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Wat te onthouden van het weekend? – FC

François Colin op maandag met ‘Wat te onthouden van het weekend?’: de 
grijze eminentie van de Vlaamse voetbaljournalistiek kijkt vanuit al zijn 
ervaring met een kritische blik naar de gebeurtenissen op de Belgische 
voetbalvelden van het voorbije weekend. Hij geeft ook commentaar bij de 
ontwikkelingen in de Europese liga’s. 

      Door François Colin
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLOEG VAN DE WEEK: Union St.-
Gillis, dat PO 1-kandidaat KV 
Mechelen een pak voor de broek 
gaf.

SPELER VAN DE WEEK: Christian 
Benteke beleefde eindelijk nog eens een 
mooie week. Hij was de Belgische 
uitblinker in Rusland, waar hij een 
strafschop afdwong en twee keer scoorde,
en klopte zondag Chelsea in eigen huis 
met een knappe goal.

BELGIE

De play-offs zijn begonnen en de 
ambulances mochten weer uitrukken. 
Het is stilaan traditie geworden dat er in 
de eerste matchen van Play-off 1 geschopt
wordt bij het leven.

‘De twee trainers werden na tien minuten
verwittigd dat ze naar de tribune konden 
vliegen’, foeterde Hein Vanhaezebrouck. 
‘Dat is niet normaal.’

Inderdaad. Het gedrag van de trainers is 
niet normaal. Hein Vanhaezebrouck en 
Michel Preud’homme hadden hun spelers
opgedraaid tot aan het gaat je en dan 
krijg je zo’n wedstrijden. Je kan het hen 
moeilijk kwalijk nemen. De voorsprong 
van negen punten van Club Brugge op AA

Gent dreigde in 90 minuten tot twee 
puntjes te verschrompelen. Het was voor 
beide kampen alles of niets. Dat is niet 
normaal.

Maar het was weer de scheidsrechter 
geweest. Als twee ploegen met dergelijke 
instelling het veld betreden, is elke 
referee kansloos. Blauw-zwart besliste 
om zonder zijn geblesseerde 
buitenspelers alles op kracht te zetten en 
de Buffalo’s gingen maar al te graag op 
die aanbieding in.

Bart Vertenten deed het alles bij elkaar 
niet zo slecht. Hij hield de match redelijk 
onder controle. Het was sneu, maar niet 
erg verstandig, voor Troost-Ekong om in 
enkele minuten twee terechte maar vrij 
onschuldige gele kaarten te pakken. 
Poulain had altijd rood moeten krijgen, 
maar de speler die het meest een 
uitsluiting verdiende was Coulibaly. 
Herbekijk de wedstrijd en twee gele en 
één direct rode kaart waren niets te veel 
geweest.

Zoals de wedstrijd zich finaal ontrolde, 
had Club Brugge altijd moeten winnen. 
AA Gent had in elke speelhelft welgeteld 
één doelkans. Club had na de rust drie 
keer moeten scoren, maar vond Kalinic 
op z’n weg. Niet dat de Kroaat zo 



geweldig keepte, maar Engels en Immers 
lieten de zege gewoon liggen.

Anderlecht-AA Gent van volgende zondag
zou wel eens beslissend kunnen zijn voor 
de titelstrijd. Hier en daar werden de 
Gentenaars opnieuw tot titelkandidaat 
gebombardeerd na de zege tegen Club, 
maar het is me onduidelijk waarop dit 
gebaseerd is. De achterstand op Sporting 
bedraagt nog steeds zes punten en de 
winst tegen Club was toch vooral aan het 
gebrek aan efficiëntie van de bezoekers te
wijten.

AA Gent zal zondag in het Astridpark heel
wat beter voor de dag moeten komen. 
Paars-wit maakte echter ook geen 
onvergetelijke indruk op de 
openingsspeeldag van Play-off 1. 
Gelukkig voor de Brusselaars stond Zulte 
Waregem in de eerste helft nog van de 
bekerwinst op de Heizel te dromen en 
snoepte Tielemans na de rust de zege 
weg. Met dank aan Hamelainen, die 
beslist had dat zijn vakantie al begonnen 
was.

Ach, het is een drama voor PO 1 dat Zulte 
Waregem nog om des keizers baard 
voetbalt. Je reinste competitievervalsing, 
maar dat kan je Francky Dury en zijn 
jongens niet kwalijk nemen. Goede 
resultaten kunnen de fusieclub de 
komende maanden alleen zuur opbreken.

Nee, de start van Play-off 1 was beslist 
geen succes. Gelukkig was er nog 
Charleroi-KV Oostende. Het duel van de 
twee clubs die knokken voor het recht om
tegen ( wellicht) Racing Genk te mogen 
uitkomen voor het laatste entreebewijs 
voor de Europa League. Zij lieten dit 
weekeinde als enigen leuk voetbal zien.

Maar het ziet er niet goed uit voor hen. 
Terwijl zij tien wedstrijden moeten 
opboksen tegen op papier sterkere 
tegenstanders zal Racing Genk van zege 
naar zege wandelen en fris en vol 
vertrouwen de barragematchen mogen 
aanpakken.

De Limburgers maakten in PO 2 gehakt 
van Lokeren. Wellicht moeten ze alleen 
de ploegen van 1B vrezen. Grapje, 
hoewel. KV Mechelen liet zich belachelijk 
maken door Union, Lierse klopte 
Standard en Eupen mocht maar wat blij 
zijn met een gelijkspel in eigen huis tegen
Roeselare.

De G5 doet het volgens bepaalde kenners 
zo goed in Europa door de verhoogde 
intensiteit van de play-offs. Bijna al hun 
Europese wedstrijden worden echter 
afgewerkt tijdens de reguliere competitie,
tijdens dewelke ze meer punten verspelen
dan ooit in de geschiedenis. Op basis van 
deze speeldag zou de G5 nog beter in 1B 
gaan voetballen, want daar lijkt de 
intensiteit nog groter.

KV Kortrijk won overigens dit keer wel 
van Moeskroen. Wat een verrassing. 
Trainer Belhocine eiste 
verontschuldigingen van wie zijn spelers 
vorige keer verdacht had gemaakt. Een 
beetje trainer die naam waardig zou zich 
verontschuldigen en opstappen na de 
wanprestatie van een paar weken terug 
en vooral z’n mond houden.



EUROPA

*Crystal Palace blies weer wat spanning 
de Premier League in. Dankzij een fraaie 
goal van Christian Benteke won het bij 
Chelsea. Tottenham vernauwde de kloof 
tot zeven punten door bij Burnley te 
winnen. Als Manchester City woensdag 
Chelsea een nieuwe nederlaag kan 
toedienen, kan het echt nog fout lopen 
voor Hazard en Courtois.

Man City maakte in de Emirates nog 
maar eens duidelijk dat het defensief op 
slappe benen staat. Arsenal verdedigt 
echter ook als eenkneusje, zodat het een 
leuke wedstrijd met vier goals werd (2-2).

Tot opluchting van Man United, dat 
tegen West Brom voor de elfde keer gelijk
speelde, de achtste keer op Old Trafford. 
Pogba, Mata en Ibrahimovic ontbraken, 
maar met een aanvallend kwartet 
bestaande uit Mhikytarian, Martial, 
Lingard en Rashford – met Rooney als 
invaller – moet een toptrainer als 
Mourinho toch minstens één keer tot 
scoren

*In Duitsland walste Bayern München 
met drie goals van Lewandowski over 
Augsburg (6-0). RB Leipzig haalde ook al 
fors uit tegen Darmstadt (4-0). Borussia 
Dortmund geraakte weer wat verder 
achterop door een gelijkspel in de 
Kohlenpotderby bij Schalke 04.

*De Portugese topper tussen Benfica en 
FC Porto eindigde op 1-1. Mitroglou, die 
met een goal een punt pakte met 
Griekenland in Brussel, faalde twee keer 
oog in oog met doelman Casillas. Benfica 
behoudt één punt voorsprong.

*Juventus was tevreden met het 
gelijkspel (1-1) bij Napoli. Khedira 
opende al vroeg de score en Hamsik 
stelde gelijk. AS Roma won van Empoli 
(2-0) en sluipt tot op zes punten van 
Juve.

*Status-quo in La Liga. Een matig Real 
Madrid won van Alaves (3-0). Benzema 
opende de score en Isco en Nacho 
zorgden in de slotfase voor ruimere 
cijfers.

Barcelona schrikte in Granada even op 
toen de thuisploeg langszij kwam na de 
openingstreffer van Suarez, maar Alcacer,
Rakitic en Neymar legden de eindcijfers 
vast: 1-4.

*In Frankrijk won PSG de Coupe de la 
Ligue. Het klopte in de finale Monaco 
met duidelijke cijfers: 1-4. De 
Parijzenaars werden geholpen door de 
arbitrage. Draxler mocht al na 4 minuten 
na buitenspel scoren. Lemar stelte nog 
gelijk, maar Di Maria en Cavani ( twee 
keer) maakten het verschil.


