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LOKERENHamdiHarbaoui
ishethelemaalaanhetmaken
in Qatar. In de laatste wed-
strijd tegen Al-Gharafa (1-5)
scoordedeTunesischeex-spits
vanLokereneenhattrick.Har-
baouizitnuaanzevengoals in
vijfwedstrijdenenistopschut-
ter. Zijn team, Qatar Sports
Club,staatderde. (MVS)

KV MECHELEN Pacovski
(Macedonië)enBateau(Trini-
dad&Tobago)vertrokkengis-
teren voor interlandverplich-
tingen. Vrijdagmiddag oefent
Malinwa op het veld van Va-
lenciennes. In de loop van de
week zullen er drie spelers uit
Trinidad&Tobagomeetrainen
metdeA-kern. (FDZ)

LIERSE Ayub is opgeroepen
voor de nationale ploeg van
Kenia. (KDC)

CHARLEROI Rossini liep in
een duel met Tomasevic een
hoofdwondeop.Erwordtvoor
eenlichtehersenschuddingge-
vreesd. (VLJA)

MOESKROEN-P. Cros
(rug) haakte in extremis af.
Diaby vertrekt vandaag naar
Malivoorinterlandverplichtin-
gen. (PJC)

ZULTE WAREGEMMes-
soudi blesseerde zich aan de
hamstrings. Een echo moet
vandaag duidelijkheid bren-
genofhetomeen scheurtje of
verrekking gaat. Troisi (Aus-
tralië),N'Diaye(Mali),Syllaen
Paye (Guinee), Trajkovski
(Macedonië), Skulason (IJs-
land), Rosenthal (U19 België)
en Isçi(U19Turkije)hebbenin-
terlandverplichtingen. (NP)

W.-BEVEREN gaatmorgen
alsteambuildingactiviteitgol-
fen bij ex-SK Beveren-speler
Bart Van den Eede, manager
vanGolfclubBeveren. (MVS)

Van den Brom
begint met draw
JohnvandenBrompakteinzijn
debuutmatchbijAZeenpunt.
De ex-coach van Anderlecht
stond tegen FC Twente voor
het eerst langs de zijlijn als
hoofdcoachvandeAlkmaarse
club en leek lang opweg naar
eennederlaag. Pas inde84ste
minuut scoorde AZ de 2-2.
«Natuurlijk was ik liever be-
gonnen met een zege, maar
hetisheerlijkomterugtezijn.»

Marc Brys terug
naar Al-Raed

Goed een week nadat hij zijn
ontslag gaf bij Najran, heeft
MarcBryseennieuweclubge-
vondeninSaoedi-Arabië.Brys
tekende een nieuwe overeen-
komst bij Al-Raed, de club
waar hij begin augustus nog
afzagvaneencontractverlen-
ging. Nicky Hayen vergezelt
Brysalsassistent. (KDMM)

VOETBAL
KORT

OHL is na een 2-1-overwinning tegen
Geel en dankzij de 3-0-nederlaag van
enige concurrent Sint-Truiden in Eupen
de eerste periodekampioen in tweede
klasse. Dat werd gevierd met ... de ‘Ice
Bucket Challenge’, waarop de spelers
getrakteerd werden door zowat 500
jeugdspelers. Het was gisteren ‘Jeugd-
dag’ aanDenDreef. Deopbrengst ging
naar de spierziektesALSenDuchenne.
Peter van de Jeugddag was Dennis
Praet. Onder meer een shirt waarin
Anderlechtspeler Denis Praet nog als
preminiem bij Stade Leuven speelde,
werdviaebayperopbodverkocht.
Opbrengst:540euro. (HML)

KV Mechelen heeft eindelijk een punt geraapt
buitenshuis. Op het veld van Moeskroen speelde
Malinwa in extremis gelijk dankzij een doelpunt
van Sheldon Bateau.
Het zag er lange tijd niet naar uit dat
KVM iets zou halen op Le Canonnier.
Vlaknaderust lietDiabyDeWitte ter
plaatse trappelen en de Franse aan-
vallerschoteldeLangilde1-0voor.KV
Mechelen zakte in elkaar en kreeg
geen voetmeer aan de grond. Tot Ba-
teau innegentigsteminuutdegelijk-
makerbinnenkopte.Niemanddiehet
nog verwachtte. Nochtanswarenhet
debezoekersdie indeeerstehelfthet
spelmaaktenendebestekansenkre-
gen. Hanni miste twee keer alleen
voor De Vlamynck en Veselinovic
trapte op de paal. «Over die eerste
helftbeniktevreden», zeiAleksandar
Jankovic na afloop. «We controleer-
dendewedstrijdenkregenuitsteken-
de mogelijkheden op de 0-1, maar
eerlijk iseerlijk:naderustwasMoes-
kroen de betere ploeg. Uiteindelijk
mogenwenogblijzijnmeteenpunt.»

Snelle counters
Het is opvallend hoe KVMechelen in
de tweede helft van een uitwedstrijd
vaak niet meer aan voetballen toe-
komt. Ook zaterdag verloor de ploeg
depedalennaderustennahettegen-
doelpunt.«Zekwamenopvoorsprong
en dan zie je de twijfel in de groep
sluipen», vertelt Jankovic.«Zekerom-
datweopverplaatsingnoggeenpunt
haddengeraapt.Wekondenderuim-
tesnietmeerbelopen,het tempowas
uitonzeaanvallen,erwasgeendefen-
sieve stabiliteit meer en Moeskroen

had de wedstrijd volledig in handen
genomen.Wemogenvangelukspre-
kendat ze de 2-0 nietmaakten,want
Diaby en Langil hebben ons pijn ge-
daanopdecounter.Het laatstekwar-
tier hebbenwealles op alles gezet en
risico’s genomen. Ik ben er tot op het
einde in blijven geloven. Op een stil-
staande fase is er altijd iets mogelijk,
daar ligt toch één van onze sterktes.
Hier komen gelijkspelen, is een goed
resultaat. Hier heeft de groep echt
hard voor gewerkt.Wat ikmeeneem
naar de volgende weken? Dat we na
eenachterstandnogwatintelligenter
moetenvoetballen.»

Portie geluk
Redder in nood voor KV Mechelen
wasSheldonBateau.DeTrinidadiaan
zorgde voor opluchting in hetMalin-
wa-kamp.Eindelijkdateerstepuntje
opverplaatsing. «Pffff,wateenzware
wedstrijd», zuchtte de verdediger.
«Vooral aanvallend hebben ze heel
wat talent rondlopen. Goede, jonge
voetballersmet eenmooie toekomst
voorzich.Wespeeldengeenperfecte
wedstrijd. In de eerste helft waren er
een paar goede kansen, jammer ge-
noegwerdendie gemist. Somsheb je
een verdediger nodig om de ban te
breken en vandaagwas ik dat (lacht).
Vroeger zouden we het deksel op
onze neus gekregen hebben, maar
vandaag stond het geluk eindelijk
eensaanonzezijde.»

Debuut voor 37-jarige De Vlamynck
37jaarendriedagen:zooudwasPatrickDeVlamynckzaterdagbijzijndebuut ineerste
klassetegenKVMechelen.DedoelmanvanMoeskroenkreeg,nadeblessurevanPierrick
Cros, de voorkeur opSvenDhoest. Pas drie uur voor deaftrapwistDeVlamynckdat hij
zou spelen: «Als profmoet je altijd klaar zijn als de trainer je nodig heeft. Ik kenmijn rol
binnendeploeg.»Entoch:DeVlamynckhieldHannitweekeervaneengoalenreageerde
alertopeenpogingvanVeselinovic.Nogdit:DeVlamynck, dieopgroeide inAnderlecht
envoorPéruwelzspeelde indelagereklassen,hadalzes jaargeledenkunnendebuteren
op het hoogste niveau. «Ik kreeg de kans omprof teworden,maar hetwas onmogelijk
ommijnwerk inBricooptegeven. Ikbenblijdatmijndroomnunoguitgekomenis.» (PJC)

«We hebben
geluk gehad»

1-0 49’ Langil Diaby
1-1 89’ Bateau geen assist

76’ >Dingomé <Pennacchio -
85’ >Diaby <Contout -

57’ > Claes <Cordaro 5
65’ >Rits <Cisse 5
83’ > Van Damme <Adesanya -
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TEAMSCORE

4 - 3 - 3 3 - 5 - 2

66

De Vlamynck
7

Monteyne
6

Michel
6

Langil
7

Badri
6

Diaby
7

Hanni
7

Claes
5

Veselinovic
7

Van Damme
6

Matthys
6

Rits
5

De Witte
5

Biebauw
6

Kosanovic
6

Bateau
6

Obradovic
6

Dingomé
5

Vandendriessche
6

Delacourt
5

Mézague
6

Peyre
6

Vrije trap op doel

Schoten in kader

Schoten naast

Hoekschoppen

Buitenspel

Gele kaarten

Rode kaarten

Overtredingen

5
7

2
4

3
0

13

1
4

3
3
3
3

0
11

0

Man van
de match

Scheidsrechter: Delacour
Toeschouwers:3.500

SPEKTAKELWAARDE
6

THUIS
UIT

12/15
1/15
Punten

2,8
0,8

Goals voor

1,2
2,2

Goals tegen

56%
50,2%

Balbezit

3,8
3,2

Hoekschoppen

190
153,2

Passes achteruit

290,2
280,6

Passes vooruit

6,8
3,4

Schoten op doel

5,2
4,2

Schoten naast

0,6
0

Schoten op
paal/lat

*Gemiddelde permatch

Malinwa pakt in slotfase eindelijk punt buitenshuis

OHL VIERT
PERIODETITEL MET ICE
BUCKET CHALLENGE

Moeskroen kwam op
voorsprong en dan zie
je de twijfel in de
ploeg kruipen. Maar
ik ben er altijd in
blijven geloven
MECHELENCOACH JANKOVIC

VanDammewordt in de tang genomendoorVandendriessche enBadri. Belga

THUIS OF UIT: WERELD VAN VERSCHIL

• FRANK DEKEYSER •


