal.
Ik vind van wel”, zei hij. “Kort-
rijk reikte mij de hand toen
bleek dat Club Brugge mij niet
nodig had. Dat vergeet ik niet.
Uiteraard ben ik blij dat wij uit-
zicht behouden op play-off 1,
maar ik kan mij de ontgooche-
ling in het andere kamp best
voorstellen.” (AR)

ling hoort uitleg. Jérémy Perbet
is niet langer de onbetwistbare
aanvalsleider op wie alles is af-
gestemd. Nu is hij de joker die
mentaal altijd klaarstaat om
coach en ploeg te helpen (16 in-
valbeurten op 23 en slechts 1
volledige match, tegen KVK). 

Coach Felice Mazzu bena-
drukte al vaker: “De betrokken-
heid van Perbet is top, al beseft
hij dat hij doorgaans op de bank
zal starten.”

Reactie van de matchwin-
naar: “Ik wist dat ik zou inval-
len. Ik hoopte vroeger dan in
de 86ste minuut, maar de win-
ning goal maakt alles goed. Ik
ben bovendien blij dat de assist
van Osimhen kwam. Afgezon-

Play-off 2 dreigt 
voor mentaal 
broze Buffalo’s

Twee keer op rij verloren,
thuis van Moeskroen en 
uit bij Waasland-Beveren,
dat tot zaterdag amper vier
keer kon winnen. Zo
stevent AA Gent regelrecht
op play-off 2 af.

AA Gent leek gelanceerd na
Nieuwjaar: gekwalificeerd voor
de finale van de beker, thuis ge-
wonnen van Anderlecht, drie
punten in Kortrijk en een ge-
lijkspel bij Club. Maar nu gooien
de Buffalo’s een ticket voor
play-off 1 zomaar te grabbel. 

AA Gent begon nochtans
goed op de Freethiel. Het had
na een halfuur ruim op voor-
sprong kunnen staan, maar
Sörloth, Jaremtsjoek en David
misten dotten van kansen. “We
controleerden het eerste half -
uur en creëerden kansen”, zag
ook coach Jess Thorup. “Maar
dan scoort Waasland-Beveren
vanuit het niets. Plots zag ik jon-
gens onzeker acteren. Tijdens
de rust hadden we het daar-
over. Ze probeerden het daarna
wel, maar de kwaliteit en de be-
slissingen die aan de bal geno-
men werden, waren niet zoals
ik gehoopt had.”

Het is niet de eerste keer dat
de spelers van AA Gent bij wat
tegenslag uit hun lood geslagen
worden. Waarom? “Dat is moei-
lijk uit te leggen”, aldus Thorup.
“Ik ga de spelers beelden voor-

leggen, want ze namen onbe-
grijpelijke beslissingen. Ze had-
den soms drie tot vier aanspeel-
mogelijkheden, maar zagen
dan toch nog een andere optie
die nergens toe leidde.”

Thorup hamert al weken op
het mentale aspect. De coach
ziet ook dat zijn manschappen
mentaal broos zijn. “Ik heb de
spelers genoeg op het hart ge-
drukt hoe belangrijk deze mat-
chen voor ons waren. Door van
Moeskroen en Beveren te ver-
liezen, maken we het onszelf
erg moeilijk. Maar we zullen
vechten tot de laatste match.”

Thorup legde voor de match
op de Freethiel al zijn focus op
STVV. “We hebben nog drie
matchen voor we naar Sint-
Truiden moeten. We moeten
absoluut punten inlopen op
hen, zodat we ons lot op de
laatste speeldag zelf in handen
hebben.” Of hij niet beter naar
Anderlecht zou kijken? “Ik heb
geen vat op wat Anderlecht
doet, STVV is ook een recht-
streekse tegenstander.” (RN)

‘We moeten
punten inlopen 

op STVV, zodat we
ons lot op de

slotspeeldag zelf
in handen hebben’

JESS THORUP
COACH AA GENT

Uitslagen en stand 1B
TUBEKE - KV MECHELEN 0-3

OH LEUVEN - WESTERLO 3-0

UNION - ROESELARE 1-2

LOMMEL - BEERSCHOT WILRIJK 0-2

1. Beerschot Wilrijk 12 28

2. KV Mechelen 12 27

3. Roeselare 12 18

4. Union 12 15

5. Tubeke 12 14

6. Westerlo 12 13

7. OH Leuven 12 10

8. Lommel 12 7

OH Leuven 
weg van laatste
plaats in 1B

OHL won voor het eerst sinds 
1 december nog eens thuis in de
Proximus League. Het versloeg
Westerlo met 3-0 en is niet 
langer laatste. Een opsteker voor
de nieuwe trainerstandem 
Euvrard-Vercauteren. (BELGA)

5
Vijf matchen zijn we ver sinds
de winterstop en Yohan Boli
maakte daarin vijf goals. Slechts
één speler in 1A was de voorbije
weken even productief als de
spits van Sint-Truiden: Ally 
Samatta (Genk). Boli scoorde
de gelijkmaker tegen Essevee.
“We zijn tevreden met dit punt”,
zei coach Marc Brys opgelucht.
“Het is niet evident om punten
te halen bij dit Zulte Waregem,
toch de ploeg in vorm.” (FKS)

AA Gent 1

Waasland-Beveren 2

Charleroi 2

KV Kortrijk 1


