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CERCLE BRUGGE KV MECHELEN2 1

Verbist 6,6 7
Boi 7,0 6
Viane 4,3 5
Vandenbussche 5,5 6
Nyoni 5,1 7
Sergeant 5,8 6
Serebrennikov 4,7 5
Gombami 4,3 5
De Smet � 5,4 6
Buffel � 6,2 6
Iachtchouk 6,9 7

Renard 6,1 7
Chen � 4,6 6
Mbemba 4,0 5
Van Hoevelen  � 5,5 5
Asare 4,3 6
Persoons 5,5 6
Vrancken  � 4,4 5
Grondin 4,5 5
Dunkovic 5,0 6
Mununga 5,6 7
Vleminckx 6,4 6

66’ De Sutter (Gombami) 5,6 5
84’ Snelders (De Smet) - -

69’ Gorius (Vrancken 3,7 5
75’ Van Goethem (Grondin) 5,5 5
87’ Kielo-Lezi (Mununga) - -

4 POGING IN KADER 6
4 POGING NAAST 5
9 HOEKSCHOPPEN 2
12 OVERTREDINGEN 20
5 BUITENSPEL 7

1-0 8’ BUFFEL (assist De Smet)
1-1 19’ MUNUNGA (assist Vleminckx)
2-1 59’ IACHTCHOUK (assist De Smet)

2-1

Toeschouwers:  8.427

BALBEZIT

49% 51%
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CERCLE BRUGGE 5,8 KV MECHELEN 5,1

Ref: Saadouni    4

VERVANGINGEN VERVANGINGEN

10 pt.

A: oordeel van de computer B: oordeel van onze journalist

ONS RAPPORT
A AB B

WIE DOMINEERT?
Computeranalyse op elk tijdstip van de match

Cercle begon het
best en zag zijn
ijver beloond met
een doelpunt na
goed een kwartier.
Mechelen nam na-
dien over en scoor-
de. Eens de 2-1 op
het bord stond na
de rust, hield Cer-
cle de match rustig
in handen en
kwam het niet
meer in gevaar. 

DE BOECK 7

Terecht was de beslis-
sing De Sutter uit de
ploeg te laten. Iacht-
chouk is helemaal
klaar om de rol van De
Sutter met verve over
te nemen.

MAES 7

KVM speelde com-
plexloos. Maes kreeg
complimenten van De
Boeck, die het leuk
vond te voetballen te-
gen een ploeg die ook
zijn kans gaat.

1-1 2-11-0

5 POGING IN KADER 6
3 POGING NAAST 1
2 HOEKSCHOPPEN 1
11 OVERTREDINGEN 23
5 BUITENSPEL 13

1-0 2’ MULISA (assist Dissa)
1-1 12’ DESTORME (assist Filipovic)
1-2 54’ SYLLA (assist Van Den Eede)
2-2 87’ BÉTRÉMIEUX (assist Tanghe)

2-2

Toeschouwers:  4.500

BALBEZIT

53% 47%

Ref: Pots    6

ROESELARE 5,5 DENDER 5,5

WIE DOMINEERT?
Computeranalyse op elk tijdstip van de match

Na een stevige start zakte Roe-
selare weg. Dender nam over
en liep tot 1-2 uit. Het leek die
voorsprong lang te zullen vast-
houden. Maar een sterk slot-
kwartier van Roeselare leverde
uiteindelijk nog een gelijkma-
ker op via invaller  Bétrémieux.

Sierens 2,9 4
Goossens 5,0 6
Oliseh 5,5 7
Mirvic 6,1 5
Soares 5,6 5
Van Handenhoven 3,4 4
Dembélé 4,5 5
Provoost � 4,2 6
Tanghe 5,1 6
Mulisa 6,4 5
Dissa 4,7 5

Berthelin 5,7 6
Deflandre � 5,1 6
Neva 5,3 5
Blondelle 6,7 6
Filipovic 6,2 6
Fred � 4,6 7
Sanchez 4,5 5
Destorme 6,8 7
Smajic 4,4 5
Sylla 4,9 6
Van Den Eede 4,9 6

65’ Bétrémieux (V. Handenhoven) 8,8 7
65’ Daineche (Dembélé) 6,3 6
78’ Dequévy (Dissa) - -

76’ Copel (Smajic) - -
85’ De Pever (Sylla) - -
90’ Degroote (Sanchez) - -R
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A: oordeel van de computer B: oordeel van onze journalist
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VAN WIJK 7

Hij schoof Oliseh door naar het
middenveld en de wedstrijd kan-
telde in Roeselaars voordeel. Ook
de inbreng van Bétrémieux bleek
succesvol.

BOSKAMP 6

Bossie stuurde Fred als stofzuiger
naar het middenveld. Vroeg in de
slotfase tevergeefs om de bal
rond te spelen om zo het resultaat
te kunnen vasthouden. 
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ROESELARE DENDER2 2

Cercle Brugge blijft in de linkerkolom. Daarvoor volstond een nipte 2-1-
zege tegen een moedig KV Mechelen. Het opmerkelijkste feit speelde
zich letterlijk naast het terrein af, waar Glen De Boeck Tom De Sutter
naast zich op de bank liet plaatsnemen. «Te verwachten», aldus De Sut-
ter. «Ik was de laatste weken niet zo goed bezig.»

CERCLE PAKT GLANSLOZE ZEGE TEGEN MOEDIG KVM

VRANCKEN

«Geen kansen 
na rust»
Wouter Vrancken beleefde een tur-
bulente week, waarbij zijn korte in-
valbeurt als trainer bij Nieuwerker-
ken de gemoederen verhitte. «Dat
verhaal is uit zijn context gerukt. Ik
heb enkel gedepanneerd, meer
niet.» 
«In de eerste helft ging de bal goed
rond. Dat was niet het geval na de
pauze, we vonden elkaar niet meer
en kregen geen kansen. Ik krijg geel
na een fout die er nauwelijks een
was. Zo ben ik geschorst tegen
Standard. Ook Buffel en Chen kre-
gen onterecht geel. Ik denk dat de
scheidsrechter graag met de kaar-
ten zwaait. De punten blijven uit,
maar zolang we voor elkaar door
het vuur willen gaan, knokken we
ons hier wel uit.» (JBS)

WOUTER DEVYNCK

Derde in de Gouden Schoen,
meest gegeerde spits van het
land, zijn debuut als Rode Duivel
en straks in de winterstop voor
3,1 miljoen euro naar Anderlecht.
Het is het laatste jaar enorm snel
gegaan voor Tom De Sutter. Zater-
dagavond kreeg hij te maken met
een nieuw gegeven in zijn carriè-
re: bankzitten. 
Een verrassende keuze van De
Boeck - omdat De Sutter bij Cercle
het voorbije anderhalf jaar als ‘in-
contournable’ werd beschouwd -
maar eigenlijk ook weer niet, om-
dat het puur sportief een uiterst
logische keuze was. De Sutter
bakte er de jongste weken im-
mers bitter weinig van, wellicht
niet omdat hij al met Anderlecht
in zijn hoofd zit, hoogstwaar-
schijnlijk wel door de naweeën
van zijn zware knieblessure en de
daaropvolgende zware en snelle
revalidatie. «Ik had het ergens wel
verwacht», bleef De Sutter eerlijk
als altijd. «De jongste weken was

ik immers niet zo goed bezig en
de trainer moet nu eenmaal keu-
zes maken in het belang van de
ploeg. Aan mij om nu terug te be-
wijzen dat ik in de basis hoor. Dat
zal ik wellicht niet kunnen op ba-
sis van invalbeurten (De Sutter
kwam twintig minuten voor tijd in
voor de al evenmin briljante Gom-
bami, red.), maar wel op training.
Die bank is wel even wennen,
omdat ik het niet gewoon ben,
maar dat maakt ook deel uit van
mijn leerproces.»

Geen polemiek
De Boeck zelf ging - zoals steeds -
het onderwerp uit de weg: «Ik wil
van De Sutter geen polemiek ma-
ken. Er zaten de voorbije weken
een aantal jongens op de bank die
wel in goede vorm waren. Van-
daag waren de omstandigheden
ideaal om Tom aan de kant te la-
ten.» Zijn vervanger: Oleg Iacht-
chouk. En het moet gezegd, de 31-
jarige Oekraiënse Belg trok aardig
zijn plan op een positie die hij niet
als de zijne beschouwt. Enig min-

punt: zijn scorend vermogen.
‘Olijke Oleg’ verprutste eerst twee
reuzenkansen alleen voor Re-
nard, vooraleer hij op het uur met
de kop dan toch de winninggoal
knap voorbij de KVM-doelman
devieerde. «Scoren is niet alleen
mijn probleem, maar van de hele
ploeg», aldus Iachtchouk. «Dát is
het grote verschil met vorig sei-
zoen. Toen maakten we bijna al-
tijd de 2-0 en was de match zo
goed als gedaan.» 
Zaterdagavond bleef het op-
nieuw bij 1-0, Buffel met buiten-

kant voet na een knap pasje
van De Smet in de negende mi-
nuut, en amper tien minuten
later maakte Mununga gelijk
voor Mechelen. Waarna Ma-
linwa door de sneeuwbuien
heen baas was, maar buiten
pogingen van Vleminckx en
Mununga, te weinig echt ge-
vaar puurde uit hun vele kan-
sen. Na rust trok Cercle het la-
ken naar zich toe. Daardoor
blijft groen-zwart in de linker-
kolom en Mechelen op een de-
gradatieplaats.

De Sutter naar de bank

NU IS HET AAN
MIJ OM TE
BEWIJZEN DAT
IK IN DE BASIS
HOOR
Tom De Sutter

MAES

«Afspraken niet
nagekomen»
Peter Maes kreeg complimenten
van Glen De Boeck voor de ‘voetbal-
lende’ aanpak van Malinwa, maar
moest opnieuw puntenloos naar
huis. «We hebben de mogelijkheden
gehad om dat niet te doen», aldus
Maes die na afloop even in de clinch
ging met ref Saadouni. 
«Het zat ons weer niet mee. De eer-
ste helft voetbalden we vrijuit, maar
na de rust was het minder. En dan
slikken we een goal op een stilstaan-
de fase. Daarbij zijn afspraken niet
nagekomen. Maar dat heb je als je
in een mindere periode zit.» (WDK)

Buffel, die Cercle op 1-0 bracht, probeert een tackle 
van David Grondin te ontwijken. Belga

Maat voor niets

BOSKAMP

«Liepen plots uit positie»
Dendertrainer Boskamp baalde opnieuw. «Ik begrijp
niet waarom mijn spelers in de slotfase plots door el-
kaar liepen. Tot dan hielden we de wedstrijd probleem-
loos onder controle. Toen werd plots uit positie gelo-
pen en kreeg Roeselare kansen. Dat de rechtstreekse
concurrenten verloren, kan me geen moer schelen. Wij
konden hier een schitterende zaak doen.» (VLJA)

SIERENS

«Er kleefde ijs aan de bal»
Jürgen Sierens was vorige week de held op RC Genk, te-
gen Dender was hij de pineut. Hij kreeg een schot van
Sylla niet onder controle en de Oost-Vlamingen klom-
men op voorsprong. «Ik beken schuld», aldus Sierens.
«Er kleefde ijs aan de bal en hij caprioleerde over mij in
doel. Zo zie je maar hoe snel het kan gaan in het voetbal.
De ene week word je met lof overladen, zeven dagen
later ben je de schlemiel.» (FDG)

Een negende seizoensnederlaag dreigde voor Roe-
selare, maar invaller Bétrémieux redde de meube-
len in de slotfase. De Roeselaarse druk werd be-
loond met een late gelijkmaker, maar daarmee
schieten de withemden uiteraard niets op in de
klassering. Ook Dender geraakt met dit gelijkspel
niet vooruit.

De bezoekers leken de driepunter binnen bereik te
hebben. Sierens, vorige week nog de held op RC
Genk, blunderde op een ongevaarlijk schot van Syl-
la en Roeselare leek uitgeteld. Tot Van Wijk ingreep.
Hij bracht Bétrémieux en Daineche in en schoof Oli-
seh door naar het middenveld. Roeselare ging ho-
ger spelen en de Denderse defensie werd een paar
keer opgerold. Bétrémieux trof eerst nog de lat,
maar de Fransman knalde even later wel raak.
«Daineche mocht eigenlijk niet spelen wegens een
oorontsteking», aldus Van Wijk. «Daarom startte ik
met Oliseh centraal in de verdediging. Ik heb met
plezier mogen vaststellen dat deze ploeg nog wil
en kan terugvechten. Na het mistasten van Sierens
vreesde ik even dat we er mentaal onderdoor zou-
den gaan en dat we weer met lege handen zouden
achterblijven. Gelukkig kroop het team weer
recht.»

«Sprankeltje hoop»
«Natuurlijk is in onze situatie een gelijkspel niet ge-
noeg», aldus Van Wijk nog. «Anderzijds hebben we
toch bewezen dat het vuur nog niet gedoofd is. We
sluipen hoe dan ook een puntje dichter bij zodat de
achterstand nog altijd overbrugbaar blijft. Nu
wachten ons voor de winterstop nog een aantal
zware opdrachten (Gent, Westerlo, Anderlecht, Cer-
cle, red), maar we kunnen moed putten uit dit ge-
lijkspel. We geven niet op, integendeel. De morele
weerbaarheid is onaangetast en er blijft een spran-
keltje hoop dat we de situatie nog kunnen omke-
ren. Maar dat het een bijzonder moeilijk karwei zal
worden, wist ik al toen ik mijn contract hier onder-
tekende.» (FDG)

Berthelin, Filipovic en Mulisa vechten 
een stevig luchtduel uit. Belga
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Laquait 5,1 6
Chakouri � 2,7 5
Kéré 4,3 6
Vandenbroeck 5,3 6
Sbai 3,3 5
Camus 5,9 7
Chabaud 6,1 5
Smolders 5,5 7
Sergio � 6,0 5
Makiese 6,6 5
Habibou 7,6 8

Ardouin 5,5 6
Vandelannoite � 6,4 6
Neels 6,2 5
Barisic 6,7 5
Mvuezolo 5,7 5
Brouckaert 3,1 7
Haydock 6,2 6
Dufer 7,8 7
Beynié 5,5 6
Villano 7,4 6
Perbet 6,8 6

46’ Diallo (Sbaï) 6,2 7
46’ Orlando (Sergio) 5,5 6
90’ Digiugno � (Makiese) - -

62’ Santiago � (Vandelannoite) 5,5 4
70’ Diafutua (Villano) 4,4 5
76’ Gorez (Perbet) - -

10 POGING IN KADER 8
4 POGING NAAST 5
7 HOEKSCHOPPEN 0
17 OVERTREDINGEN 21
2 BUITENSPEL 3

0-1 22’ DUFER (assist Perbet)
0-2 41’ VILLANO (assist Haydock)
1-2 50’ HABIBOU (assist Camus)
2-2 53’ HABIBOU (assist Camus)
3-2 58’ HABIBOU (geen assist)

3-2

Toeschouwers: 7.000

BALBEZIT

59% 41%
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CHARLEROI 5,8 TUBEKE 6,0

Ref: Flament    6
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A: oordeel van de computer B: oordeel van onze journalist
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WIE DOMINEERT?
Computeranalyse op elk tijdstip van de match

Een match met een
heel verrassend
scoreverloop en
dat is ook duidelijk
te zien. Voor de
rust had Tubeke
duidelijk de boven-
hand. Dat resul-
teerde  in twee
goals. Een dol ope-
ningskwartier van
Charleroi leidde
tot drie doelpun-
ten van Habibou. 

SIQUET 7

Verving het spitsen-
duo Iajour-Benjelloun
door Makiese en Ha-
bibou. Zette na een
slechte eerste helft de
puntjes op de i, met
een denderend vierde
kwartier tot gevolg.

CARTIER 6

Zag voor de rust een
complexloos Tubeke
0-2 uitlopen. Het ge-
brek aan ervaring
achterin kwam Tube-
ke na de rust duur te
staan.

Mahamadou Habib
Habibou bezorgde

Charleroi tegen Tubeke
zijn derde thuiszege van het seizoen.

Aan de rust zag het er nochtans beroerd
uit voor de Carolo’s. Een dodelijk efficiënt

Tubeke leidde halfweg met 0-2 na goals van
Dufer en Villano, beiden ex-Charleroi. Met een

hattrick in welgeteld acht minuten maakte Habi-
bou een eind aan de droom van zijn ex-club.

GILLES VANDROOGENBROECK

Bij Charleroi kregen Habibou en
Makiese voorin de voorkeur op
Benjelloun en Iajour. Net als tegen
Moeskroen vorige week speelde de
thuisploeg een barslechte eerste
helft. Perbet zette Dufer met een
knappe diepe bal op weg naar de
0-1. Makiese en Habibou geraakten
aan de overkant niet voorbij Ar-
douin en op slag van rust leek Tu-
beke op rozen te zitten. Villano
dook op voor Chakouri en tikte een
vrije trap van Haydock voorbij een
kansloze Laquait. Onder een strie-
mend fluitconcert verlieten de Ze-
bra’s het veld, maar na de rust werd

uit een ander vaatje getapt. Na vijf
minuten kopte Habibou van dicht-
bij een voorzet van Camus binnen.
Twee minuten later verlengde Ha-
bibou een vrije trap van diezelfde
Camus. De derde treffer van de
Fransman was een pareltje. Hij
werkte zich voorbij Neels en krulde
de bal buitenkant voet in de linker-
bovenhoek.

Terug uit Steaua
Habib Habibou speelde anderhalf
jaar geleden nog bij Tubeke. De
Franse spits met Centraal-Afri-
kaanse roots werd door Charleroi
op zijn vijftiende weggeplukt bij
het Centre de formationvan PSG. Hij
werd begin 2007 voor een half jaar
uitgeleend aan Tubeke, waar hij
twaalf keer scoorde. In het tussen-
seizoen keerde hij terug naar Char-
leroi. Habibou stond in de belang-
stelling van onder meer West Ham
en PSV, maar bleef op Mambour.
Vorig seizoen werd hij nog even
uitgeleend aan Steaua Boekarest,
maar nu lijkt hij klaar voor de grote
doorbraak bij Charleroi. «Deze
wedstrijd wou ik absoluut win-
nen», aldus Habibou. «Tegen mijn
ex-club wou ik me tonen. Vandaar
dat ik ook blij was dat ik weer aan
de aftrap stond. De jongste weken
werd ik vaak als joker gebruikt en
moest ik tevreden zijn met inval-
beurten, maar ik wou meer. Als je
dan een kans krijgt, moet je die met
beide handen grijpen.»

Voetjes op de grond
En of Habibou dat deed. In zijn een-
tje zette hij een scheve situatie
recht. Habibou bleef er nuchter on-
der. «Tuurlijk ben ik tevreden met
mijn drie goals, maar het is niet
omdat ik drie keer scoor dat ik plots
de grote ster ben. Misschien lukt er
volgend weekend niets meer en is
iedereen me vergeten. Ik zal niet te
lang blijven stilstaan bij deze hat-
trick. Vanaf maandag concentre-
ren we ons op de volgende wed-
strijd. Zelf hoop ik dat ik de trainer
heb kunnen overtuigen. Ik ben am-
bitieus en wil graag zoveel moge-
lijk spelen. Mijn grote droom? Ooit
hoop ik in de Premier League te
mogen spelen. Ik besef dat ik nog
een lange weg te gaan heb. Alleen
door hard te blijven werken, zal ik
ooit zo ver geraken. Het is niet om-
dat ik drie keer scoor tegen Tubeke
dat ik plots klaar ben voor de top.»

FRANSMAN (21) MAAKT 0-2-VOORSPRONG EX-CLUB ONGEDAAN

0-2
1-2 2-2

3-20-1

EMOTIONEEL AFSCHEID VAN
CLUB-LEGENDE FONS BASTIJNS
Onder bijzonder grote be-
langstelling vond zaterdag
in de Brugse deelgemeente
Assebroek de begrafenis-
plechtigheid van Fons Bas-
tijns (61) plaats. De sfeer was
sereen en bovenal stijlvol,
niet toevallig twee eigen-
schappen die als een rode
draad doorheen het leven
van de ex-aanvoerder van
Club Brugge liepen.

De Maria-Assumpta-kerk was tot in de nok gevuld.
Honderden vrienden, ex-ploegmaats, Clubsupporters
en voetballiefhebbers waren tijdens de uitvaartdienst
allen diep onder de indruk bij het emotionele afscheid
van gentleman-voetballer Fons Bastijns. 
«Samen met ‘uw Club Brugge’ heb je als voetballer en
aanvoerder veel gerenommeerde tegenstanders in bin-
nen- en buitenland op de knieën gekregen», sprak een
fel ontroerde Ben Rottiers (Paul Detremmerie uit FC De
Kampioenen, red.) zijn vriend Fons een laatste keer toe.
«Het is verdomd jammer dat je die ene tegenstander, je
ongeneeslijke ziekte A.L.S., niet hebt kunnen verslaan.
Daar was je niet tegen opgewassen.»
Ook met Bruno Schevernels, acteur en ex-VRT-omroe-
per, kon ‘Fonzie’ bijzonder goed overweg. «Verslagen
en met veel ongeloof staan we hier een laatste keer naar
je te kijken», zei Schevernels, jarenlang ploegmaat van
Bastijns in de ‘vedettenploeg’ die bijna wekelijks in het
Vlaamse landsgedeelte voor een goed doel optreedt.
«In jouw ogen was ik de Alain Giresse (oud-Frans inter-
national, red.) van ons team. Telkens je dat opmerkte,
voelde ik me geflatteerd.»

Niets dan lof
Pol Jonckheere, ondervoorzitter van Club Brugge, ver-
ontschuldigde voorzitter Michel D’Hooghe wegens
verplichtingen in het buitenland. «Iedereen bij Club
Brugge hield van je», benadrukte Jonckheere de gevoe-
lens van de blauw-zwarte familie. «Fons, je was een
waardige leider, zowel op als naast het veld.»
Arnold Van Aperen, voorzitter van KFC Meer, de club
waar Fons Bastijns op 12-jarige leeftijd zijn eerste voet-
balstappen zette, omschreef hem als de voetballer met
de fluwelen baltoets. «Bij Club Brugge was je een ge-
waardeerd voetballer, maar je echtgenote Rita, kinde-
ren Olivier en Ann zullen je vooral herinneren als een
minzame man en fantastische huisvader.»
«Je was een machtige mens, een schoonpapa uit de dui-
zend», sprak acteur Tom Van Landuyt in naam van zijn
broer Jim, echtgenoot van Bastijns’ dochter. «Je was
mijn held waar ik steeds op rekenen kon. Ik zal je mis-
sen en nooit vergeten», aldus de laatste en alleszeggen-
de woorden van echtgenote Rita op het bidprentje. (JKB)

DUFER

«Gebrek aan ervaring»
Grégory Dufer leek op weg om de held van de avond te
worden. Hij opende tegen zijn ex-club de score en was
een gesel voor de Charleroi-defensie. Na de rust ging
het echter fout. «Habibou heeft ons pijn gedaan»,
zuchtte Dufer. «We moeten ook de hand in eigen boe-
zem durven steken. We lieten Charleroi komen en dan
weet je dat het moeilijk wordt. Onze sterke eerste helft
had nochtans niet voor euforie gezorgd. Iedereen be-
sefte dat Charleroi na de rust de druk zou opvoeren.
Misschien ontbreekt het ons nog aan de nodige erva-
ring om in zo’n situaties het hoofd koel te houden. We
hadden een gouden zaak kunnen doen, maar blijven
met lege handen achter. Dit is een match om snel te ver-
geten, want zaterdag volgt met de komst van Kortrijk
alweer een cruciaal duel.» (VGH)

VANDENBROECK

«Dit hadden we nodig»
David Vandenbroeck was tevreden met de zege tegen
zijn ex-club. «Dit hadden we nodig. Vorig weekend kre-
gen we voetballes van Moeskroen. Blijkbaar hadden we
ons lesje nog niet geleerd, want onze eerste helft was er-
barmelijk. Tubeke toonde zich erg efficiënt en kwam
verdiend 0-2 voor. De coach legde tijdens de rust de vin-

ger op de wonde en stuurde tactisch een en ander bij.
Een donderpreek hebben we niet gekregen, de trainer
blijft meestal heel kalm. Habibou was voor de rust zo
goed als onzichtbaar, maar besliste in de tweede helft
wel de wedstrijd. Typisch: je kan hem een hele wedstrijd
niet zien, maar plots staat hij op de juiste plaats.» (VGH)

VILLANO

«Het zag er zo mooi uit»
De kleine Vittorio Villano speel-
de in een ver verleden nog bij de
jeugd van Charleroi, maar raak-
te nooit in het eerste elftal. Hij
was door het dolle heen na zijn
goal. «Bij de rust zag het er zo
mooi uit. Het is onbegrijpelijk
dat we een 0-2-voorsprong nog
uit handen gaven. Nochtans
was iedereen er zich bij de rust
van bewust dat de match nog
niet gespeeld was. Dat we op nog geen tien minuten tijd
de zege door onze handen lieten glippen, doet pijn. Mits
winst hadden we in het klassement opnieuw een sprong
kunnen maken. Nu blijft het rekenen en bang achterom
kijken. Positief is dat we als groep opnieuw wat progres-
sie maakten. Voor de rust waren we op alle vlakken be-
ter dan Charleroi. Dat bewijst dat ons niveau week na
week blijft stijgen.» (VGH)

SNELSTE HATTRICK BLIJFT VOOR VAN BINST
Habib Habibou boog zaterdag een 0-2-achterstand
om in een 3-2-voorsprong. De spits had daarvoor
acht minuten nodig: hij scoorde in de 50ste, 53ste en
58ste minuut. Dat is snel, maar niet de allersnelste
hattrick ooit in eerste klasse. Die eer blijft wegge-
legd voor Gille Van Binst, voor Anderlecht op 3 ja-
nuari 1976 goed voor drie goals op het veld van Beer-
schot. In zijn eentje werkte hij een 3-0-achterstand
weg met treffers in de 58ste, 60ste en 62ste minuut,

alvorens Paul Lambert in de 74ste minuut de eind-
stand op 4-3 bepaalde. Achter Van Binst volgt Nico-
las Frutos, met een hattrick op 5 minuten voor An-
derlecht tegen STVV op 26 april 2008. Een hattrick
in zes minuten was er ooit voor Marc Wilmots (op
30 april 1993 voor Standard tegen AA Gent), Wesley
Sonck (op 23 november 2002 voor RC Genk tegen
KV Mechelen) en Gert Verheyen (op 8 mei 2004 voor
Club Brugge tegen Bergen). (GLA)

3 KEER HABIBOU IN
8 MINUTEN

Ook Réne Vandereycken betuigde de laatste eer.

Hugo Broos en Georges Leekens. Foto’s Belga
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