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REACTIES

Simaeys: ‘Rood was
volkomen terecht’

Jeroen Simaeys viel compleet
uit de lucht toen hij hoorde dat hij
volgens Nicolas Frutos op de arm
van de Argentijn was gaan staan.
‘Ha, dat wist ik niet’, speelde Si-
maeys de vermoorde onschuld.
‘Dan gebeurde dat zeker niet be-
wust. Wat ik wel weet, is dat hij
mijn benen vastnam, waardoor ik
viel. Gelukkig heeft de scheids-
rechter dat gezien. Ik vind die
tweede gele kaart niet meer dan
terecht. Overigens heb ik in de
eerste helft een slag met de arm
gekregen van hem. Gelukkig werd
ook dat opgemerkt.’
Dat de Argentijn bij zijn eerste ge-
le kaart niet geholpen werd door
zijn reputatie, vindt de student
psychologie larie.
‘Daar zorgt hij toch zelf voor door
bij elke bal wel iets te roepen naar
de scheidsrechter? Hij deed het
de hele tijd. Van mij mag hij dat
doen, alleen helpt hij zichzelf
daar niet mee.’ (kvu)

Polak: ‘Club moet met
andere jongens spelen’

Zes weken was hij out en daarin
verloor Anderlecht twee keer.
Maar tegen Club Brugge vierde
Jan Polak zijn comeback en
paarswit won aan kracht.
‘Brugge begon offensief, maar ze
scoorden een geluksgoal’, zo ana-
lyseerde Polak. ‘Daarna hadden
we eigenlijk weinig problemen
om Club op te vangen. Naarmate
de match vorderde, kon Brugge
fysiek niet meer mee. Clement en
Geraerts kregen het steeds moei-
lijker. Logisch, want Dirar, Var-
gas, Sonck en Akpala denken aan-
vallend en dan moeten Geraerts
en Clement helemaal alleen het
verdedigende werk opknappen.
Club moet misschien eens met
andere jongens spelen.’ 
Over de prestatie van zijn eigen
team was Polak uiterst tevreden.
‘Voor het eerst sinds lang hoorde
ik iedereen praten op het veld’, zei
de Tsjech nog.’ (jug)

Boussoufa: ‘Simaeys
liep te provoceren’

‘Een gelijkspel op Club Brugge is
niet slecht, maar we hadden meer
verdiend’, zuchtte Mbark Bous-
soufa. ‘Als twee spelers provoce-
ren, moet je ze allebei een kaart
geven. Simaeys liep Frutos de he-
le wedstrijd te provoceren. Slim
gedaan, want hij weet dat Frutos
zich daar makkelijk aan ergert.
Daardoor heeft hij Frutos uit de
wedstrijd gehouden. Maar dat
heeft De Bleeckere niet gezien. De
hele wedstrijd floot de ref de
lichtste overtredingen in het
voordeel van Club Brugge, terwijl
hij andere fouten niet zag. De
Bleeckere is misschien internati-
onale top, maar nationaal zet ik
daar toch vraagtekens bij.’ (kvu)

Kruiswijk: ‘Ik heb 
mijn kans gegrepen’

Arnold Kruiswijk mocht bij
Anderlecht voor het eerst starten
aan een competitiewedstrijd en
speelde sober, maar goed.
‘Ik heb vandaag mijn kans gegre-
pen’, vond de Nederlandse aan-
winst van Anderlecht. ‘Natuurlijk
hoop ik op meer speelgelegen-
heid. Volgende week is Marcin
Wasilewski geschorst en mis-
schien krijg ik dan opnieuw een
kans van de trainer.’ (sta)

dat hij op het veld stond, ging hij
geen enkele keer naar voren. Of
we wel wilden winnen? Natuur-
lijk. Dat willen wij altijd.’
‘De subtiliteit van de scheidsrech-
ter heeft de wedstrijd beslist’, zo
leverde Anderlecht-trainer Ariël
Jacobs ook al subtiel kritiek op De
Bleeckere. ‘Ik heb het niet alleen

over die rode kaart van Frutos.
Het gaat over heel de wedstrijd.
Met die kaart van Frutos was het
heel duidelijk. Als hij dan toch zo
graag geel geeft, had Simaeys ook
geel moeten krijgen.’
Met de basisplaats van Bouba Sa-
ré voor de net uit blessure terug-
gekeerde Lucas Biglia vond Ja-

cobs niet dat hij een fout had ge-
maakt.
‘Biglia kon pas zaterdag voor het
eerst met de groep trainen. Bouba
was op training sterk bezig. Daar
had hij laten zien dat hij dit wel
zou aankunnen. Bouba speelde al
voor 60.000 toeschouwers in
München tegen Bayern. Van plan-
kenkoorts was er dus geen sprake.
Ik weet dat hij het aankan. Alleen
heeft hij het niet laten zien.’
Bouba presteerde minder en ook
Frutos acteerde maar flauwtjes.
Toch was het veel makkelijker om
uitblinkers te vinden bij Ander-
lecht dan bij Club Brugge. Jan Po-
lak en Jonathan Legear bijvoor-
beeld speelden een dijk van een
wedstrijd. Spelers die dat niveau
haalden, liepen er bij blauw-zwart
niet rond.

‘Je moet kunnen toegeven dat An-
derlecht een pak individuele kwa-
liteit op het veld heeft staan’, wei-
gerde Club-trainer Jacky Mathijs-
sen rechtstreeks te antwoorden
op de vraag of Club niet héél tevre-
den mocht zijn met het puntje.
‘Wij hebben een pak minder erva-
ring. We voelden wel dat Ander-
lecht twijfelde, maar ondanks die
1–0 konden we dat onvoldoende
uitbuiten. Wij zitten in een leer-
proces.’
En wij die dachten dat na de aan-
kopen in het tussenseizoen dit de
voetbaljaargang van de door-
braak zou worden. ‘Wacht tot bin-
nen enkele maanden, dan kunnen
we dat wel aan’, aldus Mathijssen.
‘Er waren nu te veel spelers bij ons
die voor het eerst deze topper
speelden. We zitten met nieuwe
spelers en nieuwe situaties. Dat
vergt aanpassing.’

CLUB BRUGGE–ANDERLECHT .... 1–1
DOELPUNTEN: 5’ Sonck 1–0, 50’
Boussoufa 1–1

verdiende zege

Club krijgt amper kansen
en kan ook na uitsluiting
van Frutos niets tonen

internationale top, maar nationaal zet ik daar toch vraagtekens bij.’ © belga

GUNTHER DE VOS
BRUGGE Fons Bastijns is za-

terdag op 61-jarige leeftijd
overleden. De voormalige rechts-
achter die veertien jaar voor Club
Brugge voetbalde, leed al enkele
jaren aan een spierziekte.
De supporters, spelers en be-
stuursleden van Club eerden Bas-
tijns met een indrukwekkend ap-
plaus voor de start van de topper
tegen Anderlecht. Terecht, want
Bastijns was van 1967 tot 1981
veertien jaar lang, waarvan de
laatste acht als aanvoerder, een
bijzonder geliefde en belangrijke
speler voor Club. Bastijns kwam
als eerste speler ooit in meer dan
vijfhonderd officiële wedstrijden
voor blauw-zwart op de mat.
De Kempenzoon was een tech-
nisch verfijnde en offensief inge-
stelde rechtsachter die zich naast
het veld liet opmerken door zijn
gevoel voor humor en zijn gedrag
als een ware gentleman.
Na twee jaar bij Racing White te
hebben gespeeld, werd Bastijns
in 1967 door de Roemeense coach
Norberto Höfling meegeloodst
naar Brugge. Aanvankelijk als
spits, maar hij greep er snel een
basisplaats als rechtsachter. Een
basisstek die hij niet meer zou af-
geven.
Bastijns won vijf landstitels en
drie bekers met Club. Hij speelde
en verloor ook twee Europese fi-
nales: in 1976 in de Uefacup en in
1978 in de Beker voor Landskam-
pioenen. Telkens bleek Liverpool
te sterk. In 1978 had Bastijns ge-
scoord in de halve finale tegen Ju-
ventus.
Hoewel hij onmisbaar was voor
Club, kwam Bastijns bij de Rode
Duivels niet verder dan drie caps.
Na 1981 was Bastijns een korte pe-
riode manager bij KV Mechelen,
waarmee hij de promotie naar
eerste behaalde. 
In 2001werd Bastijns ook de voor-
zitter van de vereniging van oud-
spelers van Club Brugge. De laat-
ste jaren moest Bastijns echter
verstek geven voor de thuismat-
chen van zijn geliefde Club. Hij
leed aan een ongeneeslijke spier-
ziekte.
‘Ik zag dat het de laatste tijd min-
der met hem ging, maar toch
kwam zijn overlijden nog plots’,
zegt voetbalmakelaar Paul Cou-
rant, ex-ploegmaat en goede
vriend van Bastijns. ‘Hij bleef een
minzaam man en behield zijn ge-
voel voor humor.’

Club rouwt
om Bastijns
Club-boegbeeld Fons
Bastijns (61) is zaterdag
overleden aan de gevol-
gen van een spierziekte.

Fons Bastijns. © vcb

eens keek, zag ik dat Simaeys
probeerde recht te staan, maar
Frutos nam hem bij de benen en
trok hem op de grond. Met die in-
formatie heb ik besloten om geel
te trekken. Wat daarvoor ge-
beurd is, heb ik niet gezien.’
Hoe dan ook had Frutos gisteren
moeten scoren. Legaer speelde
de Argentijn in de tweede helft
knap vrij, maar hij trapte de bal
over. ‘Daarvoor ben ik erg boos
op mezelf ’, zei Frutos. ‘De Bleec-
kere was wellicht tevreden dat ik
die open kans miste. Anderlecht
had hier vandaag moeten win-
nen. We hebben twee punten ver-
loren.’ 
Frutos had vooraf ook gezegd dat
hij na de topper zou beslissen
over een mogelijke nieuwe ope-
ratie. Hij heeft een cyste op een
voetgewricht. ‘Vorige week na
Lokeren had ik weinig reactie
aan mijn voeten’, zei hij. ‘Ik voel
me goed en train hard. Ik denk
dat ik wel zal kunnen voetballen
tot Kerstmis. Dan is er vakantie
en kan ik weer gaan trainen in
Argentinië. Een operatie is mis-
schien te vermijden.’

KOEN VAN UYTVANGE
BRUGGE Weinig spelers van

Club Brugge durfden na de wed-
strijd te bekennen dat blauw-
zwart gelukkig mocht zijn om het
1–1-gelijkspel. Wesley Sonck, met
zijn zes doelpunten nu gedeeld
topschutter van Club, nam echter
geen blad voor de mond. 
‘Ik kan alleen voor mezelf spre-
ken, maar ik ben heel tevreden
met de 1–1. We begonnen goed,
maar de tweede helft hebben we
heel slap aangevat. De trainer
had ons nochtans verwittigd,
maar we hebben het cash be-
taald. Over 90 minuten kan je
stellen dat we te weinig kansen
versierden. Anderlecht had meer
en betere mogelijkheden om te
scoren.’
‘Eigenlijk zijn wij heel efficiënt.
Die bal valt me voor de voeten en
dan twijfel je niet’, aldus Sonck
over zijn doelpunt, zowat de eni-

ge kans die Club kreeg. Dat de
vroege goal blauw-zwart ietwat
de benen afsneed, vond Sonck
onzin. ‘Ja, en wat moet ik dan
doen? Naast trappen, omdat het
te vroeg in de wedstrijd was?’ 
Volgens Sonck lag de achilleshiel
van het elftal in de aanvoer, iets
wat hij al vaker aankaartte. ‘Met
elf tegen tien konden we het niet
uitspelen. Dat is jammer. Hoe dat
komt? De laatste pass ontbreekt
wat te vaak. We hebben jongens
met kwaliteiten voor een actie of
een voorzet, maar hopelijk besef-
fen ze nu ook eens dat die ballen
moeten komen.’
‘Ik denk dat Joseph Akpala van-
daag geen drie bruikbare ballen
kreeg. En toch blijft hij werken.
Ongelooflijk van hem, maar jam-
mer tegelijk. De oplossing? Er
nog meer op trainen. Voetbal is
trainen en altijd hetzelfde doen’,
besloot Sonck.

Wesley Sonck: ‘Heel tevreden’
Wesley Sonck wond er geen doekjes om. ‘We hebben te weinig
kansen gecreëerd, Anderlecht had meer en betere mogelijkheden.’


