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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: Manchester 
United, dat de Engelse titelstrijd weer 
openbrak

SPELER VAN DE WEEK: moeilijke 
keuze, er was om te beginnen Paolo 
Dybala die twee prachtige goals maakte 
tegen Barcelona en er was Ander Herrera,
die Eden Hazard in zijn achterzak stopte 
en nog de tijd vond om een assist te 
geven en een goal te maken, maar niets 
ging voor mij boven de jeugd en de 
snelheid van de 19-jarige Marcus 
Rashford. Zlatan Ibrahimovic mag met 
pensioen.

BELGIE

Waarom wordt er zo vaak gegeeuwd 
tijdens de play-offs? Oostende-
Anderlecht was alweer een lange zit. Al 
maakte de prachtige goal van Sofian 
Hanni wel iets goed, maar het werd 
desondanks alweer een verdiende maar 
kleurloze zege voor paars-wit.

In Waregem viel iets meer te beleven, 
omdat er vier keer werd gescoord en Club
Brugge aan de bak moest na de 2-0 
voorsprong van Zulte Waregem. Alweer 
kreeg blauw-zwart een onterechte 
strafschop tegen ( Koopman liep 

buitenspel). Wie zoveel pech heeft en niet
top presteert, wordt nooit kampioen. De 
achterstand bedraagt nu al zes punten op 
Anderlecht en de punten worden niet 
meer gedeeld.

Charleroi-AA Gent zette ook al niet aan 
tot een dansje in de tuin. De Buffalo’s 
voetbalden heel solide en wonnen 
terecht, maar de thuisploeg had 
aanvallend ongeveer niets in huis en 
doelman Penneteau was een ramp. Onder
andere bij de goal van Kubo.

Anderlecht heeft nu twee achtervolgers 
op zes punten. Een vrij comfortabele 
marge. Het is afwachten of het nog 
spannend wordt. Als Sporting zondag kan
winnen van Club, is het twijfelachtig of 
het de voorsprong nog weggeeft.

Play-off 2 blijft een bron van vermaak. 
Vooral voor de kijkers thuis, want de 
stadions zijn leeg. Alleen Union kreeg 
flink wat volk over de Heizelvloer en 
zorgde alweer voor een stunt: een 
gelijkspel tegen Standard, dat zijn zesde 
trainer in drie jaar de laan uitstuurde. 
Voorzitter Venanzi slaagt er heel 
verrassend in om het beeld te creëren dat 
zijn voorganger Roland Duchâtelet een 
voetbalkenner was. Toch in vergelijking 



met het zootje dat nu het beleid van de 
Rouches bepaalt.

EUROPA

*In Engeland is het plots weer spannend. 
Na de nederlaag van Chelsea op Old 
Trafford bedraagt de voorsprong op 
Tottenham nog slechts vier punten. Nog 
verontrustender dan de nederlaag was de 
apathische reactie van The Blues op de 
tactische masterclass van José Mourinho,
die eindelijk nog eens liet zien waarom 
hij ooit The Special One werd genoemd.

De Portugees verraste met een truc uit de 
oude doos: mandekking. Herrera hield 
Hazard uit de match. De Rode Duivel liet 
zich al te gewillig ringeloren en ook 
Antonio Conte kon geen tegenzet 
verzinnen.

Dé zet van de avond was echter dat 
Mourinho de moed had gehad om 
Ibrahimovic op de bank te houden. De 
Zweed maakte meer dan een derde van 
de goals van United, maar bepaalde ook 
het tempo van de Red Devils en dat was 
veel te laag. Mourinho kon bijna niet 
anders meer dan Zlatan aan de kant 
zetten na zijn pijnlijke prestatie bij 
Anderlecht. De Zweed miste in het 
Astridpark alleen nog een fototoestel op 
zijn buik om als een toerist door het leven
te gaan.

Ondanks de winst in de topper is Man U 
nog ver verwijderd van een plaats bij de 
top-vier. Liverpool, Man City en 
Tottenham wonnen immers en het rode 
deel van Manchester moet nog op bezoek 
bij City, de Spurs en Arsenal.

Aandoenlijk was de vreugde van Vincent 
Kompany, die nog eens scoorde voor Man
City. Mooi om zien.

*Het Franse voetbal beleefde een 
dramatische week. Lyon-Besiktas begon 
donderdag met drie kwartier vertraging 
vanwege rellen in het stadion. Twee 
dagen later was het hommeles bij het 
bezoek van Lyon aan Bastia en werd de 
match stopgezet. In de top van de 
ranglijst veranderde er weer niets.

*In Portugal liet FC Porto een steek 
vallen en telt Benfica nu drie punten 
voorsprong. Feyenoord herstelde zich en 
won van FC Utrecht. Het behoudt de 
krapste voorsprong op Ajax.

*In Spanje won Real Madrid moeizaam 
van Sporting Gijon (2-3), met twee goals 
van Isco. Barcelona had ook al de handen
vol met Real Sociedad. Messi maakte met
twee goals en een assist het verschil (3-1).

Atletico Madrid won makkelijk van 
Osasuna (3-0). Yannick Carrasco was 
twee keer trefzeker.

*Bayern München kwam na de Europese 
thuisnederlaag tegen Real Madrid niet 
verder dan een gelijkspel bij Bayer 
Leverküsen. Het behoudt acht punten 
voorsprong op RB Leipzig, dat Freiburg 
over de knieën legde (4-0).

*Juventus ziet een nieuwe titel alweer 
dichterbij komen. Higuain loodste ‘La 
Vecchia Signora’ met twee goals naar 
simpele winst tegen Pescara (2-0). Eerste
achtervolger AS Roma bleef op 1-1 steken 
tegen Atalanta.


