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Zakkenvullerij

en oude auto verkopen is beter voor
de gemoedsrust dan een oude voetbal-
club, zoveel is inmiddels wel duidelijk.
Nooit ellende mee gehad, met een
auto, hoewel er wel degelijk een en
ander aan scheelde. Maakt niet uit, zei
de opkoper, hij gaat toch naar
Afrika/Oost-Europa. Of de garage,
waar een nieuwe werd besteld, zei:
“Geef hier (die auto en dat geld).”

Het gaat er even iets anders aan toe als een
voetbalclub van eigenaar verandert. Bij de ver-
koop zelf, het moment en de photo opp, is er
geen vuiltje aan de lucht. De eigenaars schud-
den de hand en wensen elkaar de grootste suc-
cessen toe. Na een paar maanden begint dan
het gerommel.

De laatste overname in het Belgisch prof-
voetbal was die van Louis De Vries, die SK 
Lokeren kocht van Roger Lambrecht. Iedereen
straalde: de oude Lambrecht was content dat
hij nog wat geld zag van zijn ruïne en De 
Vries kirde alsof hij in Lokeren aan het Belgi-
sche Manchester City ging
bouwen.

Twee weken geleden
klonk het al anders: er was
geld gestolen bij het leven,
zei hij in Sport/Voetbalmaga-
zine. Hij zette wel Lambrecht
uit de wind: die wist het niet.
Of, wat erger was: hij was de
grip kwijt. Waarmee hij in
feite bedoelde: die Lamb-
recht heeft die club gewoon
heel slecht beheerd en door
zijn schuld zitten we nu in 1B.

Toen Peter Callant inmid-
dels anderhalf jaar geleden
KV Oostende overnam van
Marc Coucke was dat nog de
deal van zijn leven. Na enkele
maanden sijpelden berichten
door over dure stadionhuur,
gigantische uitstaande schulden bij makelaars,
te dure contracten, allemaal erfenissen van het
vorige bewind. Er moest Coucke-vet worden
weggesneden. Kwalificeer het maar als de per-
versiteit van de sportjournalist met kilometers,
maar ik kreeg het beeld van zo’n naakte
Coucke op de operatietafel en dat weggesne-
den vet niet meer van mijn netvlies.

Later werd het “een beladen erfenis” en als
snel viel er “lijken uit de kast”. En toen koos
Callant eieren voor zijn geld – lees: koos voor
zijn bedrijf, waar Coucke een grote klant is – en
liet KV Oostende over aan Frank Dierckens.
Voorlopig is het daar rustig.

Dé overname van de laatste jaren was die
van RSC Anderlecht, het uitgewoond instituut
van de Vanden Stock-dynastie. De overnemer,
Marc Coucke, bedoelde het allicht nog niet zo
kwaad toen hij bij de overname stelde dat het

vorige Anderlecht te vergelijken was met de
oude adel. Vanden Stock dacht: passons. Van
iemand met meer dan één miljard op de reke-
ning die verrassend je club heeft overgenomen
door middel van een gesloten bieding – wat be-
wijst dat je eigenlijk alleen maar geïnteresseerd
bent in geld – aanvaard je al eens iets.

Toen kort daarna de ene na de andere ver-
wijzing naar het ancien voetbalrégime bij
paars-wit op de schop ging – de buste, de stadi-
onnaam, enkele dinosaurussen en wat al niet
meer – wist elke waarnemer: dit is een vijan-
dige overname en een vechtscheiding gecom-
bineerd. Roger Vanden Stock hield het 
allang niet meer, dat was geweten. Pas toen hij
zijn oude copain Hugo Camps in hun beider
Knokke tegen het lijf liep, wilde hij weleens
zijn verhaal doen. Bottomline: die Coucke
maakt er maar een zootje van en hijzelf wil er
niks meer mee te maken hebben. Dat het
immer kritische Anderlecht-publiek deze jan-
boel pikt, verwonderde hem nog het meest.
Seigneur Roger die het plebs oproept om in

opstand te komen, du jamais
vu, het moet hem echt heel
hoog zitten.

Waarop Coucke in Trump-
stijl via zijn favoriete medium
Twitter terugsloeg. Eén pas-
sage uit de twee tweets valt
in het bijzonder op: zakken
vullen… Dat is de ironie ten
top. Wat Perrigo Coucke ver-
wijt en waarvoor ze in proces
liggen met de overname van
zijn Omega Pharma, onge-
veer hetzelfde verwijt hij nu
Vanden Stock en zijn partner
in crime (anders kun je dit
niet interpreteren) Herman
Van Holsbeeck: er is ge-
knoeid, al of niet met de 
cijfers.

Laten we een kat voor
eens en voor altijd een kat noemen: bij de
overname circuleerde al het gerucht dat de
villa Anderlecht een uitgewoonde bouwval was
omdat het binnenkomende transfergeld niet
direct in de club werd geïnvesteerd, maar zou
hebben gediend om bepaalde hooggeplaatste
personen tot en met de absolute top te ver -
rijken.

Is dit voorzichtig genoeg geformuleerd om
er geen miserie mee te krijgen? Ik dacht het
wel. Voor alle duidelijkheid: het gaat om ge-
ruchten, maar wel komende vanuit de club. De
enige die bewijzen voor zakkenvullerij op tafel
kan leggen, is Marc Coucke en ik neig ernaar
hem te geloven. Peter Callant omschreef hem
ooit zo: “Marc lijkt impulsief, maar hij is een
schaker, hij denkt altijd verder vooruit dan wie
ook.” We wachten vol ongeduld op de vol-
gende zet van Coucke.

Marc Coucke en Roger Vanden Stock schudden elkaar de hand na de overname van RSCA, 
eind december 2017. © BELGA IMAGE

Het gerucht
circuleert dat 
het transfergeld
zou hebben
gediend om
bepaalde
hooggeplaatste
personen bij
Anderlecht 
te verrijken
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Jérémy Perbet heeft voor de zo-
veelste keer zijn status van jo-
ker waargemaakt. Tegen Ant-
werp werd de Fransman door
Karim Belhocine ingebracht in
de 79ste minuut. Hij trapte
eerst een strafschop binnen het
bereik van Bolat, maar maakte
alles goed door in het slot toch
de winnende goal  te maken.
Zijn 110 doelpunt in onze com-
petitie. Van de actieve spelers
doet alleen Vossen beter.

“Ik was nog niet aan de bal
geweest toen Fall die penalty
afdwong”, zei ‘Perbut’. “Ik aar-

Perbet scoort 110de goal in België, 
Antwerp niet langer leider

zelde niet om mijn verantwoor-
delijk te nemen, maar Bolat 
reageerde goed. Ik heb echter
ervaring genoeg om me daar
onmiddellijk overheen te zet-
ten. Ik ben blijven loeren op
een tweede kans en die kwam
er toen Bolat de bal loste. Een
mooi doelpunt was het niet, ik
stond wel op de goede plaats.”

Perbet had de voorbije week
een gesprek met Belhocine.
“Tegen de grote jongens van
Antwerp verkoos hij de kracht
van Bedia. Ik ben nu eenmaal
geen moderne spits. Ik ga niet
diep, ik weeg niet op een de-
fensie. Ik doe alleen wat ouder-
wetse spitsen doen: wachten op
een kans en scoren.” (AR)

Jérémy Perbet is dolblij met
zijn winnende doelpunt tegen
Antwerp in de 90ste minuut. 
© BELGA

Twijfel sluipt 
in Genks elftal
van Mazzu

Racing Genk weet het even niet
meer. Coach Felice Mazzu na
de 0-2-nederlaag tegen Zulte
Waregem: “Ik zag een ploeg die
gebukt gaat onder twijfels.” De
coach had zich zijn langver-
wachte entree bij een topclub
wellicht anders ingebeeld. Het
vertrek van Malinovski weegt
zwaar. Hagi en Nygren halen
nog niet het niveau van de
Oekraïner. Mazzu gaf aan dat
het middenveld een probleem
was: “Onze centrale driehoek
was niet open genoeg om Zulte
Waregem uit verband te spe-
len. Ik wil positief blijven. We
hébben de kwaliteit om beter te
doen.” Volgende maand start de
Champions League. (NVK)

Moeskroen en niet
AA Gent wipt naar 
de tweede plaats

Twee pogingen op doel,
twee goals. Excelsior 
Moeskroen had aan een
afgeweken schot en een
blunder van Nana Asare
genoeg om AA Gent zijn
eerste nederlaag van het
seizoen te bezorgen.

Als afsluiter van de speeldag
kreeg AA Gent zomaar de kans
voorgeschoteld om op te schui-
ven naar de tweede plaats in
het klassement. Gent hield ave-
rij over aan de extreme omstan-
digheden waarin het donder-
dagavond in Larnaca
voetbalde. Kubo en Jaremtsjoek
waren niet klaar voor de match
op Le Canonnier. Jess Thorup
liet ook David en Dejaegere rus-
ten. Verstraete en Bezus kregen
zo hun kans op het midden-
veld, maar dé verrassing lag
vooraan bij de Buffalo’s. Daar
speelde Thorup zowaar het duo
Sylla-Depoitre uit. 

Sylla toonde zich best bedrij-
vig en zorgde al vroeg voor drei-
ging. Onder impuls van een
sterke Bezus had AA Gent de
partij onder controle. De ver-
diende voorsprong kwam er via
het onverwachte spitsenduo:
Sylla zorgde voor de voorzet,
Depoitre kopte de bal met ver-
fijning binnen. Gent kwam al
snel dicht bij een tweede treffer,
maar de uithaal van Bezus
spatte op de kruising.

Moeskroen had nog geen bal
tussen de palen gemikt, toen
het even na het halfuur langszij
kwam. Een ver schot van Boya
werd door Osabutey met meer
geluk dan kunde in de verste
hoek gedevieerd. Moeskroen
kwam beter in de wedstrijd. 

Er was evenwel nog geen
man overboord, tot Nana Asare
iets deed wat je in de verste
verte niet verwacht van een er-
varen verdediger van 33. Het
kwam erop neer dat hij de 2-1
panklaar legde voor de inlo-
pende Campins, die maar bin-
nen te duwen had. 

Onder impuls van
een sterke Bezus

had AA Gent 
de partij nochtans

onder controle

19DeMorgen.

LOTTO-RENNER JENS KEUKELEIRE IN ‘DE VOLKSKRANT’

Natuurlijk schiet de dood van Bjorg 
soms door je hoofd. Maar ik blokkeer het. 
Anders is het einde carrière

Antwerp 1

Charleroi 2

AA Gent 1

Moeskroen 2

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

ANDERLECHT 0-0 KV MECHELEN

KV OOSTENDE 0-2 CLUB BRUGGE
72’ Okereke 0-1, 82’ Tau 0-2

EUPEN 1-1 W.-BEVEREN
28’ Badibanga 0-1, 54’ Toyokawa 1-1

CERCLE BRUGGE 1-3 KV KORTRIJK
18’ Saadi 1-0, 49’ Ajagun 1-1, 55’ Van der Bruggen 1-2, 
90’ Kage 1-3

RACING GENK 0-2 ZULTE WAREGEM
6’ Bjorndal 0-1, 78’ Berahino 0-2

STVV 2-1 STANDARD
29’ De Bruyn 1-0, 37’ Massoudi 2-0, 58’ Mpoku (pen.) 2-1

CHARLEROI 1-2 ANTWERP
60’ Fall 1-0, 75’ Refaelov 1-1, 90’ Perbet 2-1

MOESKROEN 2-1 AA GENT
25’ Depoitre 0-1, 34’ Boya 1-1, 44’ Campins 2-1

1. Club Brugge 3 3 0 0 11-1 9

2. KV Mechelen 3 2 0 1 5-1 7

3. Moeskroen 3 2 0 1 3-1 7

4. Antwerp 3 2 1 0 9-4 6

5. Standard 3 2 1 0 7-2 6

6. KV Oostende 3 2 1 0 5-4 6

7. Charleroi 3 1 0 2 2-4 5

8. AA Gent 3 1 1 1 8-4 4

9. KV Kortrijk 3 1 1 1 5-4 4

10. Racing Genk 3 1 2 0 3-6 3

11. Zulte Waregem 3 1 2 0 2-6 3

12. STVV 3 1 2 0 2-8 3

13. Anderlecht 3 0 1 2 1-2 2

14. Waasland-Beveren 3 0 2 1 1-3 1

15. Eupen 3 0 2 1 3-11 1

16. Cercle Brugge 3 0 3 0 2-8 0

Belgisch voetbal

13
Standard kon in zijn laatste tien
uitmatchen op Stayen geen 
enkele keer winnen. Zes keer 
leden ze een nederlaag, vier
keer kwamen de Rouches niet
verder dan een gelijkspel. De
laatste zege in Haspengouw 
dateert van 2006-2007, dertien
seizoenen geleden: een droge
0-3 met goals van Fellaini, 
Witsel en Lukunku. Dit keer won
STVV met 2-1 dankzij goals van
De Bruyn en Massoudi. (HLN)

Na een uur bleek de pijp van
een verdienstelijke Depoitre ef-
fectief uit. Thorup bracht eerst
Giorgi Kvilitaia en later ook Jo-
nathan David. De Canadees le-
verde na een knappe solo de as-
sist voor de gelijkmaker van
Kvilitaia, maar dat doelpunt
werd na een lang VAR-moment
terecht geannuleerd wegens
buitenspel. 

Niet AA Gent, maar Moes-
kroen wordt tweede achter
Club Brugge. (RN)


