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Ik weet dat er voor mij geen 
toekomst meer is in de sport, 
vooral omdat ik een recidivist ben
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Twee en een half punt

oe verzinnen ze het. U zult drie zien
staan in de rangschikking, maar het
verschil tussen leider KRC Genk en
Club Brugge is wel degelijk twee en
een half punt, met nog twee wed-
strijden te gaan. Genk is kampioen
als het Club een puntje voor blijft.
Komen beide ploegen op gelijke
hoogte na volgende zondag, dan is
Club aan het feest.

Niks aan de hand wat Genk betreft, ge-
woon even winnen en/of gelijkspelen in An-
derlecht en/of thuis tegen Standard. Het
3-2-verlies gisteren in Brugge, daar kon geen
Genkse speld tussen. De twee doelpunten van
Genk kwamen letterlijk uit de lucht vallen en
3-2 is geenszins een weerspiegeling van de on-
derlinge verhoudingen.

Althans tot minuut 85. Daarna was het nog
tien minuten al Genk wat de klok sloeg en
kopte Ally Samatta in blessuretijd op de paal.
Het had in de week van de
gekke wedstrijden zomaar
ineens 3-3 kunnen staan en
dan was Genk kampioen, vir-
tueel, maar ook zo goed als
reëel.

Met welgemeende excuses
aan beide ploegen, maar so-
wieso krijgen we na deze play-
offs geen grote kampioen.
Kleine kampioen zou in het
geval van Genk een onder-
waardering zijn, gezien het ge-
leverde spel in het seizoen.
Maar een ploeg die als een
Groot Kampioen de geschie-
denisboeken wil ingaan, mag
zich niet zo van het veld laten
spelen als gisteren.

Ook als Club het haalt –
daar mag je na gisteren nog al-
tijd niet van uitgaan – is het
geen grote kampioen. Daarvoor is het dit sei-
zoen te wisselvallig geweest en bleef het thuis
al te vaak onder de middelmaat. En wat het
gisteren na de 3-1 op de mat legde, niet te ver-
geten nadat het de 4-1 miste door die straf-
schop de deklat, was geen kampioen waardig.
Club deed het in de broek terwijl daar geen
enkele reden toe was.

Bij Genk zullen ze zeuren over die ver-
meende elleboog van Wesley bij de 2-1. Dat
was geen clear error. Een speler die wordt be-
laagd, maakt zich nu eenmaal breed om wat
steviger op de benen te staan. Was er een
slaande beweging, liep Aidoo opzettelijk
tegen die arm aan of heb je dat automatisch
als twee spelers die een kwart meter in lengte
verschillen met elkaar duelleren? Niet duide-
lijk, maar als de grote VAR-baas of de UEFA in
al hun goddelijke onfeilbaarheid alsnog zou-
den beslissen dat Wesley een kaart had moe-

ten krijgen en het een vrije trap voor Genk
had moeten zijn, dan kan dat dienen ter com-
pensatie voor die ongelukkige hands van
Brandon Mechelen in de heenwedstrijd in
deze play-offs.

Er was wel meer VAR. Neem nu het doel-
punt van Sébastien Dewaest dat Genk op 0-1
zette na enkele minuten heen en weer voet-
ballen. Uitgerekend Dewaest scoorde met wat
dan wordt omschreven als een heerlijke bal-
toets. Heerlijk en Dewaest in één zin, dat ligt
toch wat lastig. Het was een baltoets en het
resultaat was heerlijk, maar laat het hem nog
duizend keer proberen en never nooit gaat die
bal erin.

Of het doelpunt al dan niet buitenspel was
– de VAR vond van niet – is met deze techno-
logie gewoon niet te zeggen. Nu wordt een lijn
getrokken ter hoogte van de voeten, maar bij
buitenspel komt meer kijken. Elk lichaams-
deel waarmee je een doelpunt kunt scoren,

kan je buitenspel zetten:
schouder, hoofd, knie, borst
telt allemaal mee. Er moet dus
een driedimensionale lijn
komen en dat is dan een soort
3D-muur die men in Spanje
heeft. In dat geval had het
hoofd van Dewaest evengoed
voorbij de voeten van de laat-
ste Club-verdediger kunnen
zijn.

Wie gunt voetbalminnend
België nu die titel? Als het om
de trainers gaat, heb ik een
voorkeur voor Ivan Leko in
wat misschien zijn allerlaatste
passage in België is. Over af-
zienbare tijd wordt Leko mee-
gesleurd in de Veljkovic-
rollercoaster waarvan het
einde nog lang niet in zicht is.
Naar kan worden verwacht,

zal Leko er misschien beschadigd en ook wel
berooid uitkomen. Toch lijkt hij iets meer
mens dan Philippe Clement, die je na zijn car-
rière toch eerder ziet intreden als woordvoer-
der van een trappistenklooster.

Wie gunt Genk de titel? Heel België, ook de
VAR, Dat grapte Club-manager Vincent Man-
naert. Jawel, grapte, want hij vroeg uitdrukke-
lijk om er (lacht) achter te zetten. Mannaert is
geen grappenmaker. Bovendien, om van een
grap sprake te zijn bij Mannaert moet die zijn
uitgesproken vóór de lunch.

Mannaert heeft gelijk, maar het is genuan-
ceerder dan hoe hij het stelt. Behalve de Club-
fans, en die zijn met erg veel, gunt geen
enkele voetballiefhebber in België die titel aan
de Club uit Brugge. Dat is bepaald vreemd,
want ooit de sympathieke hemelbestormer uit
Belgiës eigen Madurodam, de tweede favo-
riete ploeg van veel voetbalsupporters.

Genk-coach Philippe Clement druipt ontgoocheld af. Zijn team werd op bepaalde momenten
weggespeeld in het Jan Breydelstadion. © BELGA

Met
welgemeende
excuses aan
beide ploegen,
maar sowieso
krijgen we na
deze play-offs
geen grote
kampioen
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Alleen op de landkaart
lagen ze dit seizoen
dicht bij elkaar. Nooit was
het sportieve contrast 
tussen Zulte Waregem en
KV Kortrijk zo groot.

KV Kortrijk maakte de grote ri-
vaal af, niet enkel met een vijfde
zege in één en hetzelfde sei-
zoen, maar ook nog met ver-
schrikkelijke 0-5-cijfers.

Voor Kortrijk-speler Teddy
Chevalier had het verhaal nog
een extra randje: dit was zijn
250ste wedstrijd in de Pro

KV Kortrijk vernedert buren 
en droomt van Europees

Francky Dury achteraf. “Zelfs
op training. Dat mis ik bij mijn
ploeg. Play-off 2 mag geen ex-
cuus zijn. Het gaat ook om res-
pect voor de supporters. Vorige
week zakten ze op zondag-
avond af naar Moeskroen... Wat
moeten die de dag erna zeggen
tegen hun collega’s? Ik heb mijn
spelers verplicht om alle tickets
terug te betalen.”

Essevee zit ook met een
chronisch kwaliteitstekort. Wie
van de huidige selectie zou,
naast Bongonda en Harbaoui,
in de basis staan bij een ploeg
uit de top zes? Niemand. Dury,
die straks zelf transfers in han-
den neemt, wacht een lood-
zware zomer. (VDVJ/ESK)

Osimhen stilaan
onhoudbaar
voor Carolo’s

Bij de 0-3-zege van Charleroi
op het Kiel zorgde Victor Osim-
hen voor het tweede doelpunt.
Later in de match miste hij nog
een strafschop, maar niemand
die daarvan wakker lag. Na af-
loop wilde de pers weten hoe
Osimhen zijn toekomst ziet. Het
goudhaantje wordt in ver-
band gebracht met AC Milan,
Inter, Southampton en in de
eerste plaats Lille. “Mijn mana-
ger had al contact met Lille.
Maar voorlopig wil ik focussen
op het afdwingen van Europees
voetbal met Charleroi.” Charle-
roi huurt Osimhen van Wolfs-
burg en heeft tot 1 juni om een
aankoopoptie van 3,5 miljoen
euro te activeren. (KDC)

Eerste match
sinds 2018 voor
Van Damme

441 dagen. Zo lang heeft Miguel
Van Damme moeten wachten.
Voor het eerst sinds 25 februari
2018 mocht de Cercle-doel-
man nog eens een competitie-
match spelen. Tussendoor trad
hij alleen aan in een bekermatch
tegen Beerschot. In januari
werd Van Damme nog kanker-
vrij verklaard, nadat eind
2016 leukemie werd vastge-
steld. “Of het nu play-off 2 was
of niet, ik ben gewoon blij nog
eens te kunnen spelen”, vertelde
hij. “Kan dat bij Cercle: goed.
Kan het hier niet, dan is het ook
zo. 1A of 1B? Het is van minder
belang.” Terloops bekende hij
dat hij bij Waasland-Beveren op
de radar staat. (MVS)

KVO gaat af voor ogen 
van nieuwe coach

“Als een amateurploeg tegen
een eersteklasser.” KVO-speler
Michiel Jonckheere vatte per-
fect samen hoe KV Oostende te-
gen Westerlo voor de dag
kwam. De huidige staat van
de kustploeg staat haaks
op de verwachtingen en
ambities die uitgespro-
ken worden, wat ook de
nieuwe hoofdtrainer wel-
licht niet is ontgaan. Kare 
Ingebrigtsen zag zijn toekom-
stige club zaterdag aan het werk
en keek zich ongetwijfeld de
ogen uit het hoofd. 

“Een pijnlijke avond”,
zuchtte interim-coach Franky
Van der Elst. “Maar hopelijk
ook een eyeopener voor zij die
nog niet begrepen hebben dat
er veel werk op de plank ligt.
De mannen die denken dat dat
niet het geval is, zullen het nu
wel gezien hebben. “De analyse

moet straks streng zijn.”
Het is de hoogste tijd

voor de beleidsbepalers
om voor de spiegel te
staan, het eigenbelang

opzij te schuiven en hun
verantwoordelijkheid op te

nemen. Anders wordt KV Oos-
tende na de zomer ongetwijfeld
het Sporting Lokeren van dit
seizoen. (TTV)

Play-off I
STANDARD 2-3 AA GENT
13’ Dejaegere 0-1, 30’ Samuel 1-1, 64’ David 1-2, 80’ Lestienne 2-2, 
90+4’ David 2-3

ANTWERP 1-1 ANDERLECHT
5’ Santini 0-1, 48’ Lamkel Zé 1-1

CLUB BRUGGE 3-2 RACING GENK
4’ Dewaest 0-1, 53’ Vanaken 1-1, 63’ Openda 2-1, 67’ Diatta 3-1, 87’ Gano 3-2

1. Racing Genk 8 6 2 0 18-7 50
2. Club Brugge 8 6 1 1 16-7 47
3. Antwerp 8 4 2 2 9-11 39
4. Standard 8 3 5 0 15-16 36
5. Anderlecht 8 1 5 2 6-15 31
6. AA Gent 8 1 6 1 6-13 28

Play-off II - groep A
BEERSCHOT WILRIJK 0-3 CHARLEROI
3’ Dessoleil 0-1, 25’ Osimhen 0-2, 89’ Niane 0-3

KV OOSTENDE 0-3 WESTERLO
8’ 62’ Ghobo 0-2, 71’ Petrov 0-3

STVV 2-2 EUPEN
23’ Lazare 0-1, 58’ Sylla 1-1, 69’ Botaka 2-1, 71’ Marreh 2-2

1. Charleroi 8 5 2 1 16-7 16
2. STVV 8 3 1 4 13-11 13
3. Westerlo 8 3 2 3 12-8 12
4. KV Oostende 8 2 4 2 9-13 8
5. Eupen 8 2 4 2 8-13 8
6. Beerschot Wilrijk 8 2 4 2 10-16 8

Play-off II - groep B
WAASLAND-BEVEREN 2-1 CERCLE BRUGGE
37’ Mercier 0-1, 72’ Vanzo 1-1, 83’ Badibanga 2-1

ZULTE WAREGEM 0-5 KV KORTRIJK
27’ Rolland 0-1, 30’ Chevalier 0-2, 40’ Ezekiel 0-3, 68’ De Sart 0-4, 
90+1’ D’Haene

UNION 3-3 MOESKROEN
7’ 26’ Tau 2-0, 43’ Awoniyi 2-1, 72’ Benson 2-2, 81’ Gérard 3-2, 82’ Benson 3-3

1. KV Kortrijk 8 7 1 0 22-10 21
2. Union 8 5 1 2 21-12 17
3. Waasland-Beveren 8 3 4 1 13-17 10
4. Cercle Brugge 8 2 5 1 16-23 7
5. Zulte Waregem 8 1 3 4 15-21 7
6. Moeskroen 8 1 5 2 14-18 5

Topschutters
1. Hamdi Harbaoui 23 goals in 34 matchen ZWA
2. Mbwana Samatta 23 goals in 36 matchen GNK
3. Victor Osimhen 16 goals in 31 matchen CHA
4. Ivan Santini 16 goals in 33 matchen AND
5. Felipe Avenatti 15 goals in 28 matchen KVK

League. Hij speelde er al 156
voor Kortrijk, tevoren 94 voor
Zulte Waregem. “Dit is histo-
risch”, constateerde hij enthou-
siast. In de play-offs heeft hij
zichzelf teruggevonden. “Ik had
nogal wat persoonlijke zorgen
vorige zomer, dan loop je lang
achter de feiten aan. Maar deze
zomer zal ik dubbel zo hard
werken, zodat ik klaar ben voor
weer een prima seizoen bij
Kortrijk. Wie weet, spelen we
dan Europees?”

Zulte Waregem onderging te-
gen KV Kortrijk één lange mar-
telavond. Een gebrekkige men-
taliteit is al de hele play-offs een
probleem. “Je moet altijd willen
winnen”, vond Essevee-coach
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Anderlecht-spits Ivan Santini
brak op de Bosuil zijn persoon-
lijk record als doelpuntenmaker.
Hij maakte zijn zestiende van
het seizoen, dat is er één meer
dan bij Caen en bij Kortrijk. 
De statistieken maakten Santini
niet vrolijk. “We hadden een
unieke kans om dichter op de
vierde plaats te naderen, maar
dat gebeurde niet. Uiteindelijk
mogen we tevreden zijn met
een punt.” (MJR)

Westerlo 3

KV Oostende 0

KV Kortrijk 5

Zulte Waregem 0


