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Haten/bewonderen

an de week had de profliga een on-
gewild maar interessant experiment:
binnen de vier dagen een dubbele
confrontatie tussen twee dezelfde
ploegen, elk een keer uit en thuis.
Die twee menen allebei dat ze aan-
spraak kunnen maken op de titel
tweede beste ploeg van het land. 
De beste ploeg van het land is Club
Brugge en daar valt geen speld meer

tussen te krijgen tot ze in mei hun zoveelste
titel ophalen.

Donderdag werd Antwerp-Gent verdiend 3-
2 voor FC Antwerp en Gent-Antwerp gisteren
eindigde op 1-1. Niet onverdiend uit het oog-
punt van Antwerp, dat gelijkspel, omdat Gent
in de tweede helft maar mondjesmaat wilde
aanvallen en in de tweede
helft van de tweede helft ge-
woon achterin bleef, hopend
op een uitbraak. Verdiend zou
dan weer te veel eer zijn
omdat Antwerp er ondanks
dat Gents achteruit kruipen
aanvallend maar weinig van
bakte.

De statistieken van beide
wedstrijden zijn interessant.
Gent had in elke wedstrijd het
meeste balbezit: 55 procent
tegenover 45. In Antwerpen
donderdagavond schoot Gent
veertien keer op doel en Ant-
werp dertien keer. Antwerp
schoot daarvan zes keer on
target, wat tussen de palen
betekent, Gent had er vijf on
target. Gent kreeg ook vijf
gele kaarten, Antwerp maar
vier.

Antwerp schoot gisteren een keer meer op
doel dan Gent: twaalf tegen elf, waarvan elk
twee keer tussen de palen. Over de twee wed-
strijden genomen maakte Antwerp de helft
meer overtredingen: 38 tegen 26. Opvallend:
Antwerp beging meer overtredingen in de
thuiswedstrijd (twintig) dan in de uitwedstrijd
(achttien). Gent ook overigens: elf in Antwer-
pen en vijftien thuis. In Gent gisteren kreeg
Antwerp zes gele kaarten uit twintig fouten en
Gent maar één uit vijftien, maar dat had min-
stens twee keer geel kunnen zijn.

Antwerp is economisch een aanwinst voor
eerste klasse – we kunnen gerust van een G6
spreken – maar sportief en voetballend blijft
het gemengde gevoelens oproepen. Voor Ant-
werp zijn alle middelen goed om te winnen.
De eerste twee seizoenen in eerste klasse
stelde het zich in op de tegenstander, belette
die in het spel te komen en hoopte zelf op een
goaltje. Dit jaar kreeg het voetballend vermo-
gen een upgrade. Antwerp kan verdomd aar-

dig voetballen. Zoals ze oplossingen vinden
van achteren uit om de bal voorin te krijgen,
met veel lopende mensen op het middenveld,
vlotte verticale combinaties, en alles wat daar-
bij hoort, soms knap. Het voetbal van The
Great Old is niet langer hopeloos, de mentali-
teit daarentegen…

Als de wedstrijd van gisteren in Europa was
gespeeld, was Antwerp met zeven geëindigd.
Dat eindeloze gemekker bij elke tegen hen ge-
floten overtreding, bij elke zogezegde aanslag
op de eigen benen, die schwalbes van Refae-
lov en Mbokani (heerlijke voetballers, maar al
even goede acteurs), dat naar de scheidsrech-
ter vliegen, die woedende gebaren, dat uit-
schelden van de assistenten en de vierde ref.
Eigenlijk moet Laszlo Bölöni gewoon elke

wedstrijd naar de tribune en
verdienen standaard drie of
vier van zijn spelers rood.

Dat dit niet gebeurt, ligt ge-
heel aan de scheidsrechter.
Nicolas Laforge was donder-
dag een thuisfluiter maar een
gelukkige, omdat hij met zijn
gemakzucht hoegenaamd de
wedstrijd niet heeft beïn-
vloed. Gent werd soms bena-
deeld, zoals bij het eerste
tegendoelpunt, maar kon echt
geen aanspraak maken op een
gelijkspel en die 3-2 was zelfs
al erg gevleid.

Nog slechter was de presta-
tie gisteren van Lawrence Vis-
ser. Ritchie De Laet had rood
moeten krijgen toen hij Lau-
rent Depoitre neertrok op
weg naar Sinan Bolat. Dino

Arslanagic had een tweede keer geel kunnen
en moeten krijgen. Bölöni had naar de tri-
bune gemoeten. Dat vierde ref Wim Smet die
aanbeveling nooit uitsprak, is een raadsel. Het
arbitrale kwartet was de weg kwijt en heeft
zich een hele wedstrijd laten uitschelden. Met
de wilde armbewegingen van Visser, die giste-
ren voor de tigste keer aangaf dat het voorbij
moest zijn met zeuren, kan Filip Joos een hele
Keek op de Week vullen.

Ook Antwerp is een raadsel. Jelle Van
Damme is weg, maar de agressie is nog steeds
die van een Servische militie onderweg in
Bosnië (een kwarteeuw of zo geleden). Van
trainer Bölöni zegt men dat hij geen gezag zou
hebben, dat de kleedkamer baas is. Gisteren
was er alweer een minirel met Kevin Mirallas.
Het lijkt daar een zootje bij rood-wit, maar als
ze tussen de gekalkte lijnen stappen is het één
voor allen, allen voor één en moet alles en ie-
dereen die in de weg staat eraan geloven. Het
is voetbal met twee gezichten: om te haten en
te bewonderen.

Lior Refaelov gaat fel door op de enkels van Gent-spelers Michael Ngadeu en Elisha Owusu. 
© BeLGA

Antwerp FC is
economisch
een aanwinst
voor eerste
klasse, maar
sportief blijft
het gemengde
gevoelens
oproepen

VKnieblessure van Heynen
overschaduwt debuut van Wolf

Genk pakte een punt op
Moeskroen. De nieuwe 
trainer Hannes Wolf zag
veel potentieel, maar ook
een zware blessure 
van Bryan Heynen.

Onder Mazzu haalde de Gha-
nese winger Paintsil maar zel-
den de bank. Wolf haalde hem
vanonder het stof en gaf hem
het vertrouwen — opvallend 
genoeg ten nadelen van record-
aankoop Bongonda. Paintsil
was beweeglijk, aanspeelbaar,
maar hij miste efficiëntie. 

Maehle was een van de lo-
pende mensen die vaak werden
aangespeeld in de laatste twintig
meter. “We moeten onze spe-
lers uitspelen op hun kwalitei-
ten”, zei Wolf na een vraag over
de offensieve backs. “Hij geeft
de vleugelverdedigers heel veel
vrijheid”, vulde Maehle aan.
“Omdat we met twee verdedi-
gende middenvelders spelen is
die mogelijkheid. We mogen zo
vaak diepgaan als we zelf willen,
zolang we ook onze defensieve
verantwoordelijkheid nemen.”

Verlost van zijn keurslijf kon
Maehle de boulevard langs de
lijn goed benutten, ook al om-
dat Ito ruimte creëerde door
goed naar binnen te knijpen.
Aan de overkant liet De Norre
zich in offensief opzicht gere-
geld opmerken. Paintsil miste
op zijn aangeven en De Norre
zelf zag een bal goal van de lijn
gered door Queiros. 

Heynen misstapte zich na

een onschuldig duel met Perica
en greep meteen naar de knie.
Gisterenmiddag bevestigde een
MRI-scan wat zaterdagavond al
duidelijk was: een afgescheurde
kruisband. Einde seizoen voor
Heynen, die deze week nog 
onder het mes gaat en voor een
revalidatie van zes tot acht
maanden staat. 

Wolf verving de onfortuin-
lijke Heynen niet door een 
andere middenvelder maar
door spits Onuachu. Hij scha-

kelde over van een 4-3-3 naar
een 4-4-2, waarbij eerst Samatta
en later Odey in steun van de
lange Nigeriaan speelden. Onu-
achu bewees opnieuw zijn
waarde voor de landskampioen
door zijn eerste kans tegen de
netten de knallen. Met een goal
om de 117 minuten doet hij cij-
fermatig beter dan spitsbroeder
Samatta. Onuachu leek zich tot
matchwinnaar te kronen, maar
de VAR vergalde het feestje. 

Wolf: “Ik was tevreden over
de invalbeurt van Onuachu. We
veranderden van systeem, maar
de intensiteit bleef dezelfde. Al-
leen vond ik dat we in het slot
van de wedstrijd te snel voor de
lange bal kozen. Paniekerig
lange ballen pompen behoorde
niet tot het wedstrijdplan.” (KDZ)

Heynen staat voor
een revalidatie
van zes tot acht

maanden

Preud’homme
baalt om resem
gemiste kansen

eupen-Standard: 1-2. een doel-
punt van Bastien in minuut
93. “Hoe kan ik deze wedstrijd
het best samenvatten?”, vroeg
Preud’homme in de perszaal.
“Aan de rust moest het eigenlijk
al gespeeld zijn.” Mpoku
zorgde al snel voor de 0-1 en
nadien behield Standard de
volledige controle. De cata-
strofe, zoals Preud’homme het
noemde, was de gelijkmaker
van Schouterden op het uur.
“Daarna pakten we te veel ri-
sico’s en was er geen evenwicht
meer in de ploeg. De mentaliteit
zit goed, hoor”, benadrukte
Preud’homme. “Daar klaag ik
ook niet over. Wel over ons ge-
brek aan killersinstinct.” (FDZ)

Nieuwe thuisnederlaag
voor KV Mechelen
“Als we de lijn van onze trai-
ningsweek doortrekken, gaan
we een sterke wedstrijd spe-
len.” Wouter Vrancken had er
vooraf vertrouwen in. Bij winst
zette KV Mechelen directe con-
current Zulte Waregem op acht
punten. Klaar om weer een stap
dichter bij play-off 1 te zetten.

Fast forward naar minuut
60. KV Mechelen staat 0-1 ach-
ter – Bruno scoorde net voor
rust – en krijgt maar geen grip
op de wedstrijd. Ouderdoms-
dekens Kaya en De Camargo
voelen dat het vierkant draait.
“Ik probeerde de jongens wak-
ker te schudden, maar het hielp
blijkbaar niet”, baalde De Ca-
margo. “We wonnen geen du-

els, waren onzuiver en verloren
de tweede ballen. Dit was een
collectieve offday.” 

Larin strafte een onherken-
baar Malinwa in het slot hele-
maal af: 0-2. Verdiende zege
voor een sterk Zulte Waregem. 

“We waren niet klaar”, sak-
kerde Vrancken. “Onze trai-
ningsweek was goed, alleen zag
ik dat niet terug. Jammer dat ik
slechts drie keer kon wisselen.”

Malinwa leed voor de derde
keer op rij puntenverlies in 
eigen huis: nederlaag tegen
Sint-Truiden, gelijkspel tegen
Charleroi en nu onderuit tegen
Zulte Waregem. Dit seizoen telt
KVM 11 op 24 Achter de Ka-
zerne en 16 op 24 uit. (ABD)

De Genkse T1 Hannes Wolf geeft Casper De Norre instructies 
op Le Canonnier. © BeLGA
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De dag dat er wordt valsgespeeld verlaat
Ineos de wielerwereld onmiddellijk. 
Maar er is niets aan de hand bij ons

JIM RATCLIFFE, DE STERKE MAN VAN INEOS, IN ‘THE TIMES’

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

CLUB BRUGGE 2-0 KV OOSTENDE
29’ Rits 1-0, 47’ Schrijvers 2-0

EUPEN 1-2 STANDARD
14’ Mpoku 0-1, 57’ Schouterden 1-1, 90+3’ Bastien 1-2

KV MECHELEN 0-2 ZULTE WAREGEM
44’ Bruno 0-1, 90+2’ Larin 0-2

W.-BEVEREN 1-1 CERCLE BRUGGE
12’ Sula 1-0, 61’ Biancone 1-1

MOESKROEN 2-2 RACING GENK
2’ Perica 1-0, 20’ Dewaest 1-1, 54’ Onuachu 1-2, 
65’ Antonov 2-2

AA GENT 1-1 ANTWERP
13’ Jaremtsjoek 1-0, 90+4’ Gano

ANDERLECHT 0-0 KV KORTRIJK

STVV 1-3 CHARLEROI
50’ Gholizadeh 0-1, 60’ Rezaei 0-2, 69’ Botaka 1-2, 
89’ Rezaei 1-3

1. Club Brugge 15 11 1 3 35-6 36

2. Standard 16 9 4 3 31-16 30

3. AA Gent 16 8 3 5 33-20 29

4. Antwerp 16 8 4 4 32-24 28

5. Charleroi 15 8 3 4 24-16 28

6. KV Mechelen 16 8 5 3 27-25 27

7. Zulte Waregem 16 7 5 4 25-19 25

8. Moeskroen 16 5 4 7 23-21 22

9. Racing Genk 15 6 6 3 20-20 21

10. Anderlecht 16 5 5 6 19-18 21

11. STVV 15 5 7 3 14-25 18

12. Eupen 16 4 8 4 14-28 16

13. KV Kortrijk 16 4 9 3 23-28 15

14. KV Oostende 16 3 10 3 17-31 12

15. Waasland-Beveren 16 2 9 5 14-31 11

16. Cercle Brugge 16 2 12 2 14-37 8

Belgisch voetbal

Racing Genk 2

Moeskroen 2


