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Ik verwacht niet dat dit elke week 
zal lukken of op elke omloop. 
Ik wil regelmatig eens de top tien halen

THIBAU NYS IS ERG TEVREDEN MET ZIJN VIJFDE PLAATS IN DE CROSS VAN KRUIBEKE, BIJ VTM
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Club Brugge en 
de BeNeLeague

ijzonder interessant interview zaterdag
gelezen met Bart Verhaeghe en Vin-
cent Mannaert, respectievelijk de voor-
zitter en de algemeen manager of di-
recteur, enfin, de operationele baas
van Club Brugge. Het interview is de
bevestiging van een lang gekoesterd
vermoeden: deze heren hebben het
voetbal uitgevonden. Pas op met geïn-
terviewden die spontaan melden “laat

ons vooral niet arrogant zijn”. Los daarvan: in
het interview staan waarheden. Evengoed en-
kele kort-door-de-bochtredeneringen toevallig
omdat die Club Brugge vandaag goed uitkomen.
Dat heet opportunisme. Zoals bekend is dat een
belangrijk wapen in het voetbal, ook wel eens
toeval met een bal genoemd.

Niemand kan Club Brugge verwijten dat ze
staan waar ze staan. Niemand mag Club Brugge
met de nek aankijken omdat ze goed hebben
gewerkt. Dat is de verdienste van bovenver-
melde tandem. De putsch van
Jean-Luc Dehaene en Michel
D’Hooghe om in 2012 zowat de
hele club gratis aan Verhaeghe
te schenken na diens belofte
om voor een nieuwe stadion te
zorgen, is goed uitgedraaid.
(Voor de volledigheid: er is 15
miljoen betaald door Verha-
eghe, waarvan 14 werkingskapi-
taal, maar de activa van de club
overstegen ruimschoots die
som.) Zelfs zonder dat nieuwe
stadion, zeilde Club op dat elan
onweerstaanbaar naar de top
van het Belgisch voetbal.

De marstabel van Verhaeghe
die zichzelf in de daaropvol-
gende jaren profileerde binnen
de voetbalbond en zich even de
godfather van het Belgisch
voetbal waande, is in Brugge
perfect uitgevoerd door Manna-
ert. Voor wie selectief leest, de som van alles
wat hiervoor staat, de plussen en de minnen
opgeteld, is een grote plus, een acht op tien:
Club Brugge is met afstand de meest geliefde én
meest gehate én beste geleide club van het land.

Dat Club heeft het evenwel gehad met voet-
balland België, althans met het hardleerse deel
dat volgens hen niet mee wil. Die willen ze over-
boord. Club is de wegbereider van de Beneliga.
Als die er komt – met de nadruk op áls – zal die
voor de verkoop naar het buitenland ongetwij-
feld BeNeLeague heten. Nu nog een koper vin-
den en liefst meer dan één.

Club wil tegen Ajax en PSV voetballen en ook
tegen nog zes andere Belgische clubs. De G7 zeg
maar. Dat zijn de G5 – Club, Anderlecht, Gent,

Standard en Genk – aangevuld met Antwerp en
Charleroi. Aan de andere Belgische eersteklas-
sers heeft Club geen boodschap meer. Jammer,
en een beetje onterecht, die desolidarisering.

Het bijna levend organisme competitie is een
raar ding. Het woord is afgeleid van het Latijn
competītiō, wat ‘mededinging’ betekent, en op
zijn beurt een origine vindt in het werkwoord
competere wat dan weer ‘gemeenschappelijk
streven naar’ betekent. In de etymologie van
het begrip ligt dus een vorm van solidariteit be-
sloten. Competitie is elkaar de duvel aandoen
en aan het eind wint iemand, maar tegelijk is
het iets dat je samen doet en waarbij solidaire
afspraken gelden. Volgens Club – zij staan met
die mening niet alleen maar durven er wel voor
uitkomen – komen veel andere clubs in België
hun afspraken niet na. Erger zelfs, de clubs die
het niet goed doen (volgens Club) vragen geld
aan de clubs die het wel goed doen (zoals Club).

Die redenering gaat voorbij aan een realiteit.
Geldtransfers om economische
ongelijkheid te nivelleren, tot
een competitief evenwicht en
als gevolg daarvan een aantrek-
kelijker product te komen, zijn
cruciaal in het succes van de
meest winstgevende (Noord-
Amerikaanse) competities van
deze planeet, maar niet in Eu-
ropa, niet in België en al hele-
maal niet in Brugge.

Ongelijkheid onder voetbal-
clubs is volgens de heren van
Brugge bijna altijd het gevolg
van goed of slecht beheer. Dat
is onzin. Als slecht beheer cru-
ciaal zou zijn, dan waren Club
(erg lang geleden), Gent (lang
geleden) en Anderlecht (recent)
al eens failliet verklaard, be-
stonden Antwerp en KV Meche-
len niet meer. Omgekeerd zou-
den de zuinige neringdoeners

van Westerlo, Zulte Waregem en KV Kortrijk tot
de vaste waarden aan de top behoren. Niets
daarvan, in ons voetbal zijn de historische fan-
base en vooral de geografische ligging cruciaal.

Volgens Mannaert verzandt Club Brugge
door de schuld van de slecht beheerde clubs in
een economisch zwakke omgeving. Daardoor
mist het de internationale trein en kan het niet
meer concurreren met de rivalen, ook interna-
tionaal. Conclusie: Club heeft geen zin meer in
solidariteit met de concurrenten in België en
ziet alle heil in de BeNeLeague. Ze zijn daarbij
iets vergeten: die BeNeLeague, dat is zoiets als
het stadion van Club of Uplace, dat duurt nog
wel even voor het er komt of het komt er
nooit.

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe, de architecten van Club Brugge, zijn uitgekeken op 
de Belgische competitie. © BELGA
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Eerste klasse A: speeldag 8

Antwerp - KV Mechelen 4-1
Waasland-Beveren - Racing Genk 1-1
OH Leuven - Zulte Waregem 2-1
Eupen - Cercle Brugge 1-2
Sint-Truiden - KV Kortrijk 0-0
Club Brugge - Anderlecht 3-0
AA Gent - Beerschot 5-1
Charleroi - Standard 1-2
KV Oostende - Moeskroen 3-0

Stand
1. Charleroi 8 19
2. Club Brugge 8 18
3. Standard 8 17
4. Beerschot 8 15
5. Antwerp 8 14
6. OH Leuven 8 14
7. Anderlecht 8 13
8. Cercle Brugge 8 12
9. KV Oostende 8 12

10. KV Kortrijk 8 11
11. Racing Genk 8 10
12. AA Gent 8 9
13. Eupen 8 8
14. KV Mechelen 8 7
15. Zulte Waregem 8 7
16. STVV 8 6
17. Waasland-Beveren 8 4
18. Moeskroen 8 3

Gent kent weinig moeite 
met teleurstellend Beerschot

Beerschot incasseerde in de
Ghelamco Arena zijn zwaar-
ste nederlaag van het
seizoen, maar Hernan
Losada maakte daar geen
drama van.

“We waren naar Gent gekomen
met dezelfde intenties als die
waarmee we een maand geleden
naar Brugge afzakten”, gaf de Ar-
gentijn aan. “De eerste kans was
ook voor ons, maar het werd na-
tuurlijk een andere match door-
dat Gent zijn eerste twee kansen
meteen kon concretiseren. Dit is
een zware nederlaag en die komt
hard aan. Maar twee maanden
geleden zou wellicht iedereen dit
een normale uitslag gevonden
hebben tussen een ploeg met
ambities om de CL-poules te ha-
len en een ploeg die vers uit 1B is
gepromoveerd. Ik kan dit dus wel
plaatsen. Onze balans blijft ui-
terst positief met 15 op 24, zeker
als je ziet wie we allemaal moes-
ten bekampen. Hieruit moeten
we leren.”

Losada wijzigde zijn ploeg op
vier plaatsen na de late zege te-
gen Waasland-Beveren. Niet te-
vreden over sommige prestaties?
Of overbelasting vermijden na
een drukke kalender? “Er waren
meerdere redenen”, dribbelde
hij om de vraag heen. “Het feit
dat twee mensen bij ons positief
testten op Covid-19, speelde ook
mee. Maar weet je, ik heb ook al
wissels doorgevoerd na een over-
winning die wél tot een nieuwe
zege leidden.”

Naast de knalprestatie van Ro-
man Jaremtsjoek bij Gent maakte
ook Laurent Depoitre een uitste-
kende beurt. De targetman leek
na lange tijd eindelijk opnieuw
scherp en fit. Hij leverde de assist
voor het eerste doelpunt van Ja-
remtsjoek en prikte er zelf ook
twee tegen de netten.

“Natuurlijk voelt het goed om
mijn rekening te openen voor dit

seizoen”, aldus Depoitre. Hij
geeft aan dat vooral fysieke on-
gemakken voor zijn vormdip
zorgden. “Ik had wat last van
blessures en ik kom stilaan op
mijn beste niveau. Ik ben einde-
lijk van die kwaaltjes af. Die goals
en die zege doen echt deugd.”

Vooral de samenwerking met
Jaremtsjoek sprong eruit. “Het
ging goed, de mayonaise pakte
inderdaad. Ook Roman had wat
blessures en nu vonden we onze
samenwerking terug, het ging
goed.”

Ook Wim De Decker had lof
voor zijn spits. “Ik vond de voor-
bije weken zijn werkkracht al be-
langrijk, maar nu zie je ook dat
hij meer in conditie komt. Als hij
goed is, is hij echt wel heel goed.
Een groot wapen.” (LUVM/SDG)

‘Onze balans blijft
uiterst positief met
15 op 24, zeker als
je ziet wie we al
bekampten’

HERNAN LOSADA
COACH BEERSCHOT

Mercier zit aan
acht assists in
acht matchen

Zulte Waregem had zaterdag in
Leuven 63 procent balbezit en
daar sproten nogal wat doel-
kansen uit, maar met 37 procent
balbezit was OHL gevaarlijker
en het won met 2-1. Naast 
de goals van Henry en Sowah
lieten de Leuvenaars nog een
handvol open kansen onbe-
nut.Meestal was Xavier Mercier
(31) de aangever. Met zijn twee
beslissende passes van zaterdag
erbij, telt de Fransman nu acht
assists in acht wedstrijden. Zelf
trekt hij de schouders op als je
hem complimenteert op zijn
knappe statistieken. Hij scoorde
al twee keerl en had dus een
voet in tien van de dertien OHL-
goals. (HML)

Laurent Depoitre was samen met Roman Jaremtsjoek 
de gevierde man bij AA Gent. © BELGA

Standard speelde zijn beste
wedstrijd van het seizoen in
Charleroi. Zonder twijfel. Met
Nicolas Raskin als aanjager, met
Raskin als afwerker. Hij drukt
steeds meer zijn stempel op het
spel van de Rouches.

Raskin was dé uitblinker in
Charleroi. Sterk aan de bal, ste-
vig in de duels, verloor omzeg-
gens geen bal. Hij verdeelde en
heerste - een Luikse metro-
noom. Overal zat hij met een
voetje tussen. Meer nog: vijf mi-
nuten voor tijd deed Raskin de
wedstrijd helemaal op slot. Zijn
schot was perfect geplaatst,
Penneteau was kansloos. Net
zoals de Charleroi-doelman dat
was bij de 0-1 van Balikwisha.

Nicolas Raskin stuwt Standard 
naar derbyzege tegen Charleroi

Een kopie van zijn doelpunt vo-
rige week tegen Zulte Waregem.
Cop met de actie en de voorzet,
de flankaanvaller had maar bin-
nen te tikken.

Zo blijft Standard mooi bo-
venin meedraaien. Op twee
punten van Charleroi, op één
punt van Club Brugge. De Rou-
ches hebben het onder Philippe
Montanier (meestal) goed voor
elkaar. Na de interlandbreak
wacht er Standard een nieuwe
topper tegen Club Brugge. Op
Sclessin deze keer.

Raskin: “Gelukkig hebben
we nu even tijd om te recupe-
reren. Het zijn intense weken
geweest, waarin we à fond
speelden.” (FDZ)

Gelukkig hebben
we nu tijd om te
recupereren. 

Het zijn intense
weken geweest

NICOLAS RASKIN
STANDARD

Beerschot 1

AA Gent 5


