
Het overlijden van
Fons Bastijns was voor
zijn familie, vrienden
en ex-ploegmaats van
Club Brugge geen ver-
rassing meer. «Toch
grijpt het pijnlijke
nieuws me heel fel
aan», zegt Jos Vol-
ders, de linksachter
van blauw-zwart tij-
dens de succesvolle
Happel-periode. «Ik
ben een heel goede
vriend kwijt.»

KV Oostende heeft de bekeruit-
schakeling door Zulte Waregem
verteerd. In Charleroi was de kust-
ploeg bij de les en maakte het ver-
schil na de rust.  «Ik stel vast dat
mijn groep mentaal bijzonder
sterk is», zegt coach Jean-Pierre
Vande Velde.

Voetballen in het aftandse stadion
van Olympic Charleroi is geen
pretje. De accommodaties zijn er
erbarmelijk slecht. «Tweede klasse
totaal onwaardig», wil de Oosten-
de trainer tussendoor toch even
toelichten. «Als je in deze omstan-
digheden arriveert en je weg zoekt
in de kleedkamers moet je een
ijzersterk karakter hebben om je
voetbalshirt en schoenen aan te
trekken. Mijn spelers hebben zich
daar duidelijk niet aan gestoord.
Vooral tijdens het wedstrijdbegin
toonde iedereen er veel zin in te
hebben. Nadien verslapte de con-
centratie. Dat kon ik hen halfweg
niet vergeven.»
Vande Velde laakt niet alleen de te-
kortkomingen in de tweede perio-
de van de eerste helft. Hij stuurde
ook zijn troepen bij. Met een totaal
andere aanpak ving KV Oostende
de tweede helft met veel meer
schwung aan.  «We mochten de
thuisploeg de kans niet geven om

Fons Bastijns legt, onder het oog van Georges Leekens, aan voor een schot. 
Bastijns vormde samen met Volders de backs bij het blauw-zwart van Ernst Happel. KOS

JOHAN KOEKELBERGH

Jos Volders (58) speelde tussen
1974 en 1982 232 officiële wed-
strijden voor Club Brugge en won
met blauw-zwart onder meer
vier titels. Vooral onder het be-
wind van de Oostenrijker Ernst
Happel maakte Club halfweg de
jaren’70 furore in binnen- en bui-
tenland. De Brugse armada viel
toen bij wijze van spreken niet te
stoppen. Club was een aanvals-
machine in de ware zin van het
woord. Backs Bastijns en Volders
waren de exponenten van zoveel
geweld in de richting van het doel
van de tegenstander. 
«Fons had als voetballer, en
rechtsachter in het bijzonder, veel
meer kwaliteiten dan ikzelf», be-
nadrukt de al meer dan 30 jaar in
Jabbeke woonachtige Kwaadme-
chelaar Volders. 
«Fons was de trendsetter van het
moderne voetbal. Hij is een van
de beste backs die ons land ooit
heeft gekend. Na Fons heeft Club
nooit meer zo’n aanvallend inge-
stelde flankverdediger gehad»,
vindt Volders. 
«Fysiek was Fons enorm sterk. Op
alle gebied nam hij het voortouw.
Ook naast het terrein. Hij was een

zich opnieuw goed te organiseren
na hun verworven voorsprong»,
zegt Vande Velde. «Ik koos voor een
andere veldbezetting. Het verraste
de Henegouwers. Tijd om zich aan
te passen kregen ze niet door de
snelle gelijkmaker van Chendri.»

Zelfvertrouwen
«Toen had ik al het gevoel dat mijn
ploeg in staat was om tijdens het
verdere verloop het verschil te ma-
ken. Het zelfvertrouwen groeide
zienderogen en degenen die op het
terrein stonden, schaarden zich
achter mijn aanpak. Dat kon ik er-

varen telkens er werd gescoord.
Mijn spelers stormden op de bank
af. Dat zie ik graag. Het tekent de
fantastische groepsgeest die er in
Oostende heerst. Ook pleziert het
me dat mijn spelers zich heel goed
kunnen vinden in het rotatiesys-
teem dat ik toepas. Ze zijn zeer vol-
wassen. Dat belooft voor de ko-
mende weken en maanden. Nu
zou ik graag zondag een bevesti-
ging zien tegen Antwerp, vandaag
zeker en vast een concurrent in de
strijd voor een eindrondeticket»,
besluit een heel tevreden Oos-
tendse trainer. (JKB)    

«Ik ben heel goede vriend kwijt»

Vande Velde ziet aanpak beloond
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OLYMPIC CHARLEROI 1
KV OOSTENDE 3

JOS VOLDERS AANGESLAGEN DOOR OVERLIJDEN VAN BASTIJNS Alle nationale
en provinciale
uitslagen en
standen

FONS IS EEN VAN
DE BESTE BACKS
DIE ONS LAND
OOIT HEEFT
GEHAD
Jos Volders

Door de snelle gelijkmaker van Chendri kreeg Charleroi de tijd niet
om zich aan te passen aan de andere veldbezetting bij KVO. VdB

Verbist: «Lessen
trekken uit nederlaag» 

TUBEKE 3
CERCLE BRUGGE 0
Na drie opeenvolgende overwinningen — twee in de
competitie plus de bekerzege tegen Mol-Wezel — werd
de opgang van Cercle Brugge gestuit op het veld van Tu-
beke. Groen-zwart ging zaterdagavond kansloos on-
deruit tegen de Waals-Brabanders (3-0).

«Als we rekening houden met de zware cijfers, is de ont-
goocheling binnen onze spelersgroep zeer groot», ver-
klaart Cercle Bruggedoelman Bram Verbist. «We waren
nochtans met goede intenties naar Tubeke afgezakt en
we waren ook gewaarschuwd voor het bitsige spel van
de thuisploeg. Maar dat volstond niet om met een posi-
tief resultaat naar huis te kunnen terugkeren.»

Geen gebrek aan inzet
«Het openingsdoelpunt viel ongelukkig, nadat Viane
werd opgejaagd en iets te veel ging twijfelen», aldus nog
Verbist. «Hij poogde uit te voetballen en verloor de bal,
zodat Tubeke maximaal kon profiteren. Ik weet niet of
de rode kaart voor Sergiy Serebrennikov vervolgens het
keerpunt was in de wedstrijd, want op dat moment ge-
loofden we nog in een terugkeer. Vlak na de rust slikten
we echter een tweede doelpunt na een knap genomen
vrije trap. Toen was het verhaal over voor ons. We heb-
ben nog keihard gestreden, maar we dwongen vervol-
gens geen kansen meer af. Een gebrek aan inzet kan ons
dus zeker niet worden aangewreven. Toch moeten we
met het oog op de volgende wedstrijd (thuis tegen KV
Mechelen, nvdr.) de nodige lessen trekken uit deze ne-
derlaag. We zullen daar de komende dagen zeker nog op
terugkomen. Dit verlies mag niet te lang blijven nazin-
deren, maar we mogen ook niet vergeten wat we fout
hebben gedaan.» (PVZ)

BASKETBAL

OOSTENDE BLIJFT
OP DE DOOL

GENT 72
OOSTENDE 69
Het gaat van kwaad naar erger met
Oostende. Door de nederlaag op
Gent blijft het laatste met nu al
twee zeges achterstand op de
Oost-Vlamingen. In de EuroChal-
lenge zijn de tegenstanders sinds
zaterdag bekend. Samara, Virtus
Bologna en Tartu Rock worden
straks de opponenten in groep G.

De ‘wedstrijd van de ommekeer’ is
weer uitgedraaid op een pijnlijke
nederlaag. De zesde op rij al. On-
danks een mindere start zag het er
aanvankelijk goed uit voor de kust-
jongens. Het leek in de laatste 10’
wat afstand te nemen van Gent
(53-58). Dat was echter buiten
Freeman gerekend. Hij hielp zijn
ploeg met driepunters op en over
Oostende. Bij 70-69 kregen de
mannen van coach Drucker tot
tweemaal toe de kans om de wed-
strijd te beslissen.De eerste keer
strandde de bal op de ring. De
tweede kans werd  de nek omge-
wrongen.  «Het was een typisch
duel tussen twee staartploegen»,
stelt coach Sharon Drucker. «On-
danks een paar mooie korven van
beide teams kon er niemand de bo-
nus vasthouden. Wij verprutsten
het in de slotminuten. Gent ver-
dient het om gelukkig te zijn. Zij
trekken aan het langste eind, ter-
wijl wij zonder zege laatste blijven.
Wat er beter is dan twee weken ge-
leden? Onze efficientie-index gaat
erop vooruit en we spelen beter
basketbal. Op bepaalde vlakken is
ook de verdediging verbeterd. We
dwongen hen tot 16 balverliezen
en 29 driepuntpogingen tegenover
28 tweepunters. Het enige wat we
op dit moment kunnen doen is de
spelers steunen.» (JLO) 
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voorbeeldige aanvoerder. Zijn
ploegmaats verdedigde hij in alle
omstandigheden. Je kon altijd op
hem rekenen», herinnert Jos Vol-
ders zich. 
«Telkens loste hij het op zijn typi-
sche flegmatieke manier op. Ik
had er een heel goede band mee.
Fons heeft me herhaaldelijk uit
penibele situaties geholpen. Voor
mij ging hij door het vuur. Daar-
om is de vriendschapsband later

na onze actieve loopbaan altijd zo
hecht gebleven», doet  Jos Volders
zijn verhaal.

Zorgzaam 
«De jaren die we samen bij Club
Brugge speelden, deelden we tij-
dens afzonderingen in binnen-
en buitenland de kamer», blikt
Volders terug. «Fons was een
zorgzame attente kerel. Zo herin-
ner ik me nog heel goed dat hij al-

tijd mijn valies hielp maken
alvorens we naar huis terug-
keerden. Bastijns was een
meester in het netjes schik-
ken van broeken, hemden en
dergelijke. Ik heb het hem
één keer gevraagd of hij dat
goed kon. Hij deed het met
hart en ziel. Nadien moest ik
het hem nooit meer vragen.
Het gebeurde vanzelf. Dat
was Fons helemaal», aldus

Volders.

Positief ingesteld
Eddy Warrinnier sluit zich
moeiteloos bij de zienswijze
van Volders aan.
«Fons was zeker en vast een
van de meest positief inge-
stelde mensen die ik in mijn
leven en vooral bij Club Brug-
ge ooit ben tegengekomen»,
zegt de gewezen kinesist.  


