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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: Malaga, dat 
Barcelona versloeg en mogelijk de Spaanse 
titelstrijd beslechtte

SPELER VAN DE WEEK: Eden Hazard, die 
met twee goals Chelsea nagenoeg zekerheid 
bezorgde over de Engelse titel

UITSPRAAK VAN DE WEEK: ‘Het is o zo 
moeilijk die scheidsrechters in Spanje 
objectief te benaderen, want daar zit heel wat 
rommel bij.’ We zullen de tv-commentatoren 
ook maar niet objectief benaderen zeker?

BELGIE

Na twee speeldagen in de play-offs valt er 
weinig vrolijks te melden. Het is ieder jaar 
hetzelfde. Door de halvering van de punten 
hangt alles dicht bij elkaar en wordt elke 
match een bekerfinale die niet mag worden 
verloren. Een kampioen heb ik in ieder geval 
nog niet zien opstaan en als er geen 
beterschap komt, stel ik voor de titel niet uit 
te reiken. Wegens gebrek aan een valabele 
kandidaat. Het blijft onwaarschijnlijk dat de 
pseudo-kenners in dit voetbal de oorzaak zien
voor sterke Europese prestaties in het 
volgende seizoen.

Wie kampioen wordt, zal door het toeval 
worden bepaald. Club Brugge voetbalt 
absoluut niet als een kampioenenploeg. 
Zonder Refaelov en vooral Izquierdo heeft 
het aanvallend weinig te bieden. Dat Wesley 
het stugge Charleroi toch op achterstand kon 
plaatsen, was een geweldige meevaller.

Helaas voor de Bruggelingen, het leverde 
geen drie punten op. Charleroi kreeg immers 
een strafschop cadeau. Van Rijn kreeg een 
lichte duw, maar het reglement kent het 
woord licht niet en dus had de referee 
gewoon een overtreding voor blauw-zwart 
moeten fluiten.

Tot overmaat van ramp liet doelman Butelle 
de zwakke elfmetertrap van Bédia door de 
handen glippen. De Brugse keeper bracht 
nadien het gelijkspel van Club nog in gevaar 
met zijn zwakke uitworpen, die steevast 
balverlies opleverden. Blauw-zwart moest 
finaal nog blij zijn dat Wesley geen rode kaart
kreeg.

Dit Club zal de handen vol hebben om de 
tweede plaats te behouden. Dat heeft te 
maken met het feit dat de wintertransfers 
geen enkele bijdrage gebracht hebben en 
toont vooral de oneerlijkheid aan van de play-
off-format. Wie de pech heeft op het 
verkeerde moment met blessures te kampen, 
mag het vergeten.



Felice Mazzu wordt steeds nadrukkelijker 
genoemd als opvolger van Michel 
Preud’homme. Hij deed bij Charleroi 
jarenlang wonderen met telkens een nieuwe 
selectie met vooral Franse en Afrikaanse 
spelers. Vaak met behoorlijk defensief 
voetbal. Kan hij ook het Brugse ‘sturm und 
drang’ brengen?

Er is evenwel nog wat hoop voor Club de 
komende weken. Anderlecht en AA Gent 
maakten zondag immers ook niets klaar. De 
eerste helft was een veelkoppige draak en de 
tweede helft bracht alleen beterschap omdat 
het niet slechter kon. Anderlecht kwam het 
dichtst bij een doelpunt ( via Tielemans), 
maar AA Gent was misschien de beter 
voetballende ploeg.

Play-off 1 is voorlopig een drama en dan 
hebben we het nog niet gehad over de ellende
van Play-off 2. Hebt u overal die akelig lege 
tribunes gezien? Wie geen belang hecht aan 
het lot van de meerderheid van de clubs, heeft
het niet goed voor met ons voetbal.

Het meest opvallende feit is dat de 
tweedeklassers, sorry 1B’ers, het goed blijven
doen. Union won al twee keer en scoorde 
maar liefst zeven keer. Roeselare was zelfs 
tegen Racing Genk, een ploeg die in PO 1 
hoort, de gevaarlijkste ploeg. KV Mechelen 
kon pas in de slotminuut afstand nemen van 
Lierse.

Dit alles is een pleidooi voor een eerste klasse
met twintig teams of met twee gelijkwaardige
reeksen van twaalf. De ploegen uit 1B blijken
immers niet zwakker dan de tweede helft van 
1A.

Is het u overigens ook opgevallen dat 
Moeskroen, de club die plots zes op zes 
haalde in het slot van de competitie, er 
opnieuw niets van bakt?

EUROPA

*In Nederland is de spanning helemaal terug. 
Feyenoord morste twee punten bij PEC 
Zwolle en heeft maar één schamel punt meer 
dan Ajax. Opvallend nog dat Hans van 
Breukelen, de technische directeur van de 
KNVB, zelfs zijn eigen functie ter 
beschikking stelt om Louis van Gaal terug te 
halen naar Zeist.

*In de Serie A bleef de top-drie aan de 
winnende hand. Napoli won bij Lazio, de 
nummer vier, dat definitief lijkt af te haken. 
Juventus behoudt zes punten voorsprong op 
AS Roma.

*In Spanje maakte Atletico Madrid in 
Bernabeu duidelijk dat verdedigen 
gemakkelijker is dan aanvallen. Een doelpunt
van Griezmann leverde alsnog een punt op 
(1-1). Achteraf bleek dat geen domper maar 
een enorme meevaller, want de kloof met 
Barcelona werd onverwacht groter. De 
Catalanen verslikten zich in Malaga, waar 
Neymar twee domme gele kaarten pakte en 
uitgesloten werd.

*Bayern München liep tegen Hoffenheim 
midweeks zijn tweede nederlaag van het 
seizoen op, maar was zaterdag in de topper 
tegen Borussia Dortmund weer op de 
afspraak.

RB Leipzig maakte geen enkele fout, maar 
blijft op tien punten hangen. Het lijkt een 
definitieve kloof. Door het verlies van 
Dortmund en Hoffenheim bij HSV hebben de
Oost-Duitsers de tweede plaats, en dus 
Champions’ League-voetbal, voor het grijpen.



*In Engeland maakte de top-vier geen fout. 
Liverpool zette een benarde situatie recht bij 
Stoke City door in twee minuten een 1-0 
achterstand om te zetten in een 1-2 zege, 
dankzij twee Braziliaanse goals ( Coutinho en
Firmino) en een briljante save van Simon 
Mignolet.

Tottenham haalde dankzij uitblinker Son ( 2 
goals) fors uit tegen Watford (4-0). Chelsea 
won met 1-3 bij Bournemouth en Man City 
met dezelfde cijfers tegen Hull City. Chelsea 
stelde waarschijnlijk woensdag al zijn titel 
veilig door The Citizens af te houden met 
twee goals van Eden Hazard. De Rode Duivel
was vaak ongrijpbaar, maar aan de twee goals
had hij weinig verdienste. Het eerste doelpunt
week af op het hoofd van Vincent Kompany 
en het tweede was een strafschop die hij pas 
in de nabeurt kon benutten. De rentree van 
Vince the Prince was vooral goed nieuws 
voor bondscoach Roberto Martinez, maar 
zaterdag bleef hij alweer 90 minuten in de 
dug-out gekluisterd. Ook Kevin De Bruyne 
begon op de bank.

Manchester United kon eindelijk nog eens 
winnen (0-3), maar dat gebeurde wel bij 
hekkensluiter Sunderland. Voor invaller 
Marcus Rashford was de 0-3 zijn eerste goal 
sinds september. Leicester City verloor voor 
het eerst onder ‘caretaker’ Shakespeare. 
Romelu Lukaku was met twee goals weer de 
grote man bij Everton (4-2), maar in de 
Engelse pers werd vooral opgemerkt dat hij 
weer niet kon scoren tegen een topclub 
( dinsdag bij Man United).

*In Frankrijk nam PSG zondagavond 
makkelijk de maat van Guingamp (4-0). Nice 
en Monaco hadden eerder in het weekeinde 
hun plicht al gedaan. Ook daar dus heerst de 
status-quo in de top van de ranglijst.


