
Genk 1
Roeselare 1

RC Genk: Bailly, Cornelis, Matoukou,
Caillet, Tiago, Dugary, Toth, Tozser (81’
Bosnjak), Pudil (64’ Soetaers), Barda,
Nemec (64’ Ogunjimi)
Roeselare: Sierens, Ouattara, Daineche,
Oliseh, Mirvic, Hietanen, Van Handenhoven
(88’ Lutun), Provoost, B. Dembele, Tanghe,
Dissa (83’ Bétrémieux)
Goals: 65’ Oliseh (0-1), 70’ Dugary (1-1)
Gele kaart: Thiago
Scheidsrechter: Bourdouxhe
Toeschouwers: 21.685

Zulte Waregem 2
G. Beerschot 2

Zulte Waregem: Bossut, Minne, D’Haene,
Colpaert (74’ Coppin), Reina, Van
Nieuwenhuyze, Roelandts, Meert, Mbuyi-
Mutombo (46’ Berrier), Matthys, Zerdab
(46’ Subotic)
G. Beerschot: Proto, M. Monteyne, Van
Dooren, Dheedene, P. Monteyne, Wamfor,
Ederson (83’ De Wree), Peeters, Haroun,
Dosunmu, Vandenbergh (79’ Kpaka)
Goals: 29’ en 30’ Vandenbergh (1-0 en 2-
0), 75’ Matthys (2-1), 87’ Peeters (o.g., 2-
2)
Gele kaarten: Van Dooren, Meert, Ederson 
Scheidsrechter: Kuipers (Ned)
Toeschouwers: 6.023

Club Brugge 1
Anderlecht 1

Club Brugge: Stijnen, Klukowski, Alcaraz,
Simaeys, De Mets, Clement, Geraerts, Dirar,
Vargas (uit), Sonck, Akpala
Anderlecht: Zitka, Deschacht, Kruiswijk,
Wasilewski, Juhasz, Polak, Legear (84’
Chatelle), Boussoufa (91’ Suarez) Gillet,
Sare (46’ Biglia), Frutos
Goals: 5’ Sonck (1-0), 50’ Boussoufa (1-1)
Gele kaarten: Wasilewski, Geraerts
Rode kaart: 79’ Frutos (2x geel)
Toeschouwers:

Dender 1
Kortrijk 0

Dender: Berthelin, Deflandre, Neva,
Blondelle, Filipovic (84’ Wiggers), Sylla,
Sanchez, Jacobs (68’ Fred), Destorme (61’
De Pever), Smajic, Van Den Eede
Kortrijk: Mollez, Verbrugghe, Demets, De
Ly, Fontenette, Kouyaté, Belhocine,
Hempte (84’ Bakx), Ibou, Kums (74’
Vermast), William (68’ Coulibaly)
Goal: 72’ De Pever (1-0)
Gele kaarten: Smajic, Ibou, Jacobs,
Sanchez, Blondelle, Fred
Toeschouwers: 4.135
Scheidsrechter: Vervecken

KV Mechelen 0
Bergen 0

KV Mechelen: Renard, Van Hoevelen, Ivens,
Van Goethem, Chen, Gorius (88’ Kielo
Lezi), Asare, Dunkovic (62’ Nong),
Mununga (74’ Biset), Vrancken, Vleminckx
Bergen: Herpoel, Diane, Ragued, Buyssens,
Dzidic, Jay, Brahami, Cordaro (69’ Collet),
Jarju (86’ De Pauw), Okkonen, Oris
Goals: geen
Gele kaarten: Mununga, Jarju, Ivens,
Brahami, Collet
Toeschouwers: 10.300
Scheidsrechter: Wouters
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Blauw-zwart icoon op 61-jarige leeftijd bezweken aan spierziekte ALS

Clubboegbeeld Fons Bastijns overleden

BRUGGE ● Bastijns werd amper 61
en is na Pierre Carteus en Johnny
Thio al het derde boegbeeld uit de
gouden jaren zestig en zeventig
dat Club Brugge ziet verdwijnen.

Veertien jaar en meer dan 500 wedstrij-
den speelde hij voor blauw-zwart, maar
toch bleef hij vrijwel een onbekende voor
het grootste deel van het Belgische voet-
balpubliek. Hij miste zelden een wedstrijd
maar verder ging zijn bekendheid niet.“Ik
kan geen cinema spelen”, zei hij ooit. Hij
was zelden op een straffe uitspraak te
betrappen, probeerde altijd de scherpe
kantjes af te ronden als er in het blauw-
zwarte huishouden al eens herrie was. Dat
mag je verwachten van een kapitein – en
dat was hij zeven jaar lang – maar de legen-
darische trainer Ernst Happel met wie Club
Brugge haar glorieperiode beleefde, had
het soms graag anders gezien. De
Oostenrijker motiveerde zijn spelers graag
met conflictsituaties en hoopte af en toe
dat zijn kapitein hem daarin zou bijtreden.
Maar daarvoor paste Fons Bastijns, die
gruwde van gekrakeel.

Voetballer tot zijn veertigste

Met Happel beleefde hij wel zijn beste
jaren. Hij op rechts en zijn bloedvriend Jos
Volders op links waren de gangmakers van
het Brugse totaalvoetbal van toen. Als inter-
national had hij een bescheiden erelijst met
slechts drie interlands, maar dat had alles te
maken met de toenmalige bondscoach
Raymond Goethals die als rechtsachter de
voorkeur gaf aan eerst Georges Heylens,
daarna Gille Van Binst en tenslotte Eric
Gerets. 

Bastijns amuseerde zich graag en goed,
had een verrassend gevoel voor humor en
was aangenaam gezelschap. In 1981, toen

Bastijns op 34-jarige leeftijd voor de Franse
trainer Gilbert Gress geen vaste keuze meer
was, besefte dat hij als voetballer op een
keerpunt was beland. Dat bezorgde hem
enorm veel pijn, maar hij stond niet te roe-
pen hoe goed hij wel was en hoeveel
onrecht hem werd aangedaan. Hij speelde
nog een jaartje bij de Franse tweedeklasser
Duinkerke en werd nadien manager bij KV
Mechelen, dat naar eerste klasse promo-
veerde. Toch eindigde hij zijn carrière nog
als speler in vierde klasse bij Duffel, waar hij
tot zijn veertigste actief bleef.

Twee jaar geleden stelde Fons Bastijns zijn
voorzitterschap van de blauw-zwarte Oude
Gloriën ter beschikking toen ALS bij hem
was vastgesteld. De ongeneeslijke ziekte
had zich geconcentreerd op zijn stemban-
den en hij had het steeds moeilijker om te
praten. Maar hij wilde zich niet neerleggen
bij het onvermijdelijke en vocht als een
leeuw tegen de ziekte. Zaterdag rond elf uur
‘s morgens verloor hij het gevecht. 

Het overlijden van Bastijns maakte heel
wat emoties los in Brugge. “‘Fons was een
gentleman als mens én voetballer”, zegt
voorzitter Michel D’Hooghe, die Bastijns
vanaf eind de jaren zestig als piepjonge
clubarts geruime tijd van heel dicht mee-
maakte. “Je kon nooit kwaad worden op
hem. Toen Fons werd aangesteld om aan-

voerder van Club Brugge te worden, gebeur-
de dat zonder enige voorafgaande discussie.
Het was Fons en niemand anders die het
verdiende de band rond zijn arm te dragen.
Fons had klasse. Hij was een gentleman in
de ware zin van het woord. Het is dan ook
geen toeval dat Bastijns zo lang aanvoerder
van blauw-zwart is geweest.”

“De schoffelende verdediger is hij nooit
geweest”, vervolgt D’Hooghe. Forse tackles
moest je van hem nooit verwachten.
Doodeenvoudig omdat hij met zijn snel-
heid en inzicht zijn tegenstrevers aftroefde.
Bastijns was een efficiënte maar ook een

bescheiden speler. Als voetballer had hij
grote intrinsieke kwaliteiten. Vijfendertig
jaar geleden stond de rechtsachter van Club
Brugge nooit ter discussie, zoals dat nu wel
al enige tijd het geval is.”

Voorbeeldaanvoerder

Raoul Lambert (64) zag Fons Bastijns als
jonge snaak arriveren op De Klokke, het
oude stadion van Club Brugge in Sint-
Andries. 14 jaar lang waren ze ploegmaats
van elkaar. “Fons kende geen vijanden”, zegt
Lambert. “In de Happelperiode was dat ook

onmogelijk. Met onze kleine kern van
amper 18 spelers vormden we één grote
familie. Bastijns was een voorbeeldaanvoer-
der. In de bestuurskamer verdedigde hij
zijn ploegmaats met hand en tand. Vooral
onder het bewind van Ernst Happel brak hij
door als de meest gewaardeerde rechtsach-
ter van het land. Het overlijden van Fons op
61-jarige leeftijd bezorgt me koude rillin-
gen. Na Pierre Carteus en Johny Thio verlies
ik alweer een van mijn beste (voetbal)vrien-
den”, besluit een fel ontroerde Lambert.

Fons Bastijns wordt zaterdag in Assebroek
begraven. (RDM/JKB)

Zaterdag is Fons Bastijns bezweken aan een
slepende ziekte. De rechtsachter was met meer
dan vijfhonderd wedstrijden een van de
boegbeelden van Club. De spierziekte ALS
bezorgde hem twee pijnlijke laatste levensjaren.

Mager gelijkspel voor Genk tegen rode lantaarn Roeselare
GENK ● Pijnlijk puntenverlies voor
Genk, zaterdag tegen rode
lantaarn Roeselare. Pas na een
verrassende treffer van de
bezoekers schoten die van Genk,
coach Van Geneugden incluis,
wakker. Te laat. Al voorkwam
Dugary met de gelijkmaker alsnog
de complete afgang.

Een slapende ploeg, een slapende trainer,
een slapend publiek. Het vertoon had ver-
dacht veel weg van de non-spektakels die
vorig seizoen vaak te zien waren in de
Cristal Arena. Genk miste vooral de bezie-
ling die het dinsdag in de beker tegen der-
deklasser Seraing wel had getoond. 

Roeselare kroop in zijn 5-4-1 wel ver
achteruit, maar met degelijk flankenspel
en een hoog tempo had Genk die muur wel
kapot kunnen spelen. Maar daar ontbrak
het net aan: aan snelheid, pressing, een
hoge balcirculatie en beweging. Met als
gevolg slaapwandelvoetbal. Draaischijf
Barda hing aan de leiband van bewaker
Mirvic, Tozser voetbalde op een tergend
traag tempo en Toth had zijn voetbalver-

stand thuis gelaten. Standbeeldspits
Nemec zag nauwelijks een bruikbare bal,
maar kan je meer verwachten van een aan-
valler die het van flankvoorzetten moet

hebben, terwijl die er zelden kwamen? Een
keer kreeg Nemec voor rust een goeie bal
op zijn knikker. Van dichtbij kopte hij
naast. 

Opvallend tijdens die eerste helft en ook
na rust: een moedeloze Van Geneugden
kwam slechts zelden van zijn tuinstoel om
zaken bij te sturen of zijn jongens aan te
vuren. Ook hij schoot pas wakker na
minuut vijfenzestig, toen een slecht wegge-
werkte vrije trap van Roeselare voor de voe-
ten van Oliseh viel: 0-1. “Misschien had we
die treffer wel vroeger moeten slikken”, zei
Cornelis. “Want pas toen begonnen we te
voetballen.” Invallers Soetaers maar vooral
Ogunjimi brachten meer schwung. Die laat-
ste draaide een kwartier voor rust vlot voor-
bij zijn bewaker en legde Dugary de 1-1 op de
voet. De zucht van opluchting in de Cristal
Arena was tot ver buiten Genk te horen. Een
slotoffensief leverde niets meer op. 

Met gebogen hoofd dropen die van Genk
dan ook af. Want veel te weinig gevoetbald
en te laat bij de les. Het laatste woord is voor
trainer Van Geneugden: “Dit is een enorme
ontgoocheling. We hadden de voorbije
weken enorme stappen vooruit kunnen zet-
ten. Maar na die één op zes is het schade
beperken.” En ook opmeten. Want aan dit
Genk is nog veel werk, het gepuzzel van Van
Geneugden ten spijt. (KTH)

Ex-voorzitter van
Moeskroen investeerde
al 7 miljoen
MOESKROEN ● “De voorbije weken heb-
ben we wel een nieuwe sponsors kunnen
aantrekken, maar dat zal niet volstaan om
de balans in evenwicht te krijgen”, zei voor-
zitter Jean-Pierre Dufermont na de 2-1-zege
tegen Charleroi. “Er zullen dus nog inspan-
ningen moeten worden geleverd. Ik weet
trouwens niet of mijn neef Philippe (die de
club van de ondergang heeft gered, red) de
kar wil blijven trekken. Hij heeft nu al
zowat 7 miljoen in de club geïnvesteerd en
op een bepaald ogenblik houdt het natuur-
lijk op. Hij heeft al laten weten dat de beslis-
sing om eventueel financieel bij te sprin-
gen enkel na overleg binnen zijn gezin zal
worden genomen. Toch wanhoop ik niet
dat we nog een en ander in beweging kun-
nen zetten”, vervolgt Dufermont. “We zijn
in ver gevorderde onderhandelingen met
enkele Franse firma’s. En Unibet hebben
we kunnen strikken voor de neus van
onder meer Zulte Waregem en Roeselare.
We horen bovendien links en rechts van de
interesse voor Daan Van Gijseghem”,
besluit de voorzitter. “Al zijn er nog geen
concrete voorstellen.” (FDG)

■ Fons Bastijns in het shirt van Club, de ploeg waarvoor hij meer dan veertien jaar speelde. De helft van die tijd was Bastijns 
aanvoerder van blauw-zwart. Ook Georges Leekens (r.) speelde nog samen met Bastijns voor Club.

Door concurrentie van
Heylens, Van Binst en
Gerets was Bastijns in
totaal slechts drie keer
Rode Duivel

■ De Genkse linksachter Tiago worstelt zich voorbij Gunther Van Handenhoven. 
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