
Het toont de stijgende nervositeit
in Mechelen. Hoewel Malinwa in
de eerste helft vooral van op de
rechterflank bijwijlen nog aardige
combinaties op de mat legde, voet-
balde het na de rust met de daver
op het lijf. Coach Peter Maes rea-
geerde gelaten maar realistisch. 
‘Er zit momenteel gewoon niet
meer in’, vatte hij aan. ‘We moeten
als groep weer stabiliteit vinden.
We hielden nu opnieuw de nul,
dus dat is aardig gelukt.’ 
Ook de tweespalt tussen de Me-
chelse supporterskernen was
Maes niet ontgaan. 
‘Het is goed dat het publiek rea-
geert op een ander deel van de sup-
porters. Als er ook daar strijd is om
elkaar te corrigeren, zijn we goed
bezig. Als doel willen we allemaal
KV Mechelen beter maken. Knap

Yannick De Boeck 

Het begon allemaal met het
spandoek dat de Mechelse
fanclub ‘The Originals’ voor

de wedstrijd uithingen. De tekst
‘Wij zijn beschaamd’ liet niets aan
de verbeelding over. Hun actie
werd hen door het overgrote deel
van de andere supporters echter
niet in dank afgenomen.
De ‘Laat je fans maar in de steek’-
gezangen, die twee weken geleden
nog tegen de spelers gericht waren,
waren nu voor ‘The Originals’. Het
was het teken voor een moedige
steward om het spandoek vakkun-
dig te verwijderen.

dat zij reageerden.’ 
Joachim Mununga had het er iets
moeilijker mee. ‘De reactie van
sommige supporters zorgde niet
bepaald voor een ideale situatie
om te voetballen.’ 
Jonas Ivens stelde dan weer terecht
dat de tweespalt tussen de fans
niet mag afstralen op de spelers-
groep. Iets wat tegen Bergen nog
niet gebeurde. Aan inzet ontbrak
het Mechelen zeker niet. 

Negatieve spiraal

Toch lijkt KV Mechelen maar niet
uit de negatieve spiraal te geraken.
Zowel Peter Maes als de spelers
slagen er vooralsnog in de rust te
bewaren en de kopjes naar boven
te houden. Toch lijkt de huidige
malaise een nieuwigheid voor de-
ze spelersgroep. Terwijl begin vo-
rig seizoen het excuus van de aan-
passing nog enige geldigheid had,
kan men zich daar dit jaar niet
meer van bedienen. Malinwa heeft
voldoende in huis om zich in eer-
ste klasse te handhaven, maar
slaagt er momenteel niet in om dat
ook op de mat te tonen. 

Peter Maes toont begrip voor reactie publiek

Mechelse fans verdeeld
KV Mechelen was twee jaar
lang een oase van rust. De
behaalde promotie in tweede
klasse en een geslaagde terug-
keer op het hoogste niveau
zorgden voor een niet stuk te
krijgen Malinwa-gevoel. Zater-
dagavond vertoonde de hechte
band zijn eerste barstjes.

‘De reactie van sommige
supporters zorgde niet
bepaald voor een ideale
situatie om te voetballen’
Joachim Mununga

Twee jaar waren het volgens alle waarnemers de beste supporters van België, maar dit spandoek zorgde voor
tweespalt onder de fans. ©photo news
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Renard 6
Chen 7
Ivens 6
Van Hoevelen 7
Asare 6
Mununga (73’) 6
Van Goethem 5
Vrancken 5
Dunkovic (61’) 5
Gorius (87’) 5
Vleminckx 6

Nong (61’) 4
Biset (73’) 5
Kielo Lezi (87’) -

Herpoel 6
Brahami 6
Buysens 7
Dzidic 7
Jay 6
Jarju (86’) 5
Okkonen 5
Ragued 5
Diane 6
Cordaro (68’) 5
Oris 6

Collet (68’) 4
De Pauw (86’) -

KV Mechelen 0
Bergen 0

DOELPUNTEN: geen
STRAFSCHOPPEN: geen
GELE KAARTEN: 22’ Mununga, 38’ Jarju
(protest), 43’ Ivens, 62’ Brahami, 88’ Collet
(spelbederf)
RODE KAARTEN: geen
TOESCHOUWERS: 10.300
SCHEIDSRECHTER: Luc Wouters 

Zowel KV Mechelen-coach Peter
Maes als zijn collega Thierry Pis-
ter opteerden voor een 4-5-1, wat
in de aanvangsfase resulteerde in
veel middenveldspel zonder gro-
te kansen.
Gorius trapte de eerste mogelijk-
heid op Bergen-doelman Her-
poel. Aan de overkant deed Jarju
de netten trillen, maar de Gambi-
aan stond in buitenspelpositie.
Malinwa kende vervolgens haar
beste kwartier en creëerde kans-
jes via Gorius en Mununga. Ber-
gen dreigde via de verdienstelijke
Oris en Diane.
Kort na de pauze toonde Renard
zich alert op een kopbal van al-
weer Oris. Mechelen prikte nog
even na een lange rush van Asa-
re, maar Vleminckx miste zijn
halve omhaal. Ook na de inbreng
van Nong en Kielo Lezi bij Me-
chelen hield de Bergense muur
makkelijk stand. De 0-0 was te-
recht. (ydb) 

Mechelen kan 
Bergense muur 
niet slopen
In een wedstrijd waarin niet
verliezen belangrijker bleek
dan winnen speelden KV Me-
chelen en Bergen 0-0 gelijk. Het
leverde geen van de twee ploe-
gen iets op.

Ivica Dzidic kreeg de
moeilijke taak de ge-

schorste Roberto Mirri te ver-
vangen. Hij deed dat met verve. 

KV Mechelen haalde twee
op negen in haar drie

thuiswedstrijden tegen recht-
streekse concurrenten Tubeke,
Roeselare en Bergen. 

Jonas Ivens slikte zijn der-
de geel en mist de ver-

plaatsing naar Cercle. Dat wordt
zijn eerste competitiewedstrijd
in tweeënhalf jaar die hij mist. 

Luc Wouters (8) beoor-
deelde de enige cruciale

fase uit de wedstrijd - de buiten-
spelgoal van Jarju - correct. 

De Rode Duivels trainen van-
daag om 15.30 uur in Tubeke
een eerste keer als voorberei-
ding op de oefenmatch van
woensdag in Luxemburg.
Stijn De Smet moet allicht afha-
ken. Al tijdens de opwarming
voor de match tegen Tubeke
trok de speler van Cercle Brugge
zaterdag al pijnlijke grimassen.
Hij liep vroeger naar binnen,
maar verscheen toch aan de af-
trap.
‘Mijn rug zat plots geblokkeerd.
Volgens de dokter zal ik een
paar dagen moeten rusten’, zei
De Smet. 
Tom De Sutter belandde bij het
uitzwaaien na een trap op de bal
tegen de onderkant van een Tu-
beekse voet. Zijn aantreden te-
gen Luxemburg zou niet in het
gedrang komen.
Thomas Vermaelen speelde 90
minuten met Ajax tegen PSV en
is dus hersteld van zijn enkellet-
sel. (kv, gdv)

De Smet haakt af
voor Duivels

Boete voor Suler 
en Olufade
s AA GENT Marko Suler en Ade-
kanmi Olufade verschenen zater-
dagochtend niet op training na
de nederlaag tegen Westerlo. Su-
ler ging daarin zwaar in de fout
en kreeg rood en ook Olufade
speelde een zwakke match. De
twee spelen woensdag interlands
met Slovenië en Togo, maar had-
den geen toestemming om vroe-
ger te vertrekken. Ze mogen zich
aan een boete verwachten. (lgg)

Gent polst De Smet
s CERCLE BRUGGE Gent blijft inte-
resse hebben in Rode Duivel Stijn
De Smet van Cercle. Gent had
weer een verkennend gesprek,
maar het ziet financieel lijkt De
Smet moeilijk haalbaar. Cercle
hield behalve de rugblessure van
De Smet en de lichte voetblessu-
re van De Sutter nog averij over
aan het avondje Tubeke. Viane
speelde na een elleboogstoot
twee tanden kwijt. Portier kreeg
een bal tegen het hoofd en voelde
zich duizelig. (lgg,kv)

Fadiga en Lembi 
niet op wedstrijdblad
s G. BEERSCHOT Nadat ze vrijdag
met de beloften hadden ge-
speeld, zaten Lembi en Fadiga te-
gen Z. Waregem niet in de kern.
In hun plaats stonden de 16-jarige
Lambrecghts en de 18-jarige Pau-
lussen op het blad. (mcd) 

Leeftijdsgrens voor 
arbiters afgeschaft
s REFS Scheidsrechtersbaas Jeu-
rissen herhaalde dat de vroegere
(en nog steeds internationale)
leeftijdsgrens van 45 jaar niet
meer wordt toegepast voor refs.
Ex-ref Pieter Vande Venne kreeg
eerder dit jaar gelijk van de rech-
ter omdat hij die leeftijdsgrens
had aangevochten. Als arbiters
na hun 45ste nog voldoen, mo-
gen ze doorgaan. (belga)

In de wandelgangen werd er ge-
fluisterd dat sommige spelers van
Bergen geen vertrouwen meer
hebben in een verdere samenwer-
king met hun coach Thierry Pister.
Zowel Alessandro Cordaro als Fa-
del Brahami ontkenden deze ge-
ruchten in alle toonaarden.
‘Ik denk dat we tegen Mechelen be-
wezen hebben dat we nog altijd
achter onze coach staan’, stelde
Cordaro na afloop. ‘Het zou erg
zijn mocht dat bij enkele spelers
niet het geval zijn.’
Ook Fadel Brahami betuigde zijn
steun aan Thierry Pister. ‘We heb-
ben tweehonderd procent geknokt
en lieten zien dat de hele groep
nog achter de trainer staat. We be-
halen een verdiend punt op Me-
chelen, wat altijd mooi is. Al vallen
de andere resultaten wel wat te-
gen’, besefte de verdediger. 

Voor Mechelen was het na Kortrijk
de tweede 0-0 op rij, bij Bergen was
het al het vierde opeenvolgende
doelpuntenloos gelijkspel. De
voorbije weken was dat ook al de
uitslag tegen Germinal Beerschot,
Lokeren en Moeskroen.
‘Enerzijds is dit punt goed’, aldus
Cordardo, die op het einde gewis-
seld werd met een contractuur.
‘We hebben collectief en defensief
een heel goede wedstrijd gespeeld.
Zonder de eerste match tegen AA
Gent hebben we de beste of de op
één na beste verdediging. Ander-
zijds kregen we ook drie à vier
doelkansen via Oris, maar jammer
genoeg gingen die er niet in.’ (ydb) 

Vierde 0-0 op rij voor Bergen
Spelers spreken
vertrouwen uit in coach
Thierry Pister

Thierry Pister ©photo news NB
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Net als tijdens de bekermatch te-
gen Tubize hield Scifo Baseggio op
de bank bij Moeskroen. 
‘Dit is een bewuste keuze’, aldus
Scifo. ‘Walter is al een tijdje minder
in vorm en ik heb dat ook met hem
besproken. Hij weet dat en beseft
ook dat hij minder presteert dan in
het begin van het seizoen. We
moeten hem proberen in vorm te
krijgen door gericht te trainen,
maar ook met de nodige recupera-
tie. Walter is een belangrijke speler
voor de ploeg en het is dan ook
noodzakelijk om hem weer een ni-
veau hoger te tillen. Dat gebeurde
eerder ook met Ouali, die nu weer
goed presteert.’ 

Rugpijn

Verdere navraag bij Walter Baseg-
gio zelf leverde een heel andere
verklaring op.
‘Ik sukkel al een eindje met rug-
pijn, waardoor ik niet in staat ben
alle bewegingen uit te voeren. Ik
werd daarvoor al dikwijls behan-
deld en het gaat over een blessure
die ik vroeger ook al eens had’, al-
dus de gewezen middenvelder van
Anderlecht.
‘Daarom was het beter om wat
meer rust in te lassen. Ook voor de
wedstrijd van volgende week is er
nog twijfel. Ik ga dinsdag naar de
dokter en dan wordt daar beslist of
ik fit ben en of ik kan spelen tegen
Standard. We zien wel, maar in elk
geval is het een heel vervelende
blessure.’ (edm)

Baseggio uit vorm
volgens Scifo,
geblesseerd
volgens zichzelf
De basiself van Moeskroen-trai-
ner Enzo Scifo kende één grote
verrassing: draaischijf Walter Ba-
seggio zat op de bank en werd
vervangen door ex-Rode Duivel
Walasiak. Wat scheelt er met Ba-
seggio?

Volders 8
Chantry (87’) 6
Sapina 7
Van Gijseghem 7
El Araichi 6
Lepoint 7
Assou- Ekotto (70’) 6
Walasiak 7
Oussalah 6
Ouali 6
Okwunwanne (66’) 6

Baseggio (66’) 5
Teklak (70’) 5
Haaghedooren (87’) -

Laquait 6
Chakouri 5
Kere 5
Vandenbroeck 6
Sbai 6
Sergio 6
Chabaud 5
Smolders 7
Iajour (71’) 5
Mujangi Bia (38’) 4
Benjelloun (45’) 5

Habibou (38’) 6
Camus (45’) 7
Makiese (71’) 5

Moeskroen 2
Charleroi 1

DOELPUNTEN: 26’ Walasiak (Lepoint) 1-0,
29’ Okwunwanne (Sapina) 2-0, 57’ Camus
(Smolders) 2-1
STRAFSCHOPPEN: geen
GELE KAARTEN: 14’ Vandenbroeck (fout),
29’ Okwunwanne (spelbederf), 87’ Volders
(tijdrekken)
RODE KAARTEN: geen
TOESCHOUWERS: 5.248
SCHEIDSRECHTER: Gummienny Serge 

De wedstrijd kwam traag op
gang, maar in een dolle vijf minu-
ten kwam Moeskroen op een
comfortabele voorsprong. Eerst
kon Walasiak een mooie pass
van Lepoint verzilveren met een
prachtig schot in de verste hoek.
Even later kon Okwunwanne op
een acrobatische manier de 2-0
binnenschieten toen hij de bal
kreeg doorgekopt van Sapina.
Na de rust waren beide bezoe-
kende spitsen al gewisseld en
met Camus en Habibou kon
Charleroi het evenwicht meer
dan herstellen. Moeskroen
kwam niet meer aan kansen en
Charleroi verhoogde de druk. De
ingevallen Camus kon een door-
steekpass onder Volders schui-
ven en Charleroi zat weer in de
match.
Smolders kon nog enkele keren
dreigen en ook Sbai was heel ge-
vaarlijk op een poging van ver.
Volders redde echter tweemaal
knap en bezorgde Moeskroen de
thuisoverwinning. (edm)

Mark Volders 
houdt Charleroi 
van verdiend punt
Moeskroen hield de drie pun-
ten thuis, maar had op basis
van de tweede helft slechts
recht op een puntendeling.
Charleroi was minder efficiënt. 

De faire Charleroi-suppor-
ters zongen de hele wed-

strijd door en riepen hun ploeg
vooruit. 

Twee Moeskroen-spelers
moesten worden vervan-

gen met krampen. Zo kan wor-
den getwijfeld aan de fysieke pa-
raatheid van sommige profspe-
lers uit de kern. 

Scheidsrechter Gummien-
ny liet zes minuten over-

spelen in een tweede helft waar-
in het spel niet overdreven veel
had stilgelegen.

Serge Gummienny (7)
maakte weinig fouten en

als die er toch waren, loste hij ze
heel sereen op.

cing White in 1967 door de Roe-
meense coach Norberto Höfling
meegeloodst naar Brugge. Als
spits aanvankelijk, maar hij greep
er snel een basisplaats als rechts-
achter. Een basisstek die hij niet
meer zou afgeven.

Vijf landstitels

Bastijns won vijf landstitels en
drie bekers met Club. Hij speelde
en verloor ook twee Europese fi-
nales met Club: in 1976 in de
UEFA Cup en 1978 in de beker
voor landskampioenen. Telkens
bleek Liverpool te sterk. In 1978
had Bastijns gescoord in de halve
finale tegen Juventus.
Hoewel hij onmisbaar was voor
club, kwam Bastijns bij de Rode
Duivels niet verder dan drie caps.
Na 1981 ging Bastijns nog een
jaartje bij het Franse Duinkerke
spelen om na een korte periode
als manager bij KV Mechelen
(waarmee hij de promotie naar
eerste behaalde) opnieuw zelf te
gaan spelen in vierde klasse bij
Duffel. Tot enkele jaren geleden
was Bastijns, kantoorhouder van
een bankfiliaal in Brugge, nog ac-
tief in het liefhebbersvoetbal. In
2001 werd Bastijns, met hulp van
zijn echtgenote Rita, ook de voor-
zitter van de vereniging van oud-
spelers van Club Brugge.

Klasse

De laatste jaren moest Bastijns
echter ook verstek geven voor de
thuismatchen van zijn geliefde
Club. Hij leed aan een ongenees-
lijke spierziekte, waaraan hij za-
terdag overleed.

Gunther De Vos

De supporters, spelers en be-
stuursleden van Club eer-
den Bastijns gisterenmid-

dag met een indrukwekkende mi-
nuut van applaus voor de start
van de topper tegen Anderlecht.
Terecht, want Bastijns was van
1967 tot 1981 veertien jaar lang,
waarvan de laatste acht als aan-
voerder, een bijzonder geliefde en
belangrijke speler voor Club. Een
clubspeler zoals je er nu nog maar
weinig ziet. Bastijns speelde als
eerste ooit meer dan vijfhonderd
officiële wedstrijden voor blauw-
zwart.

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.
Bastijns werd na twee jaar bij Ra-

‘Ik zag dat het de laatste tijd min-
der met hem ging, maar toch
kwam het nog plots’, zegt voet-
balmakelaar Paul Courant, ex-
ploegmaat en goede vriend van
Bastijns. ‘Hij bleef een minzaam
man en behield zijn gevoel voor
humor.’
Ook Georges Leekens heeft niets
dan goede herinneringen aan zijn
voormalige teamgenoot bij Club.
‘Hij was een galante voetballer,
maar ook een intelligente man
met klasse.’

Club rouwt om
icoon Fons Bastijns
Club Brugge verloor zaterdag
een van zijn boegbeelden.
Fons Bastijns overleed op
61-jarige leeftijd. De voormali-
ge rechtsachter, die veertien
jaar voor Club voetbalde, leed
al een paar jaar aan een spier-
ziekte.

Gewezen rechtsachter
zaterdag op 61-jarige
leeftijd overleden na
slepende spierziekte 

Bastijns pakte met Club Brugge vijf landstitels en won drie keer de beker. © archief

s Geboren op 28 januari 1947 in
Meer
s Overleden op 15 november 2008
in Brugge
s Eerst aanvaller, nadien rechtsach-
ter
s Speelde voor FC Meer, Racing
White (1965-1967), Club Brugge
(1967-1981), FC Duinkerke (1981-
1982), Duffel VV (1985-1987)
s Was manager van KV Mechelen
van 1982 tot 1985
s Kampioen met Club Brugge in
1973, 1976, 1977, 1978 en 1980.
Bekerwinnaar met Club in 1968,
1970 en 1977
s 502 officiële matchen voor Club
Brugge, 11goals waarvan 400 mat-
chen (negen goals) in de competitie
en 50 matchen (1 goal) in Europa.
s 3 caps bij Rode Duivels: België-
Frankrijk in 1970, België-Noorwe-
gen in 1973 en België-Nederland in
1977. 

Fons Bastijns

...............................................Wie is?

Baseggio zat al voor de tweede
opeenvolgende keer op de
bank. ©belga
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