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Tribuneklanten

oe goed of hoe slecht het voetbal dit
seizoen zal zijn op de Belgische vel-
den, voor dát oordeel is het na twee
speeldagen nog wat vroeg. Voor de
omkaderende televisieprogramma’s
was de conclusie al na één speeldag
zonneklaar: top aangeworven, geen
sprake van brain- of talentdrain zoals
bij de clubs, wel integendeel.

Van de week een interview gelezen
met Frank Raes. Het thema was ‘gepensio-
neerde die jonge gasten de kans ontneemt om
door te groeien’. Zo letterijk werd het pro-
bleem niet gesteld, natuurlijk niet, maar Raes –
oudere, blanke man ondervraagd door jongere
vrouw – moest toch uitleggen waarom hij is
blijven zitten waar hij zit, bij Extra Time. Had
hij niet moeten doen. Hij zit daar uitstekend.

Een van de vragen was hoelang hij nog zou
blijven presenteren? Zolang het voetbalcon-
tract met de zenders loopt, had de VRT hem
gevraagd. Interessant. Hieruit zou je kunnen
afleiden dat de VRT er rekening mee houdt dat
het haar monopolie op kwali-
tatieve omkadering van het
voetbal, in de vorm van een
maandagse praatshow, dreigt
kwijt te spelen.

Wellicht wordt bij de vol-
gende biedingen VTM hun
grote concurrent. Die hebben
van de zomer al Marc De-
gryse en Jan Mulder wegge-
haald bij de VRT en kunnen
met die dure vogels voorlo-
pig weinig of niks omdat nie-
mand naar VTM kijkt voor
het nationaal voetbal. Een
goede voetbalpraatshow
trekt kijkers en dat is voor de
moeilijke maandagvond altijd
meegenomen.

Vooralsnog blijft Extra
Time op Canvas de norm en
de formule staat na al die jaren nog steeds als
een huis. De mix pakt. Meer nog, de samen-
stelling van het panel is er dit seizoen op voor-
uitgegaan. Althans voor de sportliefhebber die
op zoek is naar meerwaarde, zoals inzicht in
hoe het spel wordt gespeeld en wat er allemaal
komt bij kijken. De tooghanger die af en toe
een goeie (of minder goeie) grap wil horen, zal
wellicht wat op zijn honger blijven zitten. De
vrouwen die kijken voor de (af en toe ge-
speeld) verontwaardigde, c.q. naïeve Jan Mul-
der ook, want Jan is naar de overkant.

Nieuwkomer Gert Verheyen heeft al na één
aflevering zijn meerwaarde bewezen: rustig
zijn punt maken, af en toe relativeren, niet
kort door de bocht, de rust van de kenner die
met zijn volle verstand voor deze uitweg/zij-
weg heeft gekozen, Extra Time kan er wel bij
varen.

Andere nieuwkomer in het eerste speel-
weekend was Hein Vanhaezebrouck als analist
in Sports Late Night, het omkaderend pro-
gramma van Vier en Play Sports, gepresen-
teerd door Bart Raes. Drie dagen later stond hij
prominent met zijn eerste wekelijkse column –
eerder een meanderende monoloog, vintage
Hein – in Het Nieuwsblad.

Het eerste tv-optreden van Vanhaezebrouck
werd fel gesmaakt, al is het wachten tot hij iets
zegt over Club Brugge om in te schatten in
welke mate voetbalkijkend Vlaanderen hem
lust. Hein zag er goed uit. Hersteld van de
Coucke-terreur, licht vermagerd (met de na-
druk op licht), modieuze look, stylish in het
pak, hij zat er als seigneur-analist. Zijn
lichaams taal, een blok West-Vlaams graniet,
verried niet dat hij duizend keer liever op het
veld zou staan.

Hein hoedt zich voor rancune of oud zeer.
Zijn afgemeten conclusie na het eerste verlies
van Anderlecht, thuis in de openingswedstrijd
dan nog, was simpel: laat Vincent Kompany

maar doen en de directie
moet aan de slag want er
moet nog wat kwaliteit bij.

Woensdag hield hij in zijn
eerste krantenmonoloog dan
weer een pleidooi voor zijn
favoriete spelmaker, Sven
Kums. Kums heeft wat Kom-
pany zoekt, zei Vanhaeze-
brouck, maar voegde daar
onmiddellijk aan toe dat hij
denkt dat Kums naar het bui-
tenland moet om nog wat
van zijn carrière te maken.
Kums-Vanhaezebrouck, drie
seizoenen lang waren ze
twee handen op één buik.
Master van hun universe, al-
thans bij Gent. Het eerste sei-
zoen meteen kampioen, een
jaar later meesterlijk in de

Champions League. Daarna een derde ramp-
jaar bij Anderlecht en vandaag samen in de tri-
bune, de ene werkloos, de andere ongewenst.

Kums zat ook in de samenvatting van An-
derlecht-KV Oostende, maar veel te dicht bij
de aftiteling om goed te zijn. Na de wedstrijd
sleepten de tribuneklanten, onder wie Kums,
zich door de catacomben richting kleedkamer
om daar hun helden die wel speelminuten
hadden gekregen te groeten. “Dat is gebruike-
lijk bij Anderlecht”, verduidelijkte Hein. Dat
zal wel, maar de houding van die gasten: on-
geïnteresseerd, blik op oneindig, sloffend,
hand op het mobieltje in de hoop dat het trilt
en het nummer van de makelaar oplicht. Twee
waren gekleed in een T-shirt van Givenchy,
godbetert. Daartussen Sven Kums, met een pet
op. En Hein die dat in de studio becommenta-
rieert. Twee keer zonde.

November 2018. Hein Vanhaezebrouck, toen nog hoofdcoach van RSCA, geeft Sven Kums
aanwijzingen langs de lijn. © PHOTO NEWS

Vanhaezebrouck
en Kums waren
master van hun
universe bij Gent.
Het eerste jaar
kampioen,
meesterlijk 
in de Champions
League. Vandaag
is de ene werk -
loos, de andere
ongewenst
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Een krachttoer van jewelste.
Club Brugge haalt Champions
League-winnaar Simon Migno-
let (31) terug naar België. De
keeper van Liverpool reisde 
gisteravond, na de verloren
Community Shield tegen Man-
chester City, al af naar ons land,
vandaag volgen zijn medische
tests. Een meerjarig contract
ligt klaar.

Mignolet, die reeds afscheid
nam van een aantal ploeg-
maats, moet bij Club voor
standvastigheid in doel zorgen.
Dat was sinds het vertrek van
Mathew Ryan in de zomer van
2015 nooit meer het geval. In
april viel zijn naam een eerste
keer. Club snuffelde toen voor-

Club Brugge breekt spaarpot 
voor Rode Duivel Mignolet

zichtig aan het dossier van onze
22-voudige international, maar
besefte dat het financieel geen
eenvoudige opgave was – 5 à 6
miljoen euro, zonder bonus. 

Blauw-zwart richtte vervol-
gens het vizier op Jean Butez
van Moeskroen. Maar toen het
vorige week te horen kreeg dat
die 6 miljoen moest kosten,
trok het een streep doorheen
zijn naam. Dan haal je beter
Mignolet, een topprof met er-
varing. Dankzij de meer dan 60
miljoen euro die het deze trans-
ferperiode al ving voor Wesley,
Danjuma, Nakamba en Denswil
heeft Club ook voldoende 
financiële slagkracht om te
stunten met Mignolet. (NP/KTH)

Simon Mignolet verlaat
Liverpool en legt vandaag zijn
medische testen af in Brugge.
© BELGA IMAGE

Fysiek sterk
Standard pakt
zes op zes

Eerst een dienstmededeling: dit
Zulte Waregem was geen waar-
demeter. Standard kwam al na
twee minuten op voorsprong;
Walsh verlengde een vrije trap in
eigen doel. Lestienne verdub-
belde de score voor de rust en
na de rode kaart van Deschacht
was het helemaal game over.
Emond deed de rest met twee
goals in het slot. Opvallend
was hoe de Rouches negentig
minuten druk zetten. “We
hebben getoond dat we klaar
zijn”, zei Carcela. Doelpunten-
maker Lestienne vulde aan: 
“Kilometers, afstand, snelheid…
Het is allemaal beter dan vorig
jaar. De harde voorbereiding
vertaalt zich op het veld.” (FDZ)

Engvall smeert 
kampioen Genk 
pijnlijk verlies aan
Gustav Engvall speelde 
de Genkse defensie op een
hoopje met een doelpunt
en twee assists. ‘Dit zou niet
mogen verbazen.’

“Ik ben een Viking”, lacht Gus-
tav Engvall (23) wanneer hem
gevraagd wordt naar zijn gele
kaart voor protest – Sébastien
Dewaest had hem onderuitge-
haald. Een detail in de sterke
wedstrijd van de aanvaller.
Toch zegt het iets over zijn
mentaliteit: gedreven, veel pas-
sie. “Ik blijf vechten voor KV
Mechelen. Elke keer opnieuw.”

Engvall beseft wat hij aan
Malinwa te danken heeft. Ruim
een jaar geleden arriveerde hij
Achter de Kazerne om zijn 
carrière te herlanceren. Zijn
passage bij de Engelse tweede-
klasser Bristol City viel namelijk
tegen. Na een moeilijke periode
in Engeland vond hij zichzelf 
terug in Mechelen.

In 1B was hij goed voor acht
goals en vijf assists. Na twee
speeldagen in 1A zit hij al aan
twee doelpunten en twee as-

sists. “Er is meer ruimte dan vo-
rig jaar en ik kan mijn snelheid
beter uitspelen”, zegt Engvall.
“Ik zie dit seizoen als een kans
om me te ontwikkelen op het
hoogste niveau.”

Ook Malinwa heeft laten zien
dat het leuk kan voetballen. De
promovendus gaf de landskam-
pioen bij momenten voetballes.
Net als tegen Zulte Waregem
speelde het als een moeilijk te
ontwrichten blok en was het
creatief in balbezit.

Engvall: “Voor eigen publiek
presteren we altijd goed. Het
AFAS-stadion is óns kasteel. Bij
de rust staat het 1-1 en zou je
denken dat we tevreden zijn
met een gelijkspel. Niet dus. Wij
gaan voor de overwinning. 
Altijd. Tegen elke tegenstander.
Dat is de mentaliteit van vorig
seizoen waarop we verder 
bouwen.”

KVM is op elkaar ingespeeld.
“Mijn doelpunt zegt genoeg,
toch? Hoe Van Cleemput,
Schoofs en ik het uitspelen, dat
komt niet uit het niets. We zijn
een hechte groep. We lopen als
beesten. Geloof mij, dit seizoen
komt geen enkele ploeg naar
Mechelen met het idee een
makkelijke zege te boeken.” 

Genk-coach Felice Mazzu
zocht verzachtende omstandig-
heden. “We zijn een ploeg in
opbouw na een succesvol jaar.
We hebben veel jonge spelers,
die hebben nog wat tijd nodig
om zich ten volle te ontwikke-
len. Daar moeten we rekening
mee houden.” (ABD/NVK)

‘Bij de rust staat
het 1-1 en zou je
denken dat we

tevreden zijn met
een gelijkspel.

Niet dus’
GUSTAV ENGVALL

AANVALLER KV MECHELEN
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Of Evenepoel mijn opvolger is? 
Hij wordt misschien beter dan ik. 
Hij heeft alle kwaliteiten om het te maken

EDDY MERCKX AAN ‘VTM NIEUWS’

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

CLUB BRUGGE 6-0 STVV
16’ 20’ Okereke 2-0, 38’ Vanaken 3-0, 43’ Tau 4-0, 
72’ Dennis 5-0, 83’ Schrijvers 6-0

STANDARD 4-0 ZULTE WAREGEM
2’ Walsh (og.) 1-0, 45+1’ Lestienne 2-0, 69’ 75’ Emond 4-0

KV OOSTENDE 3-1 CERCLE BRUGGE
7’ Saadi 0-1, 32’ Guri 1-1, 40’ Saadi (og.) 2-1, 87’ Guri 3-1

KV KORTRIJK 1-1 CHARLEROI
30’ Morioka (pen.) 0-1, 79’ Mboyo 1-1

KV MECHELEN 3-1 RACING GENK
18’ Togui Mel 1-0, 45+4’ Samatta 1-1, 77’ Engvall 2-1, 
80’ De Camargo 3-1

AA GENT 6-1 EUPEN
2’ Koch (og.) 1-0, 8’ Ngadeu 2-0, 33’ Bezoes 3-0, 
41’ Jaremtsjoek (pen.) 4-0, 62’ Blondelle 4-1, 
90’ Bezoes 5-1, 90+2’ David 6-1

MOESKROEN 0-0 ANDERLECHT

ANTWERP 4-1 W.-BEVEREN
3’ Mbokani 1-0, 32’ Refaelov (pen.) 2-0, 42’ Verreth 2-1,
50’ Buta 3-1, 68’ Mbokani 4-1

1. Club Brugge 2 2 0 0 9-1 6

2. Antwerp 2 2 0 0 8-2 6

3. Standard 2 2 0 0 6-0 6

4. KV Mechelen 2 2 0 0 5-1 6

5. KV Oostende 2 2 0 0 5-2 6

6. AA Gent 2 1 0 1 7-2 4

7. Moeskroen 2 1 0 1 1-0 4

8. Racing Genk 2 1 1 0 3-4 3

9. Charleroi 2 0 0 2 2-2 2

10. KV Kortrijk 2 0 1 1 2-3 1

11. Anderlecht 2 0 1 1 1-2 1

12. Cercle Brugge 2 0 2 0 1-5 0

13. Waasland-Beveren 2 0 2 0 2-7 0

14. Zulte Waregem 2 0 2 0 0-6 0

15. STVV 2 0 2 0 0-7 0

16. Eupen 2 0 2 0 2-10 0

Belgisch voetbal

33
Wat een start voor Dieumerci
Mbokani: 4 goals en 1 assist na
2 speeldagen. En dat op zijn
33ste. Vorig seizoen arriveerde
Mbokani pas op de laatste dag
van de transferperiode. Nu heeft
hij een hele voorbereiding in de
rugzak. Waasland-Beveren was
het enige team waartegen The
Great Old sinds de terugkeer in
eerste op de Bosuil nog geen
punten pakte. Het zwarte beest
is niet meer. (SJH)


