TIM DECLERCQ, RENNER VAN DECEUNINCK-QUICKSTEP, AAN SPORZA

DeMorgen. MAANDAG 12/04/2021

Binnen onze ploeg heb ik een dienende
rol. De droom van Parijs-Roubaix zal
altijd een droom blijven
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Steven Defour in tranen bij wissel:
‘Ons voetbal verliest grote meneer’
KV Mechelen - Zulte Waregem
stond in het teken van het afscheid van Steven Defour. Door
blessures stopt de middenvelder na dit seizoen met voetballen. Als Mechelen play-off 2 niet
haalt, zagen we Defour zaterdag voor het laatst aan het werk
Achter de Kazerne. Hij kreeg
een fotokader uit handen van
technisch directeur Tom Caluwé. De stadionspeaker bracht
hulde aan Defour en zijn papa
Jacques, die in 2018 overleed.
Een gering applaus weerklonk.
Ondanks de vele emoties
speelde de ex-Rode Duivel een
prima partij. In de 83ste minuut
werd hij in tranen gewisseld.
Behoudens verrassingen gaat

Allicht krijgt
de ex-Rode Duivel
na dit seizoen
een job binnen
de jeugdwerking
van KV Mechelen

hij straks aan de slag in de
jeugdwerking van Malinwa.
“Na aﬂoop heeft Steven in de
kleedkamer het woord genomen”, vertelde doelpuntenmaker Igor de Camargo. “Hij zei
dat het een plezier is en was om
met de ploeg van zijn hart te
spelen. Hij was emotioneel.”
“Het Belgische voetbal verliest een grote meneer”, pikte
coach Wouter Vrancken in.
“Jammer dat hij afscheid nam
zonder publiek.”
KV Mechelen maakt dankzij
een 4-2-overwinning tegen
Zulte Waregem weer kans op
play-off 2. “We hebben getoond
dat het bobijntje nog niet af is”,
besloot Vrancken. (ABD)

Waarom AA Gent
in fluogele
uitrusting speelt

Genk zeker van play-off 1
na makkelijke derbyzege

Clubkleuren zijn belangrijk. Op
sociale media ontstond dan ook
heel wat ophef omdat AA Gent
tegen Charleroi in zijn fluogele
uitrusting aantrad. Hein Vanhaezebrouck suste achteraf: “Ik ben
de verantwoordelijke. In 20142015 misten we bijna de titel
door een één op zes tegen
Charleroi in de play-offs. Ik
stelde vast dat het kleurverschil
tussen wit-zwart en blauw te
klein was. Blauw-zwart is sowieso geen goeie combinatie.
Sinds we tegen Charleroi in
het geel speelden, wonnen we
vaker. Ik begrijp de supporters,
volgend seizoen beloof ik dat
we meer thuismatchen in blauw
en wit gaan spelen.” (SDG)

Dankzij de 4-0-zege tegen STVV
is Racing Genk zeker van deelname aan play-off 1. “De buitenwereld ging er al vanuit dat
we niet meer uit die top vier
zouden tuimelen”, zei coach
John van den Brom. “Maar het
blijft toch altijd uitkijken. Nu
begint het pas echt. Er komen
alleen maar mooie wedstrijden
aan.”
In de acht wedstrijden die de
Limburgers nu nog resten, gaat
het inderdaad telkens om de
knikkers. Te beginnen zondag
op de Bosuil. Daar maakt Genk
in principe met The Great Old
uit wie als tweede de play-offs
aanvat. Een week later strijden
de Limburgers tegen Standard

voor bekerwinst, nog voor playoff 1 van start gaat.
Nadat Genk in januari en februari op de dool leek, knoopte
het sinds de uitwedstrijd op
Charleroi aan met dertien op
vijftien. “We hebben toen de
koppen bij elkaar gestoken en
een goed gesprek gehad. Vanaf
dat moment zijn we het verschil
beginnen te merken op training. We zijn van onze eigen
kwaliteiten blijven uitgaan. Als
je dan opnieuw wedstrijden
kan winnen, komt ook het vertrouwen terug en kan je die
moeilijke periode afsluiten”, zei
kapitein Bryan Heynen. “Laat
die mooie potjes maar komen”,
besloot Van den Brom. (SJH)

Weinig sprankelende Flames
verslaan Ierland in oefenduel
België

1

Ierland

0

Na drie nederlagen knoopten de Red Flames aan met
een nipte zege. Tine De
Caigny kroonde zich tot
matchwinnaar. ‘We putten
hier vertrouwen uit.’
Een schande waren de verliespartijen tegen Nederland,
Duitsland en Noorwegen niet.
Maar tegen Ierland, enkele trapjes lager dan de voorgaande
drie, waren de Flames toch uit
op eerherstel. Enkel winst volstond, als het even kon met
goed voetbal. De zege kwam er.
Het sprankelende spel bleef
achterwege.
De Red Flames acteerden in
een experimentele 3-4-3 om
overwicht op het middenveld
te creëren, maar de kansen waren schaars. Niet toevallig viel
de enige goal van de match op
een stilstaande fase. En niet toevallig via De Caigny. Ze devieerde een vrije trap van De
Neve, die even later uitviel met
vrees voor een spierscheur,
binnen.
Al het gevaar kwam van de
toekomstige spits van Hoffenheim. Na rust miste De Caigny
het onmisbare en vond ze tweemaal de Ierse doelvrouw op
haar weg. Het ontbrak België
aan inspiratie, al moet ook gezegd dat de bezoekers beter
voor de dag kwamen dan hun
31ste FIFA-plek deed vermoeden. Odeurs moest zich zelfs
tweemaal
onderscheiden.

De Ierse Alli Murphy verdedigt op Janice Cayman, gisteren
in Brussel. © BELGA

‘Offensief ontbrak
de laatste pass.
Gelukkig stond
het defensief wel
goed’
TINE DE CAIGNY

Vooral de save op een vrije trap
die richting kruising zoefde was
uitstekend.
De Caigny: “Het was zeker
niet onze beste match. Offensief
ontbrak de laatste pass. Gelukkig stond het defensief wel
goed. Maar we winnen, dus we
tanken vertrouwen. Want drie
keer op rij verliezen, deugd
doet dat niet.”

Janice Cayman speelde trouwens haar 111de interland voor
de Red Flames en evenaarde zo
recordinternational Aline Zeler.
Vrijdag 30 april is de volgende datum die met stip is
aangeduid. Dan kennen ze hun
tegenstanders voor de kwaliﬁcatiecampagne van het WK van
2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Afhankelijk van hun toekomstige opponenten lassen de
Red Flames de komende maanden nog enkele oefenduels in.
“Liefst is daar opnieuw een topland bij”, zegt bondscoach Ives
Serneels. “Want nog nooit leerden we dankzij die topaﬃches
zo snel bij. In grote matchen
worden pas de werkpunten
voor mijn jonge ploeg zichtbaar.” (GVS)
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Spaanse griep of covid

Hans Vanaken past de bal op het middenveld, gisteravond in het Lotto Park van Anderlecht.
Club Brugge blijft de best voetballende ploeg van het land. © PHOTO NEWS

Zelden is beter gevoetbald door een Belgisch
at zijn die play-offs van ons toch
team, of het zou AA Gent moeten zijn in die uitgeniaal. Twee speeldagen voor
het einde en het was nog steeds
zonderlijke herfst en vroege winter van 2015.
zoeken naar een wedstrijd zonder Die hausse duurde maar een maand of vijf en
sindsdien ging het eerst gestaag en dit jaar zelfs
belang. Was het niet de ene ploeg
die nog wat op het spel had staan, steil bergaf in Gent.
Club heeft misschien niet de elf allerbeste
dan was het de andere wel.
De rechtstreekse degradant is
voetballers in dienst – wel de aller-allerbeste in
nog niet gekend, voor play-off 1 is
de persoon van Noah Lang – maar het combihet nog battelen, idem voor playneert als geen andere ploeg in België een hoge
off 2 en als gevolg daarvan is het nog lang niet
techniciteit, een aanvallende tactiek en een
duidelijk wie Europees speelt. De kampioen
niet-aﬂatende fysiek. Gisteren hing in het Andan… Zonder play-offs was Club Brugge begin
derlecht-stadion achter een van de doelen een
januari al virtueel kampioen. Nu is het dat ook,
groot spandoek: ‘De beste voor eeuwig en almaar de schijn wordt nog even opgehouden tot
tijd.’ Dat klopt, maar resultaten behaald in het
het mathematisch zeker is. In geen jaren geeft
verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
Club die voorsprong van minimaal zeven punDie overwinning gisteren van Anderlecht kwam
ten nog weg, toch niet in een reeksje van zes
er met het nodige geluk en met dank aan Club,
wedstrijden waarin maar achttien punten te
dat de schaapjes al op het droge zag. Al bij al is
verdienen zijn.
een Anderlecht met al dat talent altijd een verWat de degradatiestrijd berijking voor play-off 1.
treft, is het kiezen tussen de
Bij Club heb je niet de inSpaanse griep en Covid-19. Er
druk dat het volgend jaar tot
zijn evenveel argumenten om
de laatste speeldagen zal moeMoeskroen dan wel Waaslandten vechten om play-off 1 te
Beveren naar 1B te verwensen.
halen, wel integendeel. Club
Moeskroen is de club die jaar
lijkt een hele dikke chappe te
na jaar om onbegrijpelijke rehebben gegoten net onder die
denen in 1A mag blijven. Teleerste plaats. Het Anderlecht
Een Anderlecht
kens ligt Moeskroen
van Vincent Kompany ﬂirt af
met
al
dat
vastgebonden en geblinddoekt
en toe met genialiteit, maar
talent is altijd
onder de guillotine van de liwas gisteren duidelijk de mincentiecommissie als in extredere. De 1-1 was dan weer mooi
een verrijking
mis een vonnis wordt geveld
uitgespeeld, de 2-1 een ﬂoddervoor play-off 1
waardoor het alsnog een licenbal en mistasten van Simon
tie krijgt.
Mignolet.
Waasland-Beveren is een
En dan is er nog AA Gent,
beetje hetzelfde verhaal. De
vooralsnog de ﬂop van het seiclub had na het uitzweren van
zoen. Wie de club in het hart
Operatie Zero, ook bekend als
draagt, leeft tot volgende zonPropere Handen, de eerste
dag met horrorvisioenen van
jaren niet meer in de buurt van
het seizoen 2013-’14. Op de
1A mogen komen. De bewijzen
laatste speeldag van de reguvoor hun passieve corruptie lagen open en
liere competitie verknalde Gent de laatste kans
bloot op tafel. Vorig jaar degradeerde Waasland- om play-off 1 te spelen. Het verloor op 16 maart
Beveren na een afgebroken competitie van 29
2014 met 0-1 van Zulte Waregem, waar het in jaspeeldagen. Die dertigste, met de tweede AA
nuari nog veiligheidshalve de beste aanvaller
Gent op bezoek en op schier niet in te halen
had weggehaald. Het mocht niet baten. Gent
achterstand, had nog maar weinig om het lijf,
legde daar de basis voor het volgende seizoen:
maar op 30 juli besliste de rechtbank van DenHein daalde neer, er werd veel gelopen en gedermonde dat Waasland-Beveren in de kalentraind en Gent werd kampioen.
der van 1A moest worden opgenomen. Het is
In dat seizoen 2014-’15 werd tot grote ergereen publiek geheim dat de meeste gestelde linis van Hein Vanhaezebrouck een ﬂuoshirt
chamen van het Belgisch voetbal liever Waasgeïntroduceerd, een soloslimmetje van voorzitland-Beveren zien degraderen dan Moeskroen.
ter Ivan De Witte “omdat de spelers elkaar
Club Brugge blijft met afstand de best voetbeter zouden zien in avondwedstrijden”. Zes
ballende ploeg van het land, met en zonder bal.
en een half jaar later volgde na de 4-0-overwinDat is gisteren eens te meer gebleken in het
ning tegen Charleroi een lofzang van VanhaezeAstridpark. Thuis of uit, het kan FCB niet deren. brouck II op datzelfde gele ﬂuoshirt, waar hij
Het is gissen wat de uitkomst was geweest in
speciaal had voor gekozen “omdat ze elkaar
een competitie met publiek, maar het lijkt albeter zouden zien”. Welnu, zondag mogen ze
licht geen toeval dat Club de meeste nederlagen
in het ﬂuo proberen hun plaats in play-off 2 af
in eigen huis heeft geleden, terwijl het buitenste dwingen. Maar opgepast, want het is weer
huis tot gisteren maar één keer verloor.
tegen Zulte Waregem.

W

