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Ik heb in de halve finale tegen Matthias Casse 
bewust verloren. ‘Ga niet voluit’, was de boodschap 
van Iraanse Olympisch Comité en het ministerie van Sport

IRANIËR SAEID MOLLAEI ZEGT DAT HIJ MOEST VERLIEZEN OM FINALE TEGEN ISRAËLIËR TE VERMIJDEN
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Bronzen generatie

e zijn goed een maandje op-
nieuw aan het voetballen, de
ene club al intensiever en vaker
dan de andere, en de eerste in-
terlandbreak komt eraan. Een
regulier seizoen kun je ruwweg
opdelen in vijf blokken van vier
of soms vijf wedstrijden, gevolgd
na Nieuwjaar door een langer
blok van zeven wedstrijden, en
na een week of twee bijtrainen

en recupereren één laatste ononderbroken
serie van tien play-offwedstrijden.

Deel twee begint op 13 september. Vrijdag
de dertiende, begin maar al te beven, Charle-
roi en Genk. Vanaf deel drie, te beginnen op 16
oktober na weer een interlandbreak, wordt het
echt serieus. De specificiteit van de Belgische
competitie ligt in die laatste twee blokken van
samen zeventien wedstrijden. Dat staat haaks
op wat de rest van Europa doet, maar trai-
ningstechnisch is dat op te vangen, al zou het
mij verbazen als clubs daar re-
kening mee houden in hun pe-
riodisering. In hun wat?
Precies.

Break één begint vandaag.
Vrijdag spelen de Rode Duivels
uit bij San Marino, en maandag
uit bij Schotland. Roberto Mar-
tínez maakte vrijdag zijn selec-
tie bekend en daarin was geen
plaats voor Vincent Kompany,
om begrijpelijke redenen, wél
voor zijn poulain Yari Verscha-
eren en voor Benito Raman.

Verschaeren nu al oproe-
pen, wie daar het nut van in-
ziet, mag dat eens komen
uitleggen. Kennismaken? Die
jongen weet heus wel wat na-
tionale selecties zijn, maar laat
hem rustig groeien bij de jeugd. Het is ook niet
dat hij kan kiezen tussen twee landen en dat
we hem moeten overtuigen van de Rode Dui-
vels: hij is volbloed voetbal-Belg, en als hij rijp
is voor het eerste, moeten we hem gewoon op-
roepen en dan komt hij als een hazewind.

De selectie van Benito Raman dan. Martínez
is hier gearriveerd na het EK van 2016, en toen
pendelde Raman bij Standard tussen het eer-
ste en de tribune. Het kampioenenjaar van AA
Gent is voorlopig zijn hoogtepunt. Meer in het
bijzonder de cruciale 2-3 net voor affluiten op
het veld van Club Brugge. Volgens meer dan
één analist was zijn diepgang (samen met
Moses Simon op links) hét geheim van de
Gentse titel, meer dan Depoitre of Kums.

Snelheid, diepgang, apenstreken, soms ont-
wapenend, dat was Benito Raman in Gent.
Slecht begeleid? Hij wérd begeleid bij Gent, hij

werd zelfs financieel geadviseerd, maar die ad-
viseurs krabden zich meer dan één keer in de
haren, zoals die keer dat hij een setje nieuwe
iPhones kocht. Geen twee, maar veel meer te-
gelijk. Waarom toch, Benito? “Een nieuwe, een
reserve als er met die ene iets zou gebeuren,
één voor mijn lief en nog wel één of twee om
een keer cadeau te doen.”

Ja, om Benito kon je altijd wel lachen, maar
toch had Gent net dat even iets meer kunnen
en moeten doen om hem tussen de lijntjes te
laten kleuren en zijn onmiskenbaar talent te
valoriseren. Toen hij voor de tweede keer over
de schreef ging, dacht iedereen dat het om een
snookerincident ging. Dat klopt maar ten dele:
het had vooral te maken met gokken (voor
heel veel geld) op zijn snookerpartijtjes. Een
nóg betere begeleiding, gericht op het wegwer-
ken van enkele flauwtes, gebruikmakend van
sterktes, het had kunnen werken, en dan had
Gent hem misschien zelf kunnen verkopen aan
een topper in de Bundesliga. Jammer, voor

home boys mag en moet de be-
geleiding altijd iets dwingender
en beter.

Raman staat op een drie-
sprong – doorgroeien, stagne-
ren of terug naar af – en
daarom is hij misschien op zijn
plaats bij de Rode Duivels. Die
staan op een andere drie-
sprong. De kwalificatie voor
het EK van 2020 kan hen niet
meer ontsnappen, maar dat
stond al vast de dag dat ze bij
de UEFA het lumineuze idee
opvatten om voortaan in plaats
van met zestien met 24 ploe-
gen een eindronde te organise-
ren.

Deze Rode Duivels hebben
voor Euro 2020 drie opties: de

ene leidt naar de hoofdprijs, de andere naar
weer-net-niet, de derde naar een rampzalige
vroege uitschakeling en terug naar af. Met an-
dere woorden: blijft deze grote generatie een
bronzen generatie of wordt ze echt een gou-
den generatie? Een etiket waar ze zelf niet voor
heeft gekozen, maar dat inmiddels als een
soort stigma op de groep kleeft.

Sowieso wordt Euro 2020 het eindstation
voor nogal wat internationals, die hun talent
en hun gezondheid exclusief zullen willen
voorbehouden voor veel lucratiever clubver-
plichtingen, kwestie van die carrière te kunnen
rekken. Roberto Martínez lijkt ook bezig aan
zijn laatste kunstje. Hij heeft twee uitwegen: of
hij haalt een prijs en krijgt een standbeeld in
Tubize, of hij blijft in onze herinnering voortle-
ven als de immer aardige, intelligente man van
de net-niet-generatie.

Benito Raman is voor het eerst geselecteerd voor de Rode Duivels. Hij staat symbool voor de driesprong waar
de nationale ploeg voor staat: doorgroeien, stagneren of terug naar af. © GETTY IMAGES

Dé vraag: blijft
deze grote
generatie
internationals
een bronzen
generatie of
wordt ze echt
een gouden
generatie?
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Drie dagen na de kwalificatie
voor de Europa League toonde
AA Gent dat het klaar is voor
een strijd op drie fronten. Cer-
cle Brugge werd van het kastje
naar de muur gespeeld. Het
was een wonder dat het slechts
3-2 werd.

Coach Jess Thorup roteerde
en kreeg een gretig en hongerig
team aan de aftrap. Ook fysiek
was het de Buffalo’s nauwelijks
aan te zien dat de ene wedstrijd
snel op de andere volgt.

Jonathan David bracht bin-
nen het kwartier een heerlijke

AA Gent bewijst tegen Cercle dat 
het klaar is voor strijd op drie fronten

treffer aan voor Depoitre. Uit
Cercles enige poging voor rust
kon Stef Peeters tegenscoren.
Toch weer een smetje dat de
nul niet gehouden werd, maar
de Buffalo’s werden er niet
door uit balans gebracht. Een
hard werkende Depoitre be-
dankte David met een uitste-
kende voorzet, de jonge aanval-
ler kopte overhoeks binnen.
Nog voor het halfuur stond het
3-1: David joeg de bal in één tijd
voorbij Badiashile. 

Ook na de rust ging het spel-
letje verder op de helft van Cer-
cle. Toen Peeters er met een af-
geweken vrijschop nog 3-2 van
maakte, vertekende dat zwaar
het wedstrijdbeeld. (RN)

Laurent Depoitre viert met
zijn ploegmaats het eerste
doelpunt van de wedstrijd. 
© BELGA

Club betaalt 
2,4 miljoen voor
Eder Balanta

Aanwinst nummer negen is een
feit. Niet Victor Wanyama, wel
Eder Balanta tekent een con-
tract tot 2022. Club richtte af-
gelopen week snel het vizier op
Balanta, die goedkoper en poly-
valenter is dan de dure Wany-
ama. Zo betaalt blauw-zwart
slechts 2,4 miljoen euro voor
de basisspeler van FC Basel,
die zowel voor de verdediging
als links centraal achterin kan
spelen. “Een interessant profiel
om in je spelerskern te hebben”,
gaf Clement na de match tegen
Genk zijn goedkeuring. Net als
onder meer Arsenal en Bologna
volgde Club Balanta al langer,
twee seizoenen om precies te
zijn. (TTV/NP)

Charleroi duwt
Beveren dieper
in de put

Waasland-Beveren bracht ne-
gen Belgen aan de aftrap. De
Wase club deed het nooit eer-
der in de reguliere competitie.
Toe te juichen en lovenswaar-
dig. Maar enkel met jong, Bel-
gisch enthousiasme red je het
niet. Net zozeer als Dirk Geer-
aerd geen magiër is. Nieuwe T1
Arnauld Mercier weet waar hij
aan toe is. Waasland-Beveren
speelde de beste match van
het seizoen, maar verloor
nooit zwaarder. Wie kansen bij
de vleet mist en ze zo makkelijk
weggeeft, is kansloos. Het had
na een half uur 4-0 kunnen zijn.
De Zebra’s bleken roofdieren.
Elke prooi werd genadeloos af-
gemaakt, gevolg: 1 op 18. (MVS)

Dolle dagen eindigen 
met tweede verlies 
voor Great Old

Het begon vrijdag met de
transfer van Mirallas. Zater-
dag lekte uit dat ook Steven
Defour op weg is naar de
Bosuil met op de achter -
bank Benson en Gano. De
ex-Rode Duivel zag gisteren
hoe een weerloos Antwerp
zijn tweede seizoensneder-
laag incasseerde. 

Op de zaterdagtraining kwam
het tot een woordenwisseling
tussen Sinan Bolat en Lamkel
Zé (22). Daarop vloog de Kame-
roener de Antwerp-doelman
naar de haren. Lamkel Zé pre-
senteerde zich wel op de club,
maar mocht niet mee naar Wa-
regem afreizen. Ook Bolat
moest de wedstrijd laten schie-
ten, maar niet om disciplinaire
redenen. De Turkse doelman
heeft last van de adductoren.

Als alles goed gaat, zetten er
vandaag nog minstens drie spe-
lers hun handtekening op de
Bosuil. Steven Defour (31) leek
begin vorige week nog een uto-
pie voor de Great Old, maar za-
terdag wist Antwerp het dossier
toch te ontwrichten. Defour zat
op de tribune tijdens Burnley -
Liverpool, maar na de wedstrijd
gaf zijn coach Sean Dyche mee
dat het contract van de midden-
velder in onderling overleg ver-
scheurd werd. 

Officieel luidde het dat De-
four om familiale redenen terug

naar België zou keren, maar dat
lijkt maar een smoesje. Het be-
tekent wel dat Antwerp geen
transfersom meer hoeft te be-
talen. Daarmee is het pad naar
de Bosuil helemaal geëffend. 

Gisteren landde Defour in de
namiddag op de luchthaven
van Deurne. De sleutel tot de
transfer lijkt het feit dat Ant-
werp – nu hij transfervrij is –
het overgrote deel van zijn 
brutosalaris van om en bij 2 mil-
joen euro bij Burnley voor zijn
rekening kan nemen. Vandaag

worden na zijn medische tests
de laatste details ongetwijfeld
weggewerkt. 

Dat geldt ook voor Manuel
Benson (22) en Zinho Gano (25).
Die twee aanvallende verster-
kingen pikt Antwerp op bij
landskampioen Genk. Voor
Benson betaalt Antwerp een
transfersom. De kleine flank-
speler krijgt een meerjarig con-
tract op de Bosuil. Gano huurt
de Great Old voor één seizoen
met optie. (SJH/SK/KTH/FDZ/KDZ)

Vandaag worden
na de medische
tests van Steven

Defour de laatste
details

ongetwijfeld
weggewerkt

Belgisch voetbal

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

KV MECHELEN 2-2 MOESKROEN
19’ De Camargo 1-0, 27' Allagui 1-1, 29' Kaya 2-1, 
93' De Medina 2-2

EUPEN 0-2 STVV
40' Boli 0-1, 59' Boli 0-2

KV KORTRIJK 2-2 KV OOSTENDE
34' Sylla 0-1, 67' Ocansey 1-1, 72' De Sart 2-1, 
89' Skúlason (p) 2-2

W.-BEVEREN 0-4 CHARLEROI
38' Morioka 0-1, 53' Bruno 0-2, 60' Nicholson 0-3, 
83' Henen 0-4

CLUB BRUGGE 1-1 RACING GENK
41' Deli 1-0, 67' Dewaest 1-1

ANDERLECHT 1-0 STANDARD
31’ Saelemaekers 1-0

ZULTE WAREGEM 2-0 ANTWERP
35’ Berahino 1-0, 44’ De fauw (p) 2-0

AA GENT 3-2 CERCLE BRUGGE
11’ Depoitre 1-0, 15' Peeters 1-1, 24’ David 2-1, 
27’ David 3-1, 92’ Peeters 3-2

1. Standard 6 4 2 0 13-5 12

2. Club Brugge 5 3 0 2 12-2 11

3. KV Mechelen 6 3 1 2 11-6 11

4. Excel Moeskroen 6 3 1 2 8-7 11

5. KAA Gent 5 3 1 1 13-6 10

6. KRC Genk 6 3 2 1 9-7 10

7. KV Oostende 6 3 2 1 9-9 10

8. Zulte Waregem 6 3 2 1 7-7 10

9. Antwerp 5 3 2 0 11-6 9

10. Charleroi 5 2 1 2 9-6 8

11. KV Kortrijk 6 2 2 2 12-10 8

12. STVV 6 2 3 1 4-10 7

13. Anderlecht 6 1 3 2 4-7 5

14. Cercle Brugge 6 1 5 0 6-14 3

15. KAS Eupen 6 0 4 2 3-15 2

16. Waasland-Beveren 6 0 5 1 3-17 1

Antwerp 0

Zulte Waregem 2

Cercle Brugge 2

AA Gent 3


