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Spaans hypocriet

nkele adviezen over wie, hoe, waar en
wanneer je mag huilen in de harde,
aartsconservatieve wereld van de top-
sport:

● als je vrouw bent, dan mag het
altijd: winnen, verliezen, gelijkspelen,
zelfs bij niet spelen mag een traantje,
● als je man bent: 
alleen bij dramatisch verlies,

● of bij winst na verlies van een geliefde, 
maar niet overdrijven met die vingertjes naar 
de hemel want daarboven is helemaal niets,
● als je (man of vrouw) buiten je wil om wordt
weggestuurd ergens waar je heel graag bent.

Je huilt niet, ik herhaal NIET, als je zelf er-
gens vertrekt, bij je volle verstand en in de we-
tenschap dat je ergens anders heengaat waar
het misschien niet noodzakelijk zoveel beter is,
maar waar je vijf keer meer gaat verdienen. Als
je dan toch huilt, ben je een
bleitmuile, zoals Joke zou zeg-
gen. Als je dan toch huilt, zoals
Alejandro Pozuelo, ben je hy-
pocriet, Spaans hypocriet,
naar Spaans plat.

Dit weekend bleef de tam-
tam in het bronsgroen eiken-
hout oorverdovend stil: geen
nieuws over het lot van Pozo.
Nou ja, lot, van onvoorspel-
bare onbestemdheid is in zijn
geval geen sprake: hij heeft zijn
lot in eigen handen. Dan is het
een beetje van de pot gerukt
om bij een applausvervanging
in wat je laatste wedstrijd zou
kunnen zijn voor de club die je
in de steek laat, te beginnen
huilen alsof je hele gezin zopas
is uitgemoord.

Het is nu niet dat een ver-
trek plots op zijn dak is komen vallen. Pozuelo
wilde al langer weg, eerst naar Al-Ahli. Dat ligt
in Dubai. Het lijkt mij niet dat het een plek is
waar ik het langer dan veertien dagen zou uit-
houden. Voor voetballers en hun gevolg ligt
dat anders. Als er genoeg shopping malls zijn
en restaurants waar steaks met bladgoud kun-
nen worden besteld, is het voor een sjotter al
een paradijs.

Hij ging niet, omdat ze bij KRC Genk nog
eens de broekzakken hebben leeggeschud en
nog wat extra euro’s zijn kant opstuurden. Bij
Genk dachten ze met de voeten van het ijs te
zijn, Pozo zou hen kampioen maken want hij
had beloofd te blijven. Belofte maakt schuld,
behalve als de drie miljoen die je in de zandbak
in Nabije Oosten kon verdienen ineens vijf, zes
of zeven miljoen wordt, in het Verre Westen, in
een wereldstad in de snelst groeiende competi-
tie van de wereld zonder wintervoetbal.

Dat hij ook naar China zou kunnen, zou dat
geen verzinsel zijn? Zeker nadat de bank-
schroeven op de voetbalbestedingen zijn
gezet, willen ze in China toch vooral grote
namen en dat is de spelverdeler van KRC
Genk, fiere leider in de elfde voetbaleconomie
van de wereld, vooralsnog niet.

Gisteren verscheen Pozuelo op training. Dat
was goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte
nieuws zijnde dat hij niet alleen was: hij had
zijn huismakelaar mee om een klapke te doen
met het management van Genk. Het is namid-
dag, de cross is begonnen en ik tik dit stukje.
Straks moet ik nog weg en ik zal de iPad mee-
nemen om dit desgevallend aan te passen. KRC
Genk heeft gezegd dat vandaag niet meer
wordt gecommuniceerd, maar ik gok dat hij
weg is. Jammer is dat. Pozuelo was de beste
speler van deze competitie en had weer eens
voor een frisse kampioen kunnen zorgen.

Ik gok dat hij naar Canada trekt en daar valt
wat voor te zeggen. Ik was al
eens in Toronto en ik was ook
al eens in Genk. Als ik moest
kiezen zou ik het ook wel
weten. Ja, de natuur rond
Genk is mooi, maar die in Ca-
nada is nog net dat ietsiepietsie
mooier. Zeker, in Genk wonen
gemigreerde Spanjaarden,
maar in Toronto alleen wonen
meer Spanjaarden dan in heel
België en dan heb je de andere
hispanics nog niet meegere-
kend.

Twee uurtjes vliegen van
Nueva York, Miami in dezelfde
tijdzone of zo goed als en na-
tuurlijk, niet te vergeten: mini-
maal vijf miljoen dollar als
zogeheten designated player.
Dat zijn spelers (drie per club)
die niet onder het salarispla-

fond vallen en in sommige gevallen meer ver-
dienen dan alle niet designated players in hun
club samen.

Toeval wil nu dat een van die spelers, de Ita-
liaan Sebastian Giovinco, net de club heeft ver-
laten om bij Al Hilal in Saoedi-Arabië nog wat
geld te gaan scheppen. Hij was vorig seizoen
de bestbetaalde speler in de hele MLS met 7,1
miljoen dollar of 6,3 miljoen euro. Dat geld,
samen met zijn status als grootverdiener, komt
vrij.

In plaats van vier keer per seizoen tegen de
FC Slagers uit Deurne te moeten, niet we-
tende hoe zijn krakkemikkig kraakbeen dat
overleeft, kan Pozo daar nog vijf jaar lekker
voetballen in de zon, met een salaris maal
vijf. Samengevat: vergeet de natuur, vergeet
de Spaanse community, vergeet de tranen,
Pozo heeft gelijk als hij gaat, jammer genoeg
vijf maanden te vroeg.

Alejandro Pozuelo valt bij zijn vervanging coach Philippe Clement in de armen. De Spanjaard
kon zijn emoties niet bedwingen. © PHOTO NEWS

In plaats van
met zijn
krakkemikkig
kraakbeen 
vier keer per
seizoen tegen
FC Slagers, kan
Pozo straks vijf
jaar voetballen
in de zon, 
met een salaris
maal vijf

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

RACING GENK 2-0 STANDARD
67’ Samatta 1-0, 87’ Samatta 2-0

CHARLEROI 1-1 KV OOSTENDE
78’ Perbet (p) 1-0, 93’ Tomasevic 1-1

EUPEN 0-1 KV KORTRIJK
43’ Avenatti 0-1

STVV 2-1 WAASLAND-BEVEREN
18’ Botaka (p) 1-0, 22’ Forte (p) 1-1, 88’ Kinoshita 2-1

LOKEREN 2-1 ANTWERP
32’ Musona 1-0, 67’ Miric 2-0, 90’ Refaelov (p) 2-1

CERCLE BRUGGE 2-2 CLUB BRUGGE
27’ Amrabat (og) 1-0, 12’ Wesley 1-1, 41’ Schrijvers 1-2, 
65’ Cardona 2-2

ANDERLECHT 0-0 ZULTE WAREGEM

AA GENT 1-2 MOESKROEN
43’ Awoniyi 0-1, 51’ Friede 0-2, 60’ Bronn (p) 1-2

1. Racing Genk 25 17 2 6 57-24 57

2. Club Brugge 25 13 5 7 53-27 46

3. Antwerp 25 13 6 6 36-28 45

4. Standard 25 12 6 7 38-27 43

5. STVV 25 11 5 9 42-30 42

6. Anderlecht 25 11 9 5 40-31 38

7. AA Gent 25 11 9 5 43-40 38

8. Charleroi 25 10 10 5 36-35 35

9. KV Kortrijk 25 9 9 7 33-35 34

10. Moeskroen 25 8 12 5 25-30 29

11. Eupen 25 9 15 1 28-46 28

12. Zulte Waregem 25 7 12 6 40-50 27

13. Cercle Brugge 25 7 12 6 30-47 27

14. KV Oostende 25 6 13 6 24-44 24

15. Waasland-Beveren 25 4 11 10 28-37 22

16. Lokeren 25 4 16 5 23-45 17
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Ik wil iets terugdoen voor iedereen 
die in mij is blijven geloven

RADJA NAINGGOLAN IS WEER BESLISSEND BIJ INTER, VIA SPORZA

Vier knopen hakte Glen 
De Boeck door, vier keer
was het er op. Die ingrepen
bezorgden Lokeren de eer-
ste overwinning van 2019.

Misschien wel de allesbeslis-
sende zet. Lokeren-kapitein 
Killian Overmeire kreeg van De
Boeck één opdracht mee: indi-
viduele mandekking op Lior 
Refaelov. Met succes: hij raakte
geen bal. Leuk vond Overmeire
het niet, maar daar maalde hij
achteraf geen seconde om.

Waar hij de voorbije twee

Lokeren grijpt laatste strohalm 
met overwinning tegen Antwerp

matchen nog verdedigende
middenvelder was, posteerde
De Boeck Mickaël Tirpan tegen
Antwerp weer gewoon op z’n
vertrouwde rechtsbackpositie.
Met succes, want met een afge-
meten voorzet lag hij aan de ba-
sis van de 2-0.

Voorin gingen Hupperts en
Saroka eruit, en kwamen 
Musona en Miric in de plaats.
Ook dat was een geslaagde zet
van De Boeck. Musona bracht
creativiteit, terwijl Miric met
een assist en een doelpunt nog
maar eens bewees een echte
statistieken-voetballer te zijn.

Ook in doel veranderde De
Boeck. Wat Davino Verhulst za-
terdag deed tegen Antwerp was

echt straf. Vooral de save op de
kopbal van Mbokani was weer-
galoos. Niemand die nog roept
om Ortwin De Wolf. 

“We leven terug”, wist de
keeper. “Heel veel mensen had-
den ons al ten dode opgeschre-
ven, maar we zijn niet dood.
Eindelijk hebben we die opste-
ker te pakken, eindelijk hebben
we vertrouwen opgedaan. Zo-
lang het kan, blijven we gaan.
Als we kunnen winnen van Ant-
werp, waarom zouden we dan
niet kunnen stunten op Stan-
dard? Dat we zo onbevangen
speelden, is de verdienste van
de coach. Hij zorgt voor animo
en goesting in de ploeg. We zijn
weer een groep.” (MVS)

Antwerp 1

Lokeren 2

AA Gent laat 
unieke kans liggen
om op te rukken

De eerste thuisnederlaag
van AA Gent onder Jess
Thorup is een feit. Onder
de Deen leek de Ghelamco
Arena weer een echt bas-
tion te worden, maar die
reputatie werd te grabbel
gegooid tegen een knap
voetballend Moeskroen.

AA Gent tuimelt weer even uit de
top zes. De overwinning van
Moeskroen kon niet onverdiend
genoemd worden. De grensploeg
heeft na de winterstop niet voor
niets het maximum uit vier com-
petitiewedstrijden gehaald, met
zeges in Genk en Gent.

AA Gent kwalificeerde zich
sinds de winterstop voor de be-
kerfinale en haalde een 7 op 9 uit
thuis tegen Anderlecht en uit bij
Kortrijk en Club Brugge. Qua ver-
trouwensinjectie kon dat tellen,
net als de 16 op 18 die de Buffalo’s
sinds de komst van Jess Thorup
in de Ghelamco Arena bij mekaar
sprokkelden. Daarbovenop ver-
loren enkele concurrenten pun-
ten. Gent kon dus een geweldige
zaak doen.

Alleen leken de Buffalo’s zich
onvoldoende bewust van die op-
portuniteit. Moeskroen was ge-
woon beter. Dat had te maken
met de slordigheden bij AA Gent,
maar het overwicht van ‘Excel’
louter daaraan toeschrijven, zou
de Henegouwers onrecht aan-
doen. Onder Bernd Storck is

Moeskroen een leuk voetbal-
lende ploeg geworden. In de Ghe-
lamco Arena liet de Duitse coach
zijn team meteen hoog druk zet-
ten. Vooral Manuel Benson was
een gesel voor de Gentse defen-
sie. Kort voor rust was de Gentse
doelman Thomas Kaminski ge-
klopt toen Asare Awoniyi te veel
vrijheid schonk op een voorzet
van Benson. 

Gent had een tweede tegen-
treffer nodig om wakker te schie-
ten. Die kwam er kort na de rust,
toen Friede alle vrijheid van de

wereld kreeg. Gent zette Moes-
kroen van dan af onder druk,
met een penaltyfout van Godeau
op David tot gevolg. De straf-
schop werd omgezet door Bronn.
David had de gelijkmaker aan de
voet toen hij samen met Kvilitaia
alleen op Butez af mocht, maar
de Canadees legde de bal binnen
het bereik van de doelman van
Moeskroen. Sørloth trof nog de
deklat. Bakic pakte nog rood,
maar dat weerhield er Moes-
kroen niet van om 12 op 12 te pak-
ken. (RN)

Gent speelde
slordig, maar 
het overwicht 

van ‘Excel’ 
louter daaraan

toeschrijven, zou
de Henegouwers
onrecht aandoen

Moeskroen 2

AA Gent 1

Uitslagen en stand 1B
WESTERLO - TUBEKE 1-0

ROESELARE - LOMMEL 4-2

KV MECHELEN - OH LEUVEN 2-1

BEERSCHOT WILRIJK - UNION 3-1

1. Beerschot Wilrijk 11 25

2. KV Mechelen 11 25

3. Union 11 15

4. Roeselare 11 15

5. Tubeke 11 14

6. Westerlo 11 13

7. OH Leuven 11 7

8. Lommel 11 7

Beerschot haalt
achterstand op
tegen Union

Beerschot Wilrijk heeft de topper
tegen Union gewonnen met 3-1.
Het kwam er op een erbarmelijk
speelveld eerst niet aan te pas.
Na de 0-1 sloeg de motor aan.
Hoffer, Van Hyfte en Noubissi
zorgden voor de zege. (BELGA)

42
Nooit eerder deed STVV beter.
42 punten met nog vijf matchen
te gaan. In 2010 onder Brepoels
speelden de Kanaries met dat-
zelfde totaal play-off 1. Nu is 
er nog een lange weg te gaan,
maar de winst tegen Waas-
land-Beveren zet STVV wel
flink op weg richting play-off
1. Terwijl Marc Brys de rust in 
de tent probeert te bewaren, 
is het bestuur al begonnen met
de voorbereidingen. (FKS)


