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“Nee, want hij heeft me er na
tien matchen weer ingezet en ik
ben blijven staan. Ik ben niet ran-
cuneus en vind dat het groepsbe-
lang primeert boven de individue-
le belangen. Daarom heb ik hem
ook niet om een gesprek ge-
vraagd.”

Heeft die episode sporen nage-
laten in jullie relatie?

“Nee, want ik ben erin geslaagd
de situatie weer in mijn voordeel
te draaien. We verdedigen nu be-
ter op corners en voorzetten. Te-
gen Hull en West Ham slikten we
veel vermijdbare goals. Maar op
het einde van het seizoen was dat
euvel opgelost. In mijn laatste
acht matchen heb ik zes keer de
nul gehouden. Dat heeft de trainer
ook ingezien.”

Tegen de ploegen uit de top zes 
presteerden jullie het best van 
iedereen.

“Als we in het begin van het sei-
zoen niet tegen de kleinere ploe-
gen punten hadden laten liggen,
was de titel mogelijk geweest. We
zijn altijd al sterk geweest tegen
de toppers en in de laatste weken
van het seizoen hebben we ook
geleerd hoe we stug en efficiënt

De cijfers bewijzen dat ook. Ik
had twee persoonlijke doelen:
constant presteren en verbeteren
enerzijds, en met cruciale reddin-
gen voor de ploeg belangrijk zijn
anderzijds. Op een heel seizoen
kun je me maar twee foutjes ver-
wijten: de tegengoal in Hull en de
vrije trap van David Luiz, waar ik
mijn muur nog aan het opstellen
was. Al kun je je afvragen of ik die
bal sowieso had kunnen tegen-
houden. Voor de rest heb ik het in
de vier jaar dat ik hier ben nooit
beter gedaan.”

En toch heb je tien matchen op 
de bank gezeten.

“Dat is het bizarre van het sei-
zoen. Maar ook daarin ben ik te-
vreden over mijn reactie. Zo heb
ik het altijd gedaan: mijn kop niet
laten hangen en proberen er ster-
ker uit te komen. Ik had natuur-
lijk liever het hele seizoen ge-
speeld, maar ik heb veel uit die
periode geleerd. De concurrentie
van Loris Karius heeft me scher-
per gemaakt.”

Was dat de bedoeling van Jür-
gen Klopp? Karius laten spe-
len om jou te prikkelen?

“Nee, dat denk ik niet. Want Ka-
rius heeft toch een lange reeks
wedstrijden gespeeld. Klopp had
toen een andere keuze gemaakt.”

Hebben jullie dat uitgepraat?

Het is nauwelijks voor te stellen,
maar sinds het einde van het sei-
zoen in de Premier League heeft
Simon Mignolet er al een retour-
tje Australië opzitten. De goud-
koorts van de Premier League-
clubs heeft zulke vormen aange-
nomen dat elk vrij moment wordt
opgevuld met lucratieve oefen-
wedstrijden in voetbalgroeimark-
ten. De troepen van Jürgen Klopp
vlogen op en af naar Sydney. En
dat allemaal voor één sportief
verwaarloosbare wedstrijd. 

“Vierentwintig uur vliegen heen,
dertig uur ter plaatse en vieren-
twintig uur vliegen terug”, zegt
Mignolet. “Het hoort er allemaal
bij. Gelukkig kan je via Netflix te-
genwoordig ook films en series
downloaden. Al probeer ik ook bij
te slapen. Het seizoen is lang ge-
weest.”

Vorige zondag kon Mignolet be-
komen in Sint-Truiden en herlan-
ceerde hij de Ice Bucket Challen-
ge in zijn koffiebar Twenty Two.
Dat deed hij als ambassadeur van 
de ALS-liga, die de spierziekte on-
der de aandacht wil brengen. Vrij-
dag meldt Mignolet zich bij de Ro-
de Duivels en kan hij hopen op
een basisplaats tegen Tsjechië.
Vrijdag 9 juni volgt de WK-kwali-
ficatiematch in Estland.

Hoe blik je terug op je seizoen?
“Ik denk dat ik mijn beste sei-

zoen bij Liverpool heb gespeeld.

MIGNOLET 
over hoe hij zich naar zijn “beste seizoen ooit” bij Liverpool knokte 

In de schaduw van het topseizoen van Chelsea en 
Tottenham nestelde ook FC Liverpool zich opnieuw in de 
top van het Engelse voetbal. Met dank aan trainer Jürgen 
Klopp en de Brazilianen Coutinho en Firmino. Maar ook 
dankzij doelman Simon Mignolet, die dit jaar een 
persoonlijke nederlaag helemaal in zijn voordeel wist om 
te buigen. “Dit was mijn sterkste seizoen ooit.” BART LAGAE

Na een moeilijk seizoen wist
Wolfsburg zich toch te hand-
haven in de Bundesliga. Het 
won gisteren de barrage voor 
het behoud tegen Braunsch-
weig met 0-1, nadat de Wol-
ven ook al de heenmatch had-
den gewonnen met 1-0.

De redding is niet alleen 
goed nieuws voor de Belgi-
sche doelman Koen Casteels, 
maar ook voor Landry Dima-
ta (19). Er zijn nu zo goed als 
geen obstakels meer die de 

transfer van de spits van KV 
Oostende naar Wolfsburg 
verhinderen. Meer nog, vol-
gens Duitse bronnen zijn de 
contracten na de onderhan-
delingen in januari al opge-
steld en betaalde Wolfsburg – 
onder voorbehoud – zelfs al 
een deel van de transfersom 
van minstens 10 miljoen euro 
aan KVO. Een degradatie had 
alles enorm bemoeilijkt, 
maar nu lijkt het enkel wach-
ten op de handtekeningen en 

grijpen de andere geïnteres-
seerde clubs in principe 
naast de Belgische belofte.

Wolfsburg wil een andere 
koers varen, met meer jonge 
talenten dan grote vedetten. 
Voor KVO wordt Dimata dé 
recordtransfer na de 4 mil-
joen die het vorig jaar kreeg 
voor Jordan Lukaku. De aan-
valler – 14 goals dit seizoen – 
werd vorig jaar nog voor 
500.000 euro weggeplukt bij 
de beloften van Standard. (jug)

Wolfsburg gered, weg ligt open voor Dimata

Niets lijkt de overgang van
Dimata naar Wolfsburg 
nog in de weg te staan.
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De passage van Obbi 
Oulare (foto) bij Zulte 
Waregem, dat de spits 
huurde van Watford, 
was niet meteen een 
succes te noemen: op 
een half seizoen alles 
samen 84 minuten en 
één doelpunt. Oulare 
kon zich geen moment 
opdringen en verhuisde 
in januari naar het 
Nederlandse Wil-
lem II, waar hij 
wel beter pres-
teerde: 3 goals 
en 3 assists in 11 
wedstrijden.

“Het was voor 
mij vooral be-
langrijk om 
na ander-
half jaar 
weer te 
kunnen 
spelen”, 
kijkt de 
21-jarige 
ex-speler 
van Club 
Brugge, 
twee jaar 

geleden nog verkocht 
aan Watford voor bijna 
6 miljoen euro, tevre-
den terug op zijn Neder-
landse periode. Maar hij 
houdt wel een slecht ge-
voel over aan zijn zes 
maanden bij Essevee. 
“Coach Dury, van wie ik 
dacht dat hij goed kon 
werken met jongeren, 

hield zijn woord niet.
Ik zou, net als Veto-
kele was beloofd,
in de spits worden
uitgespeeld. En hij
zag Leye als 10.

Het is er nooit van
gekomen, ik kwam

nauwelijks van de
bank. Een grote

ontgoocheling
voor mij. Had
ik dat geweten,
ik had nooit

voor Zul-
te Ware-
gem ge-

tekend.”
(ldh)

Oulare rekent af met Dury

De rechtbank van Ant-
werpen heeft beslist dat 
de voetbalclubs KV Me-
chelen en Westerlo tus-
sen 2008 en 2012 als 
vzw ten onrechte geen 
belastingen hebben be-
taald op hun tv-inkom-
sten. KV Mechelen 
moet alsnog 900.000 
euro ophoesten, Wes-
terlo zelfs 1,4 miljoen. 
Daar komt nog 7 pro-
cent intrest per verstre-
ken jaar bij, wat de fac-
tuur met honderddui-
zenden euro’s doet 
oplopen.

Beide clubs vechten de
uitspraak aan. “Tot het 
hof van beroep een uit-
spraak doet – en dat 
duurt zo’n anderhalf 
jaar – moeten de clubs 
niets betalen”, zegt ad-
vocaat Michel Maus. 
“Ik ben wel verrast door 
de uitspraak. De recht-
bank negeert een circu-
laire van de FOD Finan-

ciën, die stelde dat de 
clubs recht hadden op 
een forfaitaire kosten-
aftrek van 85 procent. 
En ook een tweede cir-
culaire, die stelt dat de 
belasting moet worden 
betaald door diegene 
die de vergoeding heeft 
uitbetaald – de Pro Lea-
gue dus, niet de clubs.”

Bizar genoeg besliste 
de rechtbank van Brug-
ge dat in het geval van 
Cercle Brugge die belas-
tingen wel worden ver-
nietigd. “In dit geval zal 
de Belgische Staat al-
licht in beroep gaan”, 
zegt Maus. “Maar wij 
gaan voor alle clubs in 
beroep onze slag probe-
ren thuis te halen.” De 
zaak van Zulte Ware-
gem komt later nog 
voor. De andere prof-
clubs sloten eerder een 
deal met de fiscus en 
vermeden zo een 
rechtszaak.  (dvd)

KV Mechelen en Westerlo moeten 
monsterbedrag aan fiscus

“Ik vecht tegen mezelf, 
niet tegen de anderen”

77%77%

93%93%
Simon Mignolet was altijd al een 
sterke lijnkeeper en dit seizoen 
heeft hij vooral progressie gemaakt 
op hoge ballen. Dat bewijzen de sta-
tistieken van cijferbureau Opta.

Sterker op hoge ballen

Eerste drie seizoenen 
bij Liverpool

Laatste seizoenLaatste seizoen
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kunnen zijn tegen de lager ge-
rangschikte ploegen. Net daarom
leeft het gevoel dat volgend jaar
een speciaal jaar kan worden.
Deze club snakt naar succes – of
het nu in Engeland is of Europa.
We gaan onze kern versterken. 
Sowieso keren er enkele langdu-
rig geblesseerden terug. Zoals
Jordan Henderson en Sadio Ma-
né.”

Klopp heeft al gezegd dat hij 
geen nieuwe doelman nodig 
heeft voor volgend seizoen. 
Heb je de concurrentiestrijd 
gewonnen van Karius?

“Kan je die ooit winnen? Ik
moet opnieuw heel constant zijn
om in doel te blijven. En onze
derde doelman Manninger stopt,
dus er kan wel degelijk een doel-
man bij komen. Er zullen namen
circuleren, wat onze trainer ook
heeft gezegd. Maar ik vecht tegen
mezelf, niet tegen de anderen.”

Waar heb je je progressie 
precies gemaakt?

“Ik ben betrouwbaarder gewor-
den op hoge ballen, zoals de sta-
tistieken ook hebben aange-
toond. Maar ik heb ook techni-
sche zaken kunnen bijschaven. 
Mijn uittrap is verbeterd en lan-
ger geworden.”

Ik dacht dat jullie niet met 
lange ballen mochten spelen.

“Daar hebben we inderdaad niet
de spelers voor. (lacht) Daarom
vraagt de trainer ons het spel op
te bouwen van achteruit. Daar
heb ik een belangrijke rol in,
want het begint bij mij.”

De wedstrijd in Estland valt 
bijna drie weken na jullie 
laatste wedstrijd in de com-
petitie. Is dat niet vervelend?

“Het is nooit plezant zo laat na
de competitie te spelen, maar het
is voor iedereen hetzelfde. Het is
belangrijk dat we die kwalifica-
tiematch winnen. Daarna hebben
we vier weken vakantie. Het
moet van mijn periode bij STVV
geleden zijn dat ik nog zo lang er-
tussenuit was. Ik ga op vakantie
in Amerika. Daar was ik al vaak
voor het voetbal, maar nu voor de
eerste keer als toerist. Ideaal om
de batterijen op te laden.”

Coach Mauricio Pellegri-
no zit volgend seizoen niet 
meer op de trainersbank bij 
de Spaanse eersteklasser 
Alaves. De 45-jarige Argen-
tijn heeft zijn vertrek be-
kendgemaakt twee dagen na-
dat Alaves de Spaanse be-
kerfinale met 3-1 verloor 
van Barcelona. “Het is een 
beslissing die er komt na 
eerder overleg met de club,” 

aldus Pellegrino. “We had-
den toen besloten dat we de 
finale moesten afwachten.” 
***  Faycal Rherras (24), 
ex-STVV, tekende een con-
tract tot 2019 bij KV Meche-
len. De rechtsachter verbrak 
zijn contract bij het Schotse 
Hearts en gaat Achter de Ka-
zerne de concurrentie aan 
met Jules Van Cleemput. *** 
AS Roma heeft de overeen-

komst van de Nederlander 
Kevin Strootman open-
gebroken tot juni 2022. De 
Nederlander die zich op het 
middenveld uitstekend ver-
staat met Rode Duivel Radja 
Nainggolan, arriveerde in de 
zomer van 2013 in Rome en 
speelde sindsdien 86 mat-
chen voor de Italiaanse vice-
kampioen.  

Telex Voetbal

SIMON MIGNOLET

“Ik heb het niet 
uitgepraat met Klopp. 
Maar hij heeft ook wel 
ingezien hoe ik nadien 
gepresteerd heb”

Mignolet bokst de bal weg in de
jongste match van Liverpool tegen

West Bromwich. De Belg heerste dit
seizoen meer in de lucht.
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Rob Schoofs, de mid-
denvelder die bij AA Gent 
niet aan spelen toekomt, 
staat in de belangstelling van 
zijn ex-club STVV. Dat wil de 
speler graag terughalen – al dan 
niet op huurbasis – indien Pieter 
Gerkens zou vertrekken. Naast STVV is ook KV 
Mechelen geïnteresseerd in Schoofs. STVV spreekt
voorts met Standard over de mogelijke komst van 
de 19-jarige Ghanese spits Benjamin Tetteh.  (gus)
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Schoofs (AA Gent) 
weer in beeld bij STVV


