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De dagelijkse werkethiek en intensiteit
van Ndongala voldoen momenteel niet
aan de eisen en normen van Genk

RACING GENK LAAT IN EEN PERSBERICHT WETEN DAT HUN AANVALLER VOORLOPIG OP NON-ACTIEF STAAT
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Parafernalia

at Jeff Hoeyberghs en Anderlecht
gemeen hebben, is dat het ge-
weeklaag om hun boodschap in-
middels vele malen belachelijker
is dan de boodschap zelf. Verder
is er geen vergelijking tussen hen,
tenzij dat Anderlecht en Hoey-
berghs geen openingen meer vin-
den waar ze hun ding in kunnen
doen. (Ik schrijf het maar op zoals

het is gezegd, met excuses.) Of nog: dat ze niet
weten wanneer ze moeten zwijgen.

Anderlecht gooide van de week olie op het
eigen vuur met een brief waarin de supporters
werd uitgelegd dat het misschien dit seizoen
niet zal lukken. Communicatief is het bij RSCA
een zootje, zoveel is duidelijk. De club heeft
David Steegen, die een jaar geleden door
Coucke opzij gezet was, maar recent weer op
het hoofdspoor gerangeerd werd. Vincent
Kompany heeft voor zijn bood-
schappen en imago zakenpart-
ner Klaas Gaublomme en Marc
Coucke werkt voor zijn per-
soonlijke communicatie met
Wim Demeyere.

De brief is een schuldbeken-
tenis, aldus de supporters. Of
een knieval, aldus de media.
Sowieso niet te vatten, zeggen
analisten. Conclusie: Ander-
lecht onwaardig. Nog maar
eens is een barrière gesloopt.
Straks eisen de supporters bij
elke wedstrijd een brief waarin
wordt uitgelegd wie speelt, hoe
er zal worden gespeeld, wie zal
worden vervangen en waarom,
om te eindigen met een op-
roep aan de fans of ze sugges-
ties hebben voor de ploeg van
volgende week.

Die supporters krijgen
steeds meer noten op hun
zang. Dat heb je natuurlijk als
je er een gewoonte van maakt om de fans te
gaan groeten. Ooit begon dat bij hoge uitzon-
dering na winst op een erfvijand of na een
titel. Gaandeweg werd dat uitgebreid naar alle
winstwedstrijden. In België is het de laatste
jaren de gewoonte om de fans altijd te gaan
groeten: dikke of magere winst, gelijkspel, nipt
of zwaar verlies, de spelers zullen zich na af-
loop naar de harde kern begeven en daar de
lofbetuigingen, c.q. beledigingen in ontvangst
nemen. Chadli liet zich uitkleden. Wat komt
hierna? Voetbalspelers die als dokter Livings-
tone in de brousse parafernalia meenemen
naar de stamhoofden met het doel om hen
gunstig te stemmen?

Inmiddels zijn we het proces dat Anderlecht
doormaakt uit het oog verloren. Vele malen in-
teressanter in dat verband was het nieuws dat
Anderlecht zich in de toekomst zou beroepen

op een revolutionair scoutingsysteem, de Cur-
rent Impact Score.

Scouting is een moeilijk verhaal in voetbal,
omdat het geen sjablonensport is waarin
steeds weer dezelfde vooraf doorgesproken
wedstrijdacties worden opgezet. Voetbal is
daarnaast ook nog eens de laagst scorende
sport die de mens heeft uitgevonden en is
daarom afhankelijk van toeval. Anderzijds kan
je toeval een handje helpen door de dingen
juist te doen en niét te laten afhangen van de
inspiratie van het moment. Dieumerci Mbo-
kani wordt altijd als voorbeeld aangehaald:
loopt geen meter te veel, is een alibiverdediger
als geen andere, maar scoort, altijd weer. Con-
clusie in het scoutingrapport: prima voor Bel-
gië, maar hoger schiet je er niks mee op, wat
ook is gebleken.

Er zijn twee soorten scouting: prestatiescou-
ting en het veel meer gecompliceerde talent-

scouting, dat naar de potentie
op zoek gaat. Prestatiescouting
is simpel: je laat een computer
los op alle acties en je brengt in
kaart hoeveel en waar een spe-
ler heeft gelopen, hoe vaak aan
welke snelheid, gewonnen
duels, doelpunten, schoten op
doel en niet te vergeten wat
zijn tegenstander inmiddels
heeft gepresteerd. Dat is een
momentopname en geen her-
senchirurgie, voor alle duide-
lijkheid. Het komt er op aan
veel data te hebben van die-
zelfde speler en van vergelijk-
bare spelers in eenzelfde
systeem. Als je vervolgens weet
wat zijn opdrachten waren, en
die van de spelers rond hem,
pas dan kan je een prestatie
min of meer beoordelen.

Het lijkt mij dat het Current
Impact System prestatiescou-
ting is. Veel interessanter voor

Anderlecht is talentscouting. Dat begint bij de
fysieke capaciteiten van een voetballer: de uit-
houding, de pieksnelheid, de belastbaarheid.
Allemaal moeilijk te meten, al helemaal als
daar de mentale component bij komt. Het
minst moeilijke om in kaart te brengen zijn de
voetbalcapaciteiten, dat ziet het oog van de
meester. Het allermoeilijkste is dan weer hoe-
veel rek er nog zit op de technische, tactische
en fysieke ontwikkeling.

Ach, Anderlecht maakt het allemaal veel
moeilijker dan het is en heeft zich verloren in
een communicatie waaruit het geen uitweg
meer ziet. Het verhaal, ook naar de suppor-
ters, had simpelweg moeten zijn: “Ja, de club
gaat door een dal, maar soms moet je een stap
terug zetten, om achteraf veel beter te doen.
Neen dus, we zullen geen kampioen spelen.
Ooit weer wel. Wanneer? Zo snel mogelijk.”

Michael Verschueren en Frank Vercauteren lijken zelf niet meer goed te weten wat ze nu nog
kunnen vertellen over dit Anderlecht. © PHOTO NEWS
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W
Ook Malinwa kan Club Brugge
niets in de weg leggen

Club Brugge bolt verder.
Halfweg december zijn de
achtervolgers stilaan uit het
zicht verdwenen, acht pun-
ten of meer achterstand. 
En dan hebben ze nog een
inhaalmatch te goed.

Er is de voorbije weken nogal re-
delijk wat kritiek geleverd op
Club. Het niveau was niet wat het
zou moeten zijn. Meer zwoegend
en puffend dan flitsend en attrac-
tief. Tau en Dennis kenden een
dipje, Okereke zit er nog volop
in. Deli en Vanaken waren de
jongste speeldagen dan weer wat
minder. 

Er is een tijd geweest dat Club
in de herfst omzeggens geen
wedstrijd meer kon winnen. Dat
de coach onder vuur lag en zijn
persconferenties gedomineerd
werden met vragen over de toen-
malige crisis. Nu zochten velen
temidden van de dominantie
naar puntjes van kritiek. Falende
spitsen. Een haperende motor.
Of een gebrek aan animo. Aan
de essentie, dat zelfs een matig
Club steeds verder bleef weglo-
pen van de concurrentie, leek
plots bijzaak geworden. Zelfs op
één been laat Club geen steken
vallen, terwijl concurrenten als
Standard, Antwerp en AA Gent
zich wel verslikken.

Onder impuls van een demon-
strerende Vanaken voetbalde de
leider nog eens frivool. Dennis
amuseerde zich rot. Met als ex-
ploot zijn hakje voorbij Thoelen

(0-2), na een listig steekballetje
van Tau. De VAR floot ondertus-
sen een overijverige lijnrechter
terug. Bij zoveel schoonheid
hoort geen opgestoken vlag. Love
him or hate him, maar Emmanuel
Dennis (22) wordt de volgende
uitgaande miljoenentransfer van
Club. De diamant dient gewoon
nog wat geslepen te worden.

Zijn hakbal was overigens
symptomatisch voor de waarde-
verhoudingen op Jan Breydel.
Vanaken had dan al de lat getrof-
fen, na een begaafde controle
met zijn buitenkant. Tau kende
meer succes. Zijn deviatie, op
een schot van Vormer, vloog in
het dak van het doel. 

Rits maakte er na de pauze,
toen het gaspedaal logischer wijs
al was gelost, nog 3-0 van. 

“We hebben 45 punten na 18
wedstrijden, twaalf clean sheets
en een doelpuntensaldo van
+34”, berekende Philippe Cle-
ment luidop. Om vervolgens te
concluderen: “We zijn heel goed
op weg.”

AA Gent wacht komende
zondag de zware taak om de
Brugse trein tot stilstand te
brengen. (NP)

Onder impuls 
van Vanaken
voetbalde 
de leider nog 
eens frivool.

Dennis amuseerde
zich rot

Willen Cercle 
en Beveren wel
in 1A blijven?

Alweer een lamentabele presta-
tie. Zeven nederlagen in negen
wedstrijden, nul punten uit de
laatste drie wedstrijden. Waas-
land-Beveren sleept zich naar de
winterstop. Coach Arnauld Mer-
cier en verdediger Aleksandar
Vukotic vragen versterking.
Voorzitter Dirk Huyck reageert
afwachtend: “We moeten het
met deze groep redden.” En
ook voor Cercle Brugge weer
geen punten, waardoor de rode
lantaarn steeds harder gaat flik-
keren voor de Vereniging. Deze
keer zelfs geen prestatie om
hoop uit te putten. Bernd Storck
liet de decibelmeter ontploffen
in de bezoekende kleedkamer
van Mambourg. (VMRD/LUVM)

Buffalo’s gooien kostbare
punten te grabbel
Club Brugge zakt zondag met
een voorsprong van tien pun-
ten en een match minder af
naar de Ghelamco Arena. Gent
verloor in Oostende en liet zo
na om zich op een topper on-
der hoogspanning te trakteren.

Coach Jess Thorup had noch-
tans gewaarschuwd: tussen de
groepswinst in de Europa
League en de topduels tegen
Club Brugge en Standard moes-
ten zijn spelers gefocust zijn op
de wedstrijd in Oostende. Die
boodschap viel aanvankelijk
niet in dovemansoren, maar na
een vroege voorsprong gaf Gent
de wedstrijd uit handen. 

Op het halfuur keerde het tij.
Milovic kopte een hoekschop

van Vargas terug naar de eerste
paal, waar Hjulsager de bal met
precisie in het hoekje prikte.
Het was onwaarschijnlijk hoe
Gent zich uit zijn lood liet slaan
door die tegentreffer.

We kunnen ons indenken
dat Thorup met een donder-
preek uitpakte tijdens de rust,
maar veel effect sorteerde dat
niet. Wel integendeel: op een
voorzet van Ndenbe mocht Var-
gas Oostende helemaal vrij-
staand op voorsprong koppen.
Het was pompen of verzuipen
voor de kustploeg, maar met
veel inzet en grinta sleepten zij
zich naar het einde. KVO pakte
zo drie kostbare punten in de
strijd om het behoud. (RN)

Emmanuel Dennis viert zijn knappe doelpunt met ploegmaats
Clinton Mata (l.) en Brandon Mechele (r.). © BELGA

KV Mechelen 0

Club Brugge 3

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

KV KORTRIJK 1-2 MOESKROEN
38’ Mboyo 1-0, 48’ Olinga 1-1, 79’ Perica (p) 1-2

ANTWERP 1-0 EUPEN
80’ Refaelov 1-0

CHARLEROI 3-0 CERCLE BRUGGE
8’ Bruno 1-0, 51’ Gholizadeh 2-0, 88’ Fall 3-0

ZULTE WAREGEM 5-1 STVV
7’ Berahino 1-0, 33’ De Bruyn 1-1, 44’ Govea 2-1, 
49’ Govea 3-1, 55’ De fauw (p) 4-1, 92’ Sissako 5-1

RACING GENK 4-1 W.-BEVEREN
10’ Bongonda 1-0, 26’ Onuacho 2-0, 35’ Lucumi 3-0,
69’ Berge 4-0, 88’ Vukotic 4-1

STANDARD 1-1 ANDERLECHT
40’ Amallah 1-0, 67’ Roofe 1-1

CLUB BRUGGE 3-0 KV MECHELEN
28’ Tau 1-0, 30’ Dennis 2-0, 80’ Rits 3-0

KV OOSTENDE 2-1 AA GENT
10’ Depoitre 0-1, 27’ Hjulsager 1-1, 54’ Vargas 2-1

1. Club Brugge 18 14 1 3 41-7 45

2. Antwerp 19 11 4 4 38-24 37

3. AA Gent 19 10 4 5 38-22 35

4. Standard 19 10 4 5 36-20 35

5. Charleroi 18 10 3 5 29-16 35

6. Zulte Waregem 19 9 6 4 31-22 31

7. Racing Genk 19 8 7 4 30-27 28

8. KV Mechelen 19 8 7 4 28-30 28

9. Moeskroen 19 6 5 8 27-25 26

10. Anderlecht 19 5 6 8 22-22 23

11. STVV 19 6 9 4 21-36 22

12. Eupen 19 5 10 4 15-30 19

13. KV Oostende 19 5 11 3 22-35 18

14. KV Kortrijk 19 4 11 4 25-33 16

15. Waasland-Beveren 19 2 12 5 15-41 11

16. Cercle Brugge 19 2 15 2 16-44 8
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