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Dank, Club Brugge

C lub Brugge had met 2-0 in het krijt kunnen en 
moeten staan in de allesbeslissende wedstrijd 
van de play-o� s, maar dat gebeurde niet. In 
minuut 66 van een wedstrijd waarin ze conti-
nu onderlagen en de meeste duels verloren, 
maar wel het kopje erbij hielden - niet onbe-
langrijk en dat moet worden benadrukt - ging 
Club alsnog onweerstaanbaar over Antwerp.

Eerst een woordje over die would be-topclub aan 
de Schelde. Zo zal het nooit lukken, jongens. Met die 
instelling van ‘over mijn lijk en ik zaag je middendoor 
als je mij passeert’, krijg je geheid kaarten en straf-
schoppen tegen en dat is precies wat gebeurde met 
Seck toen hij Noa Lang torpedeerde. Twintig jaar ge-
leden was dat nooit strafschop en in Engeland ge-
beurt het nog wel dat de scheids er niet voor � uit, 
“want de bal was weg”, maar wie in het moderne 
voetbal dat soort overtredingen maakt, hoort niet op 
een veld thuis.

Tot dan was er niets aan de 
hand voor de thuisclub, en ook 
niet voor het sympathieke Union 
dat nog een kans maakte op de 
titel. De Bruggelingen lagen onder 
en waren nauwelijks in de buurt 
van Jean Butez gekomen. Omge-
keerd toverde Simon Mignolet 
redding na redding uit zijn hand-
schoenen en hield Antwerp van 
een verdiende tweede goal.

En toen gebeurde wat het voor-
bije seizoen van Club Brugge zo 
kenmerkt: de maturiteit kwam 
boven, sommigen noemen het zakelijkheid. Dat is 
het niet. Het is niets anders dan slimheid, verpakt in 
wedstrijdmentaliteit, gekruid met individuele klasse. 
Veel klasse, in de breedte dan.

Wat met Mats Rits is gebeurd, mag bekend zijn. 
Out tot ver in de herfst ofzo. Dennis Odoi, uitblinker 
in de laatste wedstrijden, stond niet in het veld. Skov 
Olsen dan weer wel. Sargis Adamyan ook. Eder Ba-
lanta was de voorspelbare gol� reker. Ging die Clin-
ton Mata door zijn benen en moest hij naar de kant, 
kwam daar ineens Jack Hendry opdraven. Even werd 
wat geschoven en iets later knikte Hendry een schit-
terend aangesneden hoekschop binnen. Die bal 
kwam van Eduard Sobol, die ze in Brugge maar niets 
vinden, maar die moest spelen bij gebrek aan beter.

Oké, misschien is deze titel er wel een van de zake-
lijkheid, maar dan minder de wijze waarop die is be-
haald, dan wel de manier waarop deze club zich 
heeft losgerukt uit het Belgische voetbalmoeras en 
met een goed zakelijk beleid op een voorsprong staat 

die tot voorheen alleen sporadisch Anderlecht had 
kunnen verwerven. Zelfs het Club van Ernst Happel 
dat eerder in de jaren zeventig drie keer op rij kampi-
oen speelde, was nooit zo dominant.

De concurrentie heeft het laten afweten, dat ook. 
Dat Anderlecht, ondanks dat ze nog voor die tweede 
plek meedoen, is nog niet uit het moeras waar het 
vorige bewind met de ogen open is ingelopen. Ant-
werp is nog te wispelturig. Te veel gekte in het veld 
en in de bestuurskamer. Standard zit diep in het 
moeras, dieper dan ooit. Gent en Genk hebben on-
danks titels en de bijbehorende miljoen van de 
Champions League hun upgrade compleet gemist. 
Ze wijten dat aan hun eigenaarsstructuur, als hon-
derd procent zel� edruipende club. Dat klopt niet. 
Club Brugge hééft een kapitaalsverhoging kunnen 
doen met de hulp van Amerikaanse investeerders, 
maar de demarrage waarmee ze iedereen in België 

uit het wiel reden, dateert van 
vóór de Amerikanen.

De 1-2 was het vijftiende doel-
punt van Club op hoekschop en 
kort daarna volgde het zestiende. 
Hoe dat komt? Omdat Club nu 
eenmaal de � loso� e hanteert dat 
een strakke inswinger de meeste 
kans op succes biedt. Bij andere 
clubs zie je dwarrelballen naar de 
tweede paal mislukken, doorkop-
pers, maar vooral missers aan de 
eerste en ingenieuze a� eggers die 
de mist ingaan. Niet bij Club.

Jammer voor Union? Dat sym-
pathieke Union? Misschien een beetje jammer, met 
de nadruk op een beetje. Sportief valt er geen speld 
tussen te krijgen. Club is twee keer gaan winnen bij 
Union in de reguliere competitie en in de play-o� s. 
Thuis speelde het een keer gelijk en won het ook in 
de play-o� s. Union lag nooit onder, maar kon in een 
heel seizoen niet scoren tegen Club, dat zegt alles.

Sympathie mag niet meespelen. Natuurlijk is Uni-
on als underdog sympathieker dan de dynastie 
Club. Zelfs Tony Bloom zal sympathieker zijn dan 
Bart Verhaeghe, maar ie-de-reen in het Belgische 
voetbal is sympathieker dan Bartje met het BV-pet-
je. Als de sympathy vote de norm zou zijn, dan 
speelde Club - de club met de grootste aanhang 
maar tegelijk de meest gehate club in Vlaanderen 
- in het cafévoetbal.

Union had de eerste Belgische kampioen kunnen 
zijn die volledig in buitenlandse handen is. We moe-
ten met zijn allen Club dankbaar zijn dat dit niet is 
gebeurd, laat dat even doordringen.

Als sympathie 
zou meespelen, 
dan zat Club - 

de grootste aanhang 
én de meest gehate 
club in Vlaanderen 
- in het cafévoetbal

De supporters van Club Brugge vieren de derde landstitel op rij van hun ploeg. © BENNY PROOT

Ook na de pauze was Gent 
baas. Uitblinkers Tissoudali en 
Odjidja vonden elkaar na 72 mi-
nuten in de zestien en de Gent-
se kapitein miste niet. Genk 
speelde een dramatische partij 
en kwam niet verder dan een 
kopbalmogelijkheid voor Paul 
Onuachu. Het bleef 0-2. (BELGA)

Gent doet zichzelf eindwinst 
cadeau in Europe play-o� s
AA Gent heeft zondag de Euro-
pe play-o� s in een de� nitieve 
plooi gelegd. De Bu� alo’s won-
nen op de vijfde en voorlaatste 
speeldag met 0-2 bij Racing 
Genk. Door de overwinning kan 
nummer twee Genk niet meer 
over Gent springen.

Gent nam van bij de aftrap 
het heft in handen in de Cegeka 
Arena. Een bedrijvige Vadis Od-
jidja mikte al vroeg over, maar 
even voor het halfuur kwam 
Gent toch verdiend op voor-
sprong. Tarik Tissoudali rondde 
een assist van Matisse Samoise 
keurig af en het stond 0-1.

Uitblinkers 
Tissoudali (foto) 
en Odjidja vonden 
elkaar in de zes-
tien en de Gentse 
kapitein maakte 
de 0-2

Deniz Undav (l.) in duel met 
Christian Kouamé. © PHOTO NEWS

Union verzekert zich 
van tweede plaats met 
nieuwe derbyzege

Union kende een droomstart in 
het Lotto Park. Na twee minu-
ten vond Amani Lazare voor 
doel Kaoru Mitoma, de Japan-
ner die wordt gehuurd van 
Brighton, die aan de tweede 
paal binnentikte. Anderlecht 
had het moeilijk en het was 
wachten tot halverwege de eer-
ste helft voor een kans. Een in-
draaiende vrijschop van Amuzu 
ging tegen de paal.

Na rust kon Union opnieuw 
een vroege goal scoren. Undav 
stuitte in eerste instantie nog op 
Anderlecht-doelman Van Crom-
brugge, maar kon de bal in de 
rebound wel binnentikken. 
Voor de Turkse Duitser was het 
nog maar zijn eerste goal in de 
play-o� s, zijn 26ste in de Jupiler 
Pro League dit seizoen.

Anderlecht had weinig reac-
tie in huis. Zirkzee miste nog 
een grote kans en een verdwaal-
de voorzet van Amuzu beland-
de via de vingertoppen van Uni-
on-keeper Moris op de lat. Daar 

Union heeft zondag zeker-
heid verworven over de titel 
van vicekampioen. De Brus-
selse club won op de vijfde 
speeldag van de Champions’ 
play-o� s met 0-2 bij rivaal 
Anderlecht. Dat volstond 
voor de tweede plek. Het 
was voor Union al de vierde 
zege tegen Anderlecht.

bleef het bij. In het slot moest 
paars-wit de kelk tot op de bo-
dem ledigen met nog een rode 
kaart voor Michael Murillo, die 
trapte puur uit frustratie na op 
de kuit van Mitoma.

Siebe Van der Heyden, Deniz 
Undav, Amani Lazare, Teddy 
Teuma en Dante Vanzeir kregen 
in het slot nog een applauswis-
sel. Volgende week volgt er nog 
een galamatch in het eigen Du-
denpark tegen Antwerp. Club 
Brugge mag zijn titel voor eigen 
volk vieren tegen Anderlecht.

Promovendus Union mag 
zich dankzij zijn tweede plaats 
trouwens opmaken voor de 
voorrondes van de Champions 
League. (BELGA)

Jupiler Pro League

Champions’ play-o� s
Antwerp - Club Brugge 1-3
Anderlecht - Union 0-2

Europe play-o� s
Charleroi - KV Mechelen 3-2
Racing Genk - AA Gent 0-2

Speeldag 5

Champions’ play-o� s

1. Club Brugge 5 49
2. Union 5 46
3. Anderlecht 5 39
4. Antwerp 5 33

Europe play-o� s

1. AA Gent 5 43
2. Racing Genk 5 36
3. Charleroi 5 31
4. KV Mechelen 5 29

Stand


