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 App ’m al
Ik

Hein Vanhaezebrouck
Hoofdtrainer KAA Gent

Mobiel bankieren

www.vdk.be

Je bank bij de hand. Letterlijk. Altijd en overal, met je smartphone 
of tablet. Je rekeningsaldo checken, overschrijvingen doen, je Visa- 
uitgaven consulteren, het kan allemaal met de zeer gebruiksvrien-
delijke mobile@vdk app van VDK. Superhandig, snel en veilig. 
Download de gratis app in de App Store, op Google play of in de 

Windows Store. Registreer je smartphone of tablet in je online@vdk  
abonnement, activeer de app, en je kunt aan de slag. Meer info 
vind je op www.vdk.be of in je vertrouwde VDK-vestiging. Want 
ook in het digitale tijdperk blijf je daar hartelijk welkom. Dag na 
dag. Van mens tot mens.
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proud partner of kaa gent

stropkaai 55, 9000 gent - 09 241 86 50 - www.esign.eu

Je weet het of niet, maar Google geeft vanaf nu 
voorrang aan websites die mobielvriendelijk zijn. Is jouw 
website niet geoptimaliseerd voor smartphones en 
tablets, dan bestaat dus de kans dat je volledig uit de 
zoekresultaten wegtuimelt. De Buffalo’s lopen alvast 
geen gevaar, want de website van KAA Gent werd 
gebouwd door Esign & is volledig responsief. 
Surf nu vanaf je telefoon naar www.kaagent.be & 
ontdek het zelf. 
 
Wil jij deze virtuele meteoriet ook overleven? Wij 
zorgen ervoor dat je Mobilegeddon heelhuids doorkomt.
hello@esign.eu 

Den mobiele 
tijd es hiere. 
Zaader geried 
veure?

webdesign
+  development +  maintenance

graphic design
+  identity +  pr int +  banners

online marketing
+  seo +  sea

e-commerce
webshops
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WOORD VAN DE VOORZITTER

Voorwoord van de voorzitter

Beste Buffalo’s

We hebben de heenronde afgesloten met het rapport dat we voor ogen hadden: 27 
punten na vijftien wedstrijden. Dat is een puntje meer dan in ons kampioenenseizoen, 
dus liggen alle opties nog open. Zulte Waregem staat nu zes punten voor op ons en 
op Club Brugge, maar wij kijken niet naar de andere ploegen. Er zijn nog eens vijftien 
wedstrijden te gaan, er komt een wintermercato aan en dan volgen de tien belangrijkste 
wedstrijden van het seizoen, die van Play Off 1.

Analyseren we onze eigen prestaties dan zouden we durven gewagen van twee 
verschillende gezichten: een onklopbaar KAA Gent in eigen huis en een minder 
overtuigend KAA Gent op bezoek. De punten lijken dat te bewijzen, want dankzij jullie 
onvoorwaardelijke steun is de Ghelamco Arena dit seizoen een onoverwinnelijke 
vesting gebleken en haalden we er het maximum van de punten. 21 op 21 is bepaald 
indrukwekkend.

Misschien zijn die zeven keer winst thuis lichtjes overdreven, maar veel geluk kwam 
er alvast niet aan te pas. De meeste van onze overwinningen werden behaald op pure 
klasse en als dat niet ging, haalden we de pletwals boven en overliepen de tegenstand. 
Anderzijds is onze 6 op 21 in uitwedstrijden niet de juiste voorstelling van zaken. Er 
waren wedstrijden waarin we meer verdienden dan een gelijkspel of een nipt verlies. 
Er was ook minimaal één wedstrijd waarin we hadden moeten winnen, in plaats van 
verliezen.

Al bij al kunnen we tevreden zijn. We hebben een hele as van een kampioenenploeg 
verkocht en we draaien nog steeds bovenin mee. Nu al is onze technische staf druk 
met het bekijken en analyseren van de vele scoutingverslagen. Wij weten waar onze 
ploeg versterking nodig heeft en we zullen ook gepast reageren. Ik heb u na het 
kampioenenjaar beloofd dat het onze ambitie is om van KAA Gent een traditieclub uit 
de top drie te maken, uitschieters naar boven of naar beneden daar gelaten. In geen tijd 
zijn we daar in geslaagd en dat gaan we nu bestendigen.

Uw voorzitter.

Ivan De Witte
Voorzitter KAA Gent
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Ik wil niet 
gewoon 
opnieuw 

spelen in de 
Champions 

League, maar 
nu ook eens 

scoren.

Tekst: Mikaël Soinne
Foto’s: James Arthur

Kenny Saief maakte zijn debuut voor KAA Gent in 
de match tegen Kortrijk, op 29 augustus 2014. 
“Inderdaad. Lang geleden, hè?,” glimlacht hij. 
“Een speciaal moment.” 

In de tweede helft viel je in. Wat dacht je tijdens 
die seconden voor je op het veld kwam?

“Ik was het gewoon om voor 200 fans te spelen. 
Dus ik had toch wel wat stress, zeker tijdens de 
opwarming langs het veld. Een nieuwe uitdaging 
bij een club van hoog niveau, in een stadion 
met heel wat meer supporters. ‘Wat gaan de 
supporters denken als ik de bal verlies?’, en meer 
van zulke gedachten spookten voordien door 
mijn hoofd. Toen de coach me riep, haalde ik diep 
adem. ‘Oké’, zei ik bij mezelf, ‘het is tijd om te 
doen wat ik altijd al gewild heb, het is tijd voor 
een nieuw begin. Laat me de fans en alles rond 
het stadion vergeten en gewoon mijn wedstrijd 
spelen.’ Ik was uiteindelijk tevreden over mijn 
prestatie en over het feit dat ik de stress de baas 
ben gebleven, al meteen van de eerste wedstrijd. 
We hebben die match verloren met 0-1, dus het 
was niet zo’n best begin van mijn periode bij 
Gent. (lacht) Maar voor de rest hebben we goeie 
herinneringen aan Kortrijk, want Hein is er coach 
geweest en tegen deze ploeg hebben we al veel 
wedstrijden gewonnen.”

Zoals je zelf zegt, is je debuut al een tijd geleden. 
Sindsdien heb je al veel meegemaakt bij KAA 
Gent.

“Ja. Ik heb goede met slechte periodes afgewis-
seld. De wedstrijd na die tegen Kortrijk heb ik ges-
coord. Maar fysiek stond ik toen nog mager, en 
mentaal en voetbaltechnisch had ik nog weinig 
ervaring. Als ik er nu op terug kijk, ben ik posi-
tief geëvolueerd. Ik heb slimmer leren voetballen. 
Ik verlies weinig ballen, mijn controles en mijn 
passes zijn beter. Ik begrijp het spel meer en kan 
beter inschatten wanneer ik moeten passen en 
wanneer ik moet dribbelen. En ik ben nog maar 
22 jaar. Dus ik kan nog verder evolueren.”

Hoe verklaar je die mindere periodes die je al 
gehad hebt?

“Soms verloor ik mijn vertrouwen omdat ik niet in 
het team stond of omdat ik slecht had gespeeld. 
Na zo’n slechte match kwam ik zonder veel 
vertrouwen naar de training. Bovendien is mijn 
vader begin vorig jaar overleden. Dat bracht me 
eveneens van slag. Maar wat er ook gebeurt, ik 
moet blijven vechten, zei ik bij mezelf. Niemand 
zal het voor mij doen, ik moet het zelf waarmaken. 

“
Kenny Saief voetbalt niet meer 

naïef. Onbesuisd een speler 
proberen te dribbelen doet hij 

nog zelden. Hij heeft naar eigen 
zeggen slimmer leren spelen. Ook 
naast het veld geeft de Israëlische 

middenvelder, die in december 
23 wordt, een volwassen indruk. 

Een gesprek over (gebrek aan) 
zelfvertrouwen, het leven in Israël 
en de verkiezingsoverwinning van 

Donald Trump.
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INTERVIEW: KENNY SAIEF

Hard werken en mijn best doen tot ik mijn kans 
krijg.”

Je lijkt me nochtans niet de kerel die een gebrek 
heeft aan zelfvertrouwen. Integendeel, je voetbalt 
soms met te veel vertrouwen en lijkt soms té 
zelfzeker.

“Wel, als ik op het veld sta, heb ik altijd zelfvertrou-
wen. Dan trek ik me van niets aan. Maar op training 
of tijdens de momenten voor of na een wedstrijd …”

Hoe komt dat? Door jou, de coach, de 
omstandigheden?

“Door verschillende dingen. De coach schreeuwt 
wel eens. Hij wordt nerveus als ik een bal verlies. 
Maar goed, alle trainers roepen wel eens. Dat is 
normaal. Op training wil ik mezelf meer bewijzen 
opdat ik in het elftal zou geraken. Daardoor is elk 
klein detail heel belangrijk. Tijdens een match zijn 
die details ook wel van belang. Maar dan sta ik al in 
de basis en grijp ik gewoon mijn kans.” 

Hoe vaak denk je nog aan je vader?

“Elke dag. Zijn dood verzwakte mij emotioneel. Ik 
miste hem enorm en had hem nodig. Hij was een 
groot deel van mijn leven. Maar na een tijdje is 
één en ander gedraaid. Ik werd sterker en sterker. 
En intussen put ik kracht uit zijn dood. Als ik nu 
aan hem denk, motiveert me dat om te doen wat 
hij altijd gewild heeft van mij. Ik heb hem minder 
nodig en kan zelf mijn problemen oplossen.”

Ook niet-emotionele problemen dan, bedoel je? 
Ik las dat je tot een tijd geleden niet zelf kon 
koken en je moeder in Israël je via Skype moest 
uitleggen hoe je de gerechten klaarmaakte.

“Dat is intussen in orde. (lacht) Ik word al wat 
ouder, hè.”

POSITION SWITCH

In je beginperiode werd je vooral uitgespeeld als 
aanvallende middenvelder. Intussen moet je al 
maandenlang meer verdedigend werk opknappen. 

“Inderdaad. Op deze positie scoren en als een gek 
verdedigen tegelijk is niet gemakkelijk. Ik moet 
voortdurend die balans houden en er mijn hoofd 
bijhouden.”

Ben je tevreden met die positie op het veld?

“Ik ben tevreden met elke plaats op het veld, zolang 
ik maar speel. Ik vind het ook een uitdaging om op 
verschillende posities te spelen. Maar het is niet 
mijn favoriete positie, dat klopt. Ik speel liever 
vooraan. Maar niet alles wat je wil, gebeurt ook, is 
het niet?”

Anderzijds: op deze positie speelde je vaak je 
beste matchen, ook in de Champions League-
campagne bijvoorbeeld.

“Omdat ik daar speelde. Maar als de coach mij 
vooraan zet, zegt hij misschien: ‘Het was veel beter.’ 
Het hangt ervan af hoeveel en hoe lang ik speel op 
die plek. We hebben heel wat polyvalente spelers, 
en we hebben heel veel goede spelers die vooraan 
spelen. Als de coach me op links plaatst en ik 
verdedigende taken mee krijg, is dat oké. Ik ben blij 
dat ik mag spelen en doe mijn best voor het team 
en voor mezelf. Maar als hij mij meer vooraan zet, 
ga ik niet neen zeggen. (lacht) Als ik goede matchen 
speel en kan scoren op mijn huidige positie, trek ik 

het me niet aan. Ik wil gewoon vaak betrokken zijn 
in het spel. Scoren, assists geven, gevaarlijk zijn. Al 
geniet ik er soms van om te verdedigen. Dat is de 

Ik mis mijn vader nog 
elke dag. Zijn overlijden 
verzwakte mij emotioneel. 
Maar intussen put ik 
kracht uit zijn dood.

Ik speel liever vooraan. 
Maar ik ben tevreden met 
elke plaats op het veld, 
zolang ik maar speel.



11WIGWAM MAGAZINE

Dromen doen we allemaal. Gelukkig maar! En of die dromen nu groot of klein zijn, een steun in de rug is 
altijd welkom. Bij AG Insurance steunen we niet alleen topatleten en topevenementen. We zijn er ook voor 
jou. Om mee jouw dromen waar te maken. En ze te verzekeren. www.aginsurance.be

AG Insurance
verzekert grote en kleine dromen

AG Insurance nv  –  E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen 

Annonce KAA GENT 167,5x118mm.indd   1 8/09/2015   12:09:31

kracht van KAA Gent: het collectief. Iedereen streeft 
succes na voor het team, en is niet op zoek naar 
persoonlijk succes.” 

Je hebt een contract tot 2020. Dat is duidelijk 
jouw ambitie: bij KAA Gent blijven?

“Ik heb het hier erg naar mijn zin. Het is een 
fantastisch team, ik hou van de fans. Het voelt als 
mijn thuis. Sinds ik voetbal, ben ik nooit ergens 
langer dan drie jaar gebleven. Als ik zou weggaan, 
is het buiten België, naar een betere competitie.” 

TRUMP IS GEEN VERRASSING

Je bent Israëliër, geboren in Florida in 
de Verenigde Staten, en hebt de dubbele 
nationaliteit. Heb je de presidentsverkiezingen in 
de VS wat gevolgd?

“Ja, uiteraard. Maar niet meer of minder dan ik de 
politiek in Israël volg.”

Was je net als veel anderen verbaasd over de 
overwinning van Donald Trump? 

“Eigenlijk niet. Ik had het voorspeld.”

Ah ja? Omdat je mensen kent die voor Trump 
hebben gestemd, of gewoon een soort buikgevoel?

“Wel, voor een deel ging ik af op mijn buikgevoel. 
De mensen waar veel geïnteresseerder in hem dan 
in Hillary Clinton. In België zijn ze allemaal voor 
Clinton. Waar ik leef in Israël, zijn ze allemaal voor 
Trump.  Ze denken dat hij goed kan zijn voor de 
band met de VS. Dat is toch wat ik opving. Waarmee 
ze niet willen zeggen dat Clinton niet goed zou 

zijn voor Israël of voor de wereld in het algemeen. 
Maar Trump wil bijvoorbeeld ook ten strijde trekken 
tegen de terroristen, zie je.”   

Hoe is het leven in Israël?

“Zalig. Altijd warm weer, strand, relaxen, familie. 
Twee keer per jaar ga ik naar Israël.”

Dat is niet zo vaak.

“Inderdaad. Maar ook het leven hier staat me 

INTERVIEW: KENNY SAIEF

‘Waar ik leef in Israël, zijn 
ze allemaal voor Trump.’
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KENNY SAIEF HEEFT DE DUBBELE NATIONALITEIT. 
“IK VOEL ME HALF AMERIKAAN, HALF ISRAËLIËR 
ZOU IK ZEGGEN. MISSCHIEN VOEL IK ME NOG 
IETS MEER ISRAËLIËR. DAAR LIGT MIJN HART, 
WANT DAAR WOONT MIJN FAMILIE.”

erg aan. Ik heb ook in België een sociaal leven: 
mijn vriendin, mijn vrienden, mijn familie, mijn 
Israëlische ploegmaat Rami Gershon.”

Verschillen Belgen erg van Israëliërs?

“Israëliërs zijn warmere mensen. Als je hier iemand 
tegenkomt die je niet kent, zeg je geen goedendag. 
In Israël doen we dat wel. Iedereen is close met 
elkaar. Tja, dat is gewoon een cultuurverschil. 
Belgen zijn nu eenmaal zo. Ze zijn zo geboren, dat 
kan je niet zomaar veranderen.”   

EEN WARME PLEK

Jouw vriendin komt vaak kijken naar de matchen. 
Houdt ze van voetbal?

“Zeker weten. We praten vaak over voetbal. Ze zegt 
ook altijd eerlijk haar gedacht over mijn prestaties. 
Ook als die wat minder zijn. Dat vind ik goed. Ik kan 
niet liegen en me er gewoon van af maken door te 
zeggen dat ik goed heb gespeeld.”

Je speelde al enkele keren voor het nationale 
team van Israël.

“Inderdaad. Ik ben al drie keer geselecteerd, twee 
keer heb ik gespeeld.”

Klopt het dat je gevoelsmatig nog altijd niet kan 

kiezen tussen het nationale team van Israël en 
dat van de Verenigde Staten?

“Dat klopt. Ik heb eigenlijk nog altijd de keuze 
tussen de twee landen. Want ik speelde wel al voor 
Israël, maar dat waren telkens vriendschappelijke 
wedstrijden, en die tellen niet mee. Maar echt 
een keuze ‘voor of tegen de VS’ heeft nog niet op 
tafel gelegen. Het is gewoon zo dat ze me nog niet 
geselecteerd hebben. Ik hoop nog altijd op een 
selectie.” 

Als het van je vader afhing, moest je voor Israël 
kiezen.

“Hij wilde inderdaad dat ik voor Israël speelde. 
Maar in het leven veranderen de dingen soms. Nu 
goed, als de mensen van de VS me niet echt willen, 
kan ik daar toch niets aan doen.” 

Voel je je 100 procent Israëliër, of een deel 
Amerikaan, of misschien zelfs een stukje Belg?

“Half Amerikaan, half Israëliër zou ik zeggen. Ook in 
Amerika wonen vriendelijke mensen, maar naar de 
VS ga ik zelden of nooit. Misschien voel ik me nog 
iets meer Israëliër. Daar ligt mijn hart, want daar 
woont mijn familie.”

Hoe kijken Israëliërs naar Belgen en naar het 
leven hier?

“Ik weet dat elke Israëlische speler na zijn carrière 
terug wil naar zijn land. Ze houden van het leven 
daar. Niet dat ze het leven hier haten, maar ze 
verkiezen om daar te leven, omwille van de familie. 
Hoe lang is het geleden dat je jouw neef hebt 
gesproken, of dat je jouw broer hebt gezien? Dat 
vraag ik soms ook aan mijn Belgische ploegmaats. 
In België praten ze soms wekenlang niet met hun 
broer of moeder. Wij zien of horen hen elke dag. 
Als ik op tien uren tijd niet met mijn moeder praat, 
vraagt ze zich af: ‘Wat scheelt er met jou?’ (lacht)”

Dus jij hoort je moeder elke dag?

“Ja. ’s Morgens bel ik om te zeggen hoe het met me 
gaat. En voor ik ga slapen, bel ik haar nog eens op.”

En dus veronderstel ik dat ook jij, net als andere 
Israëlische spelers, na je carrière terug gaat naar 
je land?

“Bij mij ligt het enigszins anders. Ik weet niet waar 
ik ga belanden na KAA Gent. Ik wil op een warme 
plek leven, met goed weer.”

In dat geval is België uitgesloten. 

“Inderdaad. Ik wil niet in België blijven.”
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INTERVIEW: KENNY SAIEF

‘Een warme plek,’ zeg je. Droom je dan 
bijvoorbeeld van de Spaanse competitie?

“Inderdaad. Ik wil er zelfs voor minder geld spelen.”

Goed zo. Waarom ook niet.

“Ik zeg niet: minder geld dan hier bij KAA Gent. 
Maar stel dat een Engelse ploeg 10 euro biedt, en 
een Spaanse ploeg 7 euro, dan kies ik voor Spanje. 
Ik verkies het goed leven. Ik ben zot van voetbal 
en ben erg professioneel. Maar ik wil met een goed 
gevoel opstaan. Niet in de kou en door de gietende 
regen naar het oefencomplex moeten spurten, 
maar een koffie kunnen drinken op een zonnig 
terras.”

Heb je ook een favoriete ploeg in Spanje?

“Barcelona, en ook wel Real Madrid.”

TELEURGESTELD IN DE CHAMPIONS LEAGUE

Wat is jouw ambitie voor dit seizoen?

“Opnieuw kampioen worden en zo weer in de 
Champions League mogen spelen. De Europa 
League is erg belangrijk, voor de stad Gent en 
voor de club. Het is een mooie competitie met 

een niveau dat weinig verschilt van de Champions 
League. Maar nooit ga ik vergeten hoe ik vorig 
seizoen die fantastische stadions betrad en de 
Champions League-hymne weerklonk. (mijmerend) 
Het gevoel om die muziek te horen … Dat is moeilijk 
om onder woorden te brengen. Stel je voor dat je 
als supporter de hymne hoort, en stel je dan voor 
dat je er zelf als voetballer staat. Crazy.”

Kippenvel?

“Absoluut. Ik wil echt opnieuw in de Champions 
League spelen.”

Ondervond je stress tijdens die wedstrijden?

“Mocht ik nerveus geweest zijn, zou ik het niet 
overleven. Dus zei ik bij mezelf: ‘Hiervan heb je 
altijd gedroomd, dus stress mag je simpelweg niet 
hebben. You just have to go for it.’ Wat ik wel voel, 
is dat ik meer had kunnen doen. Mensen zeiden 
me dat ik goed gespeeld heb tijdens de Champions 
League-matchen. Maar ik wilde meer.”

Hoezo?

“Telkens na het laatste fluitsignaal, voelde ik dat er 
meer in zat. Ik heb twee assists gegeven. Defensief 
heb ik mijn werk goed gedaan, maar ik had 
gevaarlijker moeten zijn. ‘Waarom dribbelde ik die 
kerel niet, waarom ben ik niet van links naar rechts 
gekruist, waarom heb ik niet geschoten?’ Ik had de 
kans om het te doen. En daar zit ik mee verveeld, ik 
ben lichtjes teleurgesteld.”

Je mist iets, je gevoel is niet 100 procent?

“Precies.”

En dus wil je een nieuwe kans, om nog beter te 
doen.

“Ja. Ik wil niet gewoon spelen in de Champions 
League, ik wil bijvoorbeeld ook eens scoren.”  

Hoe komt het dat jullie in de competitie amper 
punten pakken buitenshuis?

“Geen idee. Niemand in de groep die daar het 
antwoord op kent. De verdedigers treft geen schuld. 
Het is gewoon bad luck, denk ik.”

Club Brugge won vorig seizoen bijna al haar 
thuismatchen en verloor veel buitenshuis. Op het 
einde werden ze kampioen. Jullie parcours dit 
jaar is zowat hetzelfde. Conclusie: Gent wordt dit 
jaar kampioen.

“(lacht) Laat ons hopen. Als we gewoon thuis blijven 
winnen en kampioen worden, vind ik het minder 
erg dat we veel uitmatchen verliezen.”
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Voorstelling van onze 
KAA Gent jeugdwerking
Tekst: Dwight Waeytens      Foto’s: Linda Hommé

KAA Gent heeft naast het eerste elftal 
ook een jeugdwerking die het fantastisch 
doet. Over de jaren heen is binnen deze 
werking heel wat veranderd en kunnen 
we spreken van een enorme positieve 
evolutie. Niet alleen doen al deze 
ploegen het goed op sportief vlak, ook 
extra-sportief kunnen we ons meten met 
de andere grote ploegen! 

Onze jeugdwerking bestaat uit 18 teams en is 
opgedeeld in een onder- en bovenbouw. Vanaf u13 
wordt er 11 tegen 11 gespeeld.

VOORSTELLING VAN KAA GENT JEUGDWERKING

Bij de U10, U11 en U12 wordt er 8 tegen 8 gespeeld. 
Zij werken hun wedstrijden af tegen andere ploegen 
uit de elitereeks. Onlangs werd er tegen Anderlecht 
gespeeld en o.a. onze U10 pronkte achteraf met 
onderstaande winnende foto: 

Deze ploegen trainen 3 keer in de week. Via een 
blokkenmethode krijgen ze in elke training alle 
basistechnieken en -tactieken mee. Een looptrainer 
en extra talententrainer zorgen mee voor een 
optimale ontwikkeling van deze spelertjes! 

De jongste ploegen in onze Buffalofamilie zijn 
de U7, U8 en U9. Zij trainen 2 à 3 keer per week 
en spelen regionaal (tegen een jaartje ouder) of 
nationaal tegen andere eliteploegen. Zij spelen 5 
tegen 5. 
Techniek en plezier staan hier uiteraard centraal. 
Naast de normale trainingen op het veld krijgen 
deze jongens extra trainingen op techniek in de 
zaal.
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Onze onderbouw
U7 TEM U12

Vanaf U13 tot en met U19 spreken wij over 
onze bovenbouw. Op 5 jaar tijd zijn al onze 
spelerskernen kwalitatief enorm verbeterd. Daar 
KAA Gent jeugd vroeger in de middenmoot te 
vinden was, vind je ons nu bij alle lichtingen in 
de top 5! Een goedwerkend scoutingsapparaat 
in samenwerking met een fantastische opleiding 
staan garant voor deze resultaten. 

Niet alleen in de rangschikking doen we het goed, 
maar ook naar doorstroming toe zetten we grote 
stappen. Met Siebe Horemans, Louis Verstraete, 
Andreas Burssens en Thibaut De Smet noemen 
we slechts enkele van onze jeugdspelers op die 
al eens mochten proeven van een selectie bij het 
eerste elftal! 

Onze bovenbouw
U13 TEM U19
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Extra-sportief hebben we ook heel wat te bieden aan 
onze spelers en hun ouders. 
Een uitgebreid transportnetwerk zorgt ervoor dat 
spelers van overal op tijd op de training geraken. 
De mogelijkheid tot begeleide studie en bijlessen 
voor de teamtraining kan ook op veel bijval rekenen! 
Een uitbreiding van de medische staf maakt het 
nu mogelijk dat er tijdens elke training en op elke 
wedstrijd een kiné of dokter aanwezig is. 

In onze bovenbouw wordt er 3 tot 4, soms zelfs 
5 keer per week getraind. 
Naast de teamtrainingen zetten we ook 
heel hard in op de individuele begeleiding 
van spelers. We beschikken over een 
individuele techniektrainer die functioneel en 
positiegebonden werkt, over een krachttrainer 
die zowel op het veld als in de fitness aan de 
slag gaat en over een sportpsychologe die 
waakt over de mentale fitheid van de spelers. 
Een nauwe samenwerking met enkele scholen 
zorgt daarnaast, tijdens de schooluren, voor 
heel wat extra trainingsarbeid.  Ook tijdens de 
vakanties wordt er intensief bijgewerkt! 

VOORSTELLING VAN KAA GENT JEUGDWERKING
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Supporter in de kijker

NEN ECHTE 

IS NEN 
BUFFALO
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Na het turbulente seizoen 1990-1991, meldden de 
spelers zich bij René Vandereycken, die door het 
toenmalige Voetbalmagazine uitgeroepen werd als 
trainer van het jaar, voor de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. De Buffalo’s hadden dan wel de 
allereerste Champions League gemist, met de Uefa 
Cup wachtte er dat seizoen ook heel wat Europees 
lekkers op Frank Dauwen en co.
Op dinsdag 17 september 1991 was het zover. 
De Buffalo’s betraden het heilige gras van het 
Ottenstadion tegen het Zwitserse Lausanne Sport. 
Alle goede moed van de Buffalosupporters werd in 
de 41e minuut de kop in geslagen door de Zwitsers, 
0-1. Die stand bleef op het scorebord staan en na 
90 lange en moeilijke minuten gaf niemand nog 
een cent voor de Gentse kansen. Het Europese 
avontuur leek, met een moeilijke verplaatsing naar 
Zwitserland, op een sisser af te lopen. 

Nu ja, zeggen dat niemand nog in de Gentse kansen 
geloofde was een brug te ver. Er was minstens één 
persoon die zich weigerde neer te leggen bij de 0-1 
nederlaag. Die persoon was niet de minste. Trainer 
René Vandereycken had een schat aan ervaring 

in het Europese voetbal en pepte zijn spelers dan 
ook op. René was zeker van zijn stuk. Hadden die 
Zwitsers maar geweten dat hij op een speciaal 
spelconcept broedde…

Na een vlekkeloze voorbereiding aan de boorden 
van het Meer van Genève, stonden onze blauwwitte 
helden op 2 oktober 1991 in Lausanne voor een 
moeilijke, maar geen onmogelijke opgave. De eerste 
helft vorderde en bij het rustsignaal bleven beide 
ploegen steken op een 0-0. De tijd begon toch wel 
te dringen voor de troepen van René Vandereycken 
en supporters werden zowel in Lausanne als op het 
Gentse thuisfront steeds zenuwachtiger. 

Lang moest al wie de Buffalo’s een warm hart 
toedraagt niet wachten op een eerste ontlading. 
Al in de 46e minuut verschalkte Mark Verkuyl de 
Zwitserse doelman. 44 minuten en 2 verlengingen 
later stond de 0-1 nog altijd op het bord. Penalty’s! 
Daarin bleven Eric Viscaal, voor wie een strafschop 
altijd een koud kunstje was, Erwin Vandenbergh 
en Marc Van der Linden foutloos. En de Zwitsers? 
Die bezweken onder de druk, waardoor Bart De 

1991-1992: 
Een blauwdruk
voor Europees
succes  

Tekst: Thomas Eeckhout

Vandereyckens koppigheid en 
ervaring redden de Buffalo’s

DEEL 2
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Roover bij een 1-3 stand de Gentenaars naar de 
volgende ronde kon trappen. Ook zijn penalty 
ging met de ogen dicht tegen de netten. René 
en zijn jongens flikten het. Een wonder was 
geschied. Het zou niet het enige wonder van de 
campagne worden…

In Gent werd intussen al vol spanning uitgekeken 
naar de volgende tegenstander. Geheel volgens 
de traditie van pech bij de loting kwam het 
machtige Eintracht Frankfurt uit de trommel. 
De Buffalo’s moesten het in de tweede ronde 
opnemen tegen de autoritaire leider in de Duitse 
Bundesliga. 

Opnieuw gaf voetbalminnend België de Buffalo’s 
geen schijn van een kans, opnieuw was er één 
‘koppigaard’ die weigerde om de publieke opinie 
te volgen: René Vandereycken. René broedde 
opnieuw op een plannetje om de Duitsers in Gent 
te verwelkomen. Vandereycken wilde Frankfurt 
verrassen. Blijkbaar, had het Gentse bestuur, na 
vraag van een Duits televisiestation, de wedstrijd 
vervroegd. Een ietwat onaangename verrassing 
voor de supporters, waardoor amper 5000 
toeschouwers de tribunes van het Ottenstadion 
bevolkten. Niet dat er zoveel te zien was, Gent 
speelde behoudend en de wedstrijd eindigde op 
een logische 0-0. 

De terugwedstrijd in Frankfurt werd opnieuw 
een nagelbijter van jewelste. Geen enkel 
televisiestation zond de wedstrijd uit, waardoor 
radio en teletekst in Gent en omstreken een 
avondje hoogconjunctuur tegemoet gingen. 
Vele harten gingen dan ook sneller slaan als 
Erwin Vandenbergh tien minuten voor de rust 
zijn reputatie als goaltjesdief alle eer aandeed. 
0-1 en de Buffalo’s virtueel geplaatst. Minuten 
tikten voorbij en rond kwart voor negen op die 
woensdag 6 november, bereikte het nieuws 
de Gentse huiskamers. KAA Gent stuntte in 
Frankfurt en plaatste zich voor de derde ronde 
van de Uefa Cup! Even hadden de nochtans 
meer dan juiste woorden van huidig ‘Match of 
the Day’-presentator Gary Lineker geen enkele 
waarde. Voetbal wordt gespeeld met 22 spelers 
en op het einde winnen… René Vandereycken en 
zijn indianen.
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OPEN GEEST

Rob Schoofs
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Mijn vriendin 
Michelle moest 
niets weten van 

voetballers

Tekst: Raef Ghanem
Foto’s: James Arthur

“
Om een (h)echt team te smeden, zijn 

sterke persoonlijkheden onontbeerlijk. 
Vaak zijn die onderbelicht, verscholen 

achter de getoonde kunstjes op het 
veld. Hier kijken we binnen in de ziel 

van de topvoetballer. De spots worden 
gericht op de persoonlijkheid van de 

heersers op het veld. Vandaag aan 
de beurt… Rob Schoofs, een joviale 

Limburger die in Gent op avontuur is. 
Een jongen werd een man, een hobby 

werd een job. “Vertrekken uit mijn 
vertrouwde omgeving was niet evident, 

maar gelukkig is Michelle er nu”.
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OPEN GEEST: ROB SCHOOFS

Rob, laten we beginnen bij de basis. Je bent opge-
groeid in het gemoedelijke Herk-de-Stad. Hoe was 
je kindertijd?

“Héél rustig, zoals de buurt zelf (lacht). Ik zat op 
een kleine basisschool waar iedereen elkaar kende 
en de bal en ik onafscheidelijk waren. De liefde was 
toen al groot. Ondanks de vroege echtscheiding van 
mijn ouders, ik was toen amper 7 of 8 jaar oud, heb 
ik een zeer fijne jeugd gehad. Ik had twee warme 
nesten, waar de meeste er maar één hebben. Een 
droomkind zal ik mezelf niet noemen, maar ik was 
toch een heel brave. (grijnst). Pas in de pubertijd 
begon het echte kattenkwaad. Leerkracht zijn was 
in onze klas echt een risicoberoep. Tijdens de les 
wiskunde hebben we ooit muizen losgelaten in de 
klassen en de gangen. Dat was bij juf Motard en 
we hadden gehoopt dat ze als vrouw volledig zou 
flippen, maar ze bleef er opvallend rustig bij. Een 
straf was ons deel, maar op het moment van de 
uitvoering had ik training met de A-ploeg van STVV.  

Hoe prioritair was school voor een beloftevolle 
jeugdvoetballer? 

“Mijn mama heeft niet zelden gehamerd op het feit 
dat mijn resultaten beter moesten. Slagen met de 
hakken over de sloot vond ik echter goed genoeg. 

Achter de boeken zitten was niets voor mij. Zij 
verwachtte echter meer en pushte me om beter te 
presteren. Helaas zonder merkbare vooruitgang. Ik 
volgde Economie-Moderne Talen, terwijl ik vanaf 
het vijfde middelbaar vaak lessen aan mij moest 
laten voorbijgaan om te gaan trainen. Sommige 
leerkrachten konden daar niet mee lachen. In 
het zesde jaar werd de combinatie me fataal, 
maar uiteindelijk heb ik mijn diploma via de 
examencommissie toch behaald.”

Je opa Jo is naar het schijnt zeer fier, hij kan niet 
zwijgen over jou.

“Ja, inderdaad. Mijn opa is mijn grootste fan, zo 
simpel is dat. Het feit dat ik mezelf profvoetballer 
mag noemen heb ik voor een groot deel aan hem 
te danken. Tijd noch moeite werden gespaard 
om mijn voetbalgeluk na te jagen. Terwijl mijn 
ouders het soms te druk hadden, was hij het die 
me vaak naar de training voerde en me bijna elk 
weekend aan de zijlijn kwam aanmoedigen. Thuis- 
én uitmatchen. Dat zijn kleinzoon uiteindelijk 
uitgroeide tot kapitein van zijn lievelingsploeg 
(STVV, nvdr.) betekende emotioneel heel veel voor 
hem. Ook nu blijft hij mijn steun en toeverlaat. Het 
is iemand om naar op te kijken.”
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OPEN GEEST: ROB SCHOOFS

Kijken je zussen ook op naar hun grote broer? 

“Lia, mijn zus van 19, ziet me wel als grote broer, 
maar ze zal me niet snel om raad vragen. Zeker niet 
op liefdesvlak, dat houden we strikt gescheiden 
(lacht). Vroeger hadden we een typische broer-

zusrelatie, met de nodige ruzie en plaagstoten, 
maar nu komen we beter overeen. We zijn de 
puberteitfase gelukkig voorbij. Mijn kleine halfzus 
Noa kijkt wel echt naar me op moet ik zeggen. Op 
vijf jaar mag dat ook wel (lacht). Ze zakt nu ook 
geregeld af naar Gent om me te zien spelen, wat ik 
erg apprecieer.” 

Je papa heeft een fruitbedrijf, hoe groot is de kans 
dat je later in zijn voetsporen treedt? 

“Vrij miniem toch wel (lacht). Het is niet mijn 
grootste ambitie om de familiezaak verder uit te 
bouwen. Zelfs als kind ging ik er niet met volle 
goesting helpen. Weet je, vaak zegt men dat 
voetballers iets achter de hand moeten hebben en 
ik zie zijn bedrijf als mijn vangnet. Dat speelde ook 
een rol in mijn beslissing om op 18-jarige leeftijd 
geen hogere studies aan te vatten en alles op 
mijn voetbalcarrière te zetten. Mocht ik toch niet 
doorbreken, dan kan ik nog altijd fruitboer worden 
(hilariteit).”

Zie je voetbal eigenlijk nog als hobby of is het 
ondertussen je beroep geworden?

“Sinds mijn transfer naar Gent zie ik het toch meer 
als mijn job. In Sint-Truiden, waar ik ook woonde, 
had ik daarentegen tot en met de laatste dag een 
hobbygevoel. Ik was daar een kind van de streek, 
dat daar is geboren en getogen. Om naar Gent 
te komen, ben ik moeten verhuizen, ver weg van 
familie en vrienden. Een opoffering voor mijn 
‘werk’ die ik nooit eerder moest maken.”

Mijn opa is mijn grootste 
fan, zo simpel is dat. 
Het feit dat ik mezelf 
profvoetballer mag 
noemen heb ik voor een 
groot deel aan hem te 
danken.
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Je staat met je voeten stevig op de grond, maar 
ook jij moet beamen dat de verleidingen voor een 
jonge profvoetballer soms groot kunnen zijn. 

“Ha, maar die kan ik wel weerstaan. Sinds zeven 
maanden ben ik samen met Michelle, mijn eerste 
grote liefde, en we zijn graag in elkaars gezelschap. 
Zij is vaak bij mij in Gent en ik zak soms af naar 
Leuven, waar ze sociologie studeert. Ook als we 
niet samen zijn doe ik amper zotte dingen. Men 
mag me echt braaf noemen, het enige dat ik doe 
in Gent is rusten, wat rondwandelen in het mooie 
stadscentrum en af en toe Playstation spelen. 
Weet je, wij verdienen veel, maar geld zal me nooit 
veranderen. Een extravagant leven zegt me echt 
niets. Daarin speelt ook mijn opvoeding een grote 
rol. Mama en papa hebben me geleerd dat geld 
wel belangrijk is, maar dat ik altijd de voeten op de 
grond moet houden. Dat werd er met de paplepel 
ingegeven. Ik maak mijn eigen keuzes, maar je zal 
mij nooit iets zien doen waarvan ik weet dat mijn 
ouders dat niet oké zouden vinden. Mijn respect 
voor hen is groot.”

Je noemt Michelle je eerste grote liefde, veel 
moeite moeten doen voor haar?

“Zeg dat wel. Zeker omdat ze aanvankelijk niets wou 
beginnen met voetballers en gewoon vrienden wou 
blijven (hilariteit). ‘Ik zie u als een vriend’, zei ze. Bij 
mij was het daarentegen liefde op het eerste gezicht. 
Haar blauwe ogen vielen me direct op. Moeite dat 
ik heb moeten doen om haar hart te veroveren, niet 
normaal. Het heeft echt lang geduurd, een volledig 
jaar. Zelfs een gewoon onschuldig afspraakje was in 
het begin teveel gevraagd. (grijnst) Gelukkig ben ik 
iemand met veel geduld en doorzettingsvermogen. 
Ik ben echt gelukkig met haar. Het is niet altijd een 
gemakkelijke, maar dat vind ik wel goed (grijnst). Ik 
moet eigenlijk KAA Gent dankbaar zijn, want toen 
besefte ze dat ze me zou missen en is de vonk 
volledig overgeslagen. Het is mijn eerste echte 
relatie. De dag voor de eerste training bij Gent was 
onze eerste kus.”

Je bent hier nu bijna een jaar in Gent: Limburger, 
wereldburger of toch maar Gentenaar?

“Gentenaars zijn zeer vriendelijk, behulpzaam 
en positief. In Sint-Truiden heb je natuurlijk 
ook vriendelijke mensen, maar daar had ik de 
indruk dat de mensen onder elkaar wat norser en 
verzuurder zijn. Toch settel ik me na mijn carrière 
met plezier in Limburg.”
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TERUGSPEELBAL (2014)

Het halfvolle glas

Tekst: Peter Maes

De Gantoise neemt zondagnamiddag de 
bocht. De heenronde van de reguliere 
competitie ligt achter ons, de volgende 
vijftien wedstrijden zetten ons netjes af 
aan de deur van de Play-Offs. Eerste aan de 
beurt is KV Kortrijk. Een klein stapje terug 
in de tijd, naar de reguliere competitie 
2014-2015, leert dat uit een duel met de 
koene Kerels uit Kortrijk soms wel een les te 
trekken valt.
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TERUGSPEELBAL (2014)

Het halfvolle glas
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TERUGSPEELBAL: DE GANTOISE IN 2014

Na de match is voor velen op de promenade de 
plastiek beker met bier vol, maar het figuurlijke 
glas half leeg. Drie verloren punten! Drie! In de 
stemmen klinkt onrust. De herinnering aan het 
vorige seizoen is vers. Waarom waren er zo weinig 
kansen in de tweede helft, zoveel slechte voorzetten 
en verloren ballen? Balbezit is leuk maar waar was 
de efficiëntie? Hoe krijgen we de onzuiverheden er 
uit? Hoe sterk is de verdediging? Was dit wel een 
ploeg voor Play-Off 1? 

Vrijdagavond. In een volgelopen Ghelamco Arena 
treffen de supporters van blauw-wit elkaar, 
sommigen met het zonnebruin nog op de huid, 
voor de zesde speeldag van de reguliere competitie. 
Het is voor velen een fijn weerzien. Zo mag Hein 
Vanhaezebrouck, in de zomer overgekomen 
van KV Kortrijk, zijn voormalige assistent, Yves 
Vanderhaeghe, als trainer van rood-wit in zijn 
nieuwe thuis verwelkomen. Benito Raman, net 
terug van een uitleenbeurt bij de KV Kortrijk, staat 
bij de Buffalo’s in de spits, klaar om zijn oude 
ploegmakkers pijn te doen.

Op de terrassen heerst de hoop. De Gantoise 
verloor door die eerste nederlaag op Racing Genk 
wel de leidersplaats aan Anderlecht, maar de ploeg 
draait wel lekker mee bovenaan het klassement. 
Bij de bezoekers uit Kortrijk loopt het allemaal 
toch een stuk minder. Met vier punten staan ze 
voorlaatste en vandaag zijn Benoit Poulain, Thomas 
Matton, Stijn De Smet en Brecht Capon er niet bij. 
Dit varkentje is klaar om gewassen te worden, zo 
lijkt het.

De Gentse hoop blijkt niet helemaal onterecht. In 
de eerste minuut geeft de Kortrijkse verdediging, 
vriendelijk als ze is, de bal aan Benito. Hij besluit 
echter hoog over. Helaas, zo blijkt, want zeven 
minuten later verliest Puljic de bal,  schudt Santini 
Gershon af. Matz Sels raakt de plaatsbal van de 
Kortrijkse spits nog met de vingertoppen, maar de 
bal, venijnig ding, verdwijnt toch in doell. 0-1. Een 
“domper”, heet dat dan.

Wat volgt is veel balbezit voor de thuisploeg, 
gemiste Gentse kansen, ballen van de lijn gehaald 
en sporadische maar gevaarlijke tegenaanvallen 
van Kortrijk. En blessures. Belhocine moet na 
twintig minuten een gekwetste Puljic vervangen. 
Sven Kums, generaal in wording, moet vlak voor 
rust met rugpijn naar de kant. Habib Habibou 
loopt – getooid met handschoenen - in zijn plaats 
het veld op. Veel soelaas brengt het niet. In een 
zwakkere tweede helft lopen de karige blauw-witte 
aanvalsgolven te pletter op een rood-witte muur. 
Een scherp fluitsignaal klinkt en de tweede Gentse 
nederlaag op rij is een feit. De hoop bleek ijdel te 
zijn.

KAA Gent – KV Kortrijk,
Ghelamco Arena, 29 augustus 2014

Hein Vanhaezebrouck zette die dag deze 11 
op het veld:
Sels, Foket, Puljic (23’ Belhocine), Gershon, 
Asare, Neto, Kums (26’ Habibou), Milicevic, 
Dejaegere, Depoitre, Raman (82’ Saief). 

Rafinha, Oussalah, Zolotic en Pollet bleven 
op de bank.
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Niets beter dan een pot voetbal om een kerstelijk 
eetfestijn te verteren. Tweede kerstdag en iedereen 
in de Buffalo-aanhang snakt naar hetzelfde laat 
kerstcadeau: drie punten aan de Groeningekouter, 
graag, Hein.

Want het is van moeten. KAA Gent is na een 5 op 
18 weggezakt in het klassement. Als we in de top 
6 het jaar willen eindigen, dan moeten er op Kor-
trijk punten gepakt worden. Bij de Kerels draait het 
daarentegen lekker. Bij winst gaat KV Kortrijk als 
derde in de stand het nieuwe jaar in.
De Buffalo’s schieten het snelst uit de startblok-
ken. Depoitre kopt net naast, de druk houdt aan en 
in minder dan een kwartier staat het 0-1. Nielsen 
in de kluts en goal! De vreugde is van korte duur. 
Enkele minuten later zet Stijn De Smet een licht 
toegekende penalty om (1-1). De bordjes hangen 
weer gelijk. 
Een volgelopen stadion, de spionkop gevuld met 
rood-witte kerstmutsen, ziet daarna op deze 
Boxing Day een wedstrijd op zijn Engels. Slijk, 
tackles, duels op het scherp van de snee, spel 
heen en weer, kansen aan beide zijden. Maar geen 
doelpunten meer voor de rust. 

Dan maar in de tweede helft en kijk, op het uur stift 
Benito Raman de bal enig mooi over doelman Keet. 
1-2! De ban gebroken, het uitvak in extase. Maar 
het is nog niet gedaan, oppassen dus. Een beter 
spelend Kortrijk drukt en puft, nu tegen een muur 
van blauw-wit, evenwel zonder resultaat. Integ-
endeel, plots lost doelman Keet de bal en daar is 
Depoitre (1-3). Twee doelpunten verschil, tien mi-
nuten voor affluiten, nu is het toch gedaan? 
Nee. In de negentigste minuut deponeert Matton 
de aansluitingstreffer in het Gentse doel (2-3). Vijf 
minuten extra. Het meegereisde blauw-witte heir 
bijt zich de nagels stuk. De laatste bal van de wed-
strijd valt voor de voeten van Chevalier. Hij staat al-
leen. Hij legt aan. Zijn schot zoeft over de dwarslat. 
De scheidsrechter fluit. Gedaan. Drie punten. Feest!

Wat de supporters die avond, zingend op de bus op 
de E40 richting Gent, echter niet konden weten was 
dat die overwinning op Kortrijk, die 21e speeldag, 
achteraf een keerpunt bleek te zijn.
 
In de volgende negen wedstrijden borduurde 
de Gantoise een reeks van 23 punten op 27 aan 
elkaar, onder meer met een zege thuis tegen Club 
Brugge (2-1) en eentje uit op Anderlecht (1-2). Zo 
parkeerde Hein zijn ploeg op het einde van de reg-
uliere competitie netjes op de tweede plaats van 
het klassement, op vier punten van leider Club 
Brugge.
 Dit was wel degelijk een ploeg voor Play-Off 1.

De rest is geschiedenis, een geschiedenis die ein-
digde met bootjes op de Leie en een blauw-wit 
gekleurde Gentse binnenstad.
De supporters die eind augustus, daar op de prom-
enade nog zo ongerust waren, waren er ongetwi-
jfeld ook bij. Zij leerden dat met dit Gantoise het 
glas vaak halfvol is, ook al lijkt het halfleeg. Dat 
het tijd vraagt om spelers in te passen, dat met 
geduld en hard werken de bal uiteindelijk in de 
juiste richting rollen kan, dat de prijzen worden 
uitgedeeld aan de meet.

Straks weerklinkt in de Ghelamco Arena de Buffalo-
mars. KV Kortrijk komt op bezoek.

’T Es den Agee die hier moe winnen. ARAG!

KV Kortrijk – KAA Gent
Guldensporenstadion, 26 december 2014

TERUGSPEELBAL: DE GANTOISE IN 2014

De opstelling van KAA Gent op 26 december 
2014: 
Sels, Nielsen, Gershon, Asare, Foket, Dejae-
gere, Neto (54’ Lepoint), Van der Bruggen, 
Saief (88’ Rafinha), Depoitre, Raman (90’ 
Locigno)

Bleven op de bank: Vitas, Rafinha, Pollet en 
Soumahoro
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MELLE BEGIJNENWEGEL
 woningen in hedendaagse en moderne stijl
 3 tot 4 slpk  carport mogelijk in optie
 met de trein op 35 min. naar Brussel
 strategisch gelegen aan de R4 en E17

OOSTAKKER WOLFPUTSTRAAT
 nieuwe woonbuurt met woningen en appartementen
 dicht bij het centrum, scholen en winkels
 bushalte op wandelafstand, op fietsafstand van het station
 vlotte verbinding met R4, E17 en E40

Woningen

SINT-AMANDSBERG OMBEEKHOF
 energiezuinige nieuwbouw in klassieke stijl
 woningen met 3-5 slpk en inpandige garage
 binnenafwerking op maat, met kwalitatieve materialen
 strategisch gelegen aan de R4 en E17

OOSTAKKER EIKSTRAAT
 woningen met open keuken, 3 slpk, inpandige garage 
 strategisch gelegen aan de R4 en E17
 grondopp.: 310-886 m2

 verhuizen kan vanaf 6 maanden

WONEN ROND GENT
NIEUWBOUWWONINGEN & APPARTEMENTEN

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - gdv - gvkr - Vv . 
EPB-attest beschikbaar binnen 6 maanden na voorlopige oplevering.

Contacteer Miguel T’ Kindt

T 0473 88 65 91
www.matexi.be - oostvlaanderen@matexi.be

160923_ADV_KAAGENTMagazine_OmgevingGent_210x297mm.indd   1 19/09/2016   11:03:53
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JOUW SMILE, 
DAAR ZORGEN WE VOOR. 
OOK ONDER ONZE NIEUWE NAAM.
Vanaf het najaar wordt Jetair immers TUI. Dat klinkt 
anders, maar geloof ons: je vakantie zal even vertrouwd 
aanvoelen. Want elke dag streven we naar een nog 
betere service en nog mooiere vakanties. 
Maar wel altijd met dezelfde smile als vroeger.

SAMEN GAAN WE VOOR NIEUWE 
HERINNERINGEN.

Jetair wordt

ADV_167X118_KAA.indd   1 11-10-16   10:37
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THE FINE ART OF PRINTING

Betrouwbare veelzijdigheid
Van geboortekaartjes tot hardcover boeken, van visitekaartjes tot tijdschriften: met ons veelzijdige, 

state of the art productieapparaat kunnen we elke drukopdracht aan. Prijsbewuste kwaliteit met 

een milieubewuste insteek, dat is waar Graphius voor staat. 

uw drukpartner voor magazines | catalogi | boeken | brochures

Graphius Gent | Eekhoutdriesstraat 67 | B-9041 Gent | Graphius Brussel | Hemelstraat 2 | B-1651 Lot 

INFO@GRAPHIUS.COM | +32 9 218 08 41 | WWW.GRAPHIUS.COM

Graphius_ft167,5x240_algemeen_NL.indd   1 3/08/16   11:30
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ISPC Gent Ottergemsesteenweg Zuid 720 - 9000 Gent / Gand - Tél.: +32 (0)9 - 241 51 11 - Info-gent@ispc.be
ISPC Liège Route de Liers 125 - 4042 Herstal-Liers - Tél. : +32 (0)4 278 92 92 - Info-liege@ispc.be
Océan Marée Nijverheidskaai - Quai de l’Industrie 214 - 1070 Brussel / Bruxelles - Tél.: +32 (0)2 523 63 93 

contact@oceanmaree.be

Découvrez toute notre offre sur notre site www.ispc.be
Ontdek ons overweldigend aanbod op onze website www.ispc.be

Chez nous, 
un chef se sent comme
un poisson dans l’eau !

Chez nous, 
un chef se sent comme

Een chef 
voelt zich bij ons 

als een vis in het water!

HM_2T ISPC_advertentie_2016.indd   1 11/03/16   11:01
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eerste kapitein

eerste voorzitter in 1901

mede-oprichter 
voetbalafdeling Gantoise

opnieuw voorzitter in 1912
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Hector
Priem
Eind oktober was het exact 116 jaar geleden dat 
KAA Gent opgericht werd. Gantoise bestond ech-
ter al sinds 1864 als multisportclub, maar voetbal 
maakte daar nog geen deel van uit. Het was Hec-
tor Priem die in 1900 mee de voetbalafdeling op-
richtte. De oprichter van onze geliefde club kon uit-
eraard niet ontbreken als held op onze promenade.

HELDEN UIT HET VERLEDEN

DOOR PIETER VANTIEGHEM

College van Melle, bron van het Belgische voetbal

Het was in 1863 dat de Ierse leerling Cyril Bernard 
Morrogh in het College van Melle arriveerde met 
een voetbal onder de arm en zo het spelletje in 
België introduceerde. Terwijl in Londen de Football 
Association en de FA Cup reeds het levenslicht za-
gen, won het voetbal ook steeds meer aan popular-
iteit bij ons. Het was op dat College van Melle dat 
ook ene Hector Priem de liefde voor het voetbal te 
pakken kreeg. Toen hij in september 1900 in con-
tact kwam met Auguste Van de Kerckhove van de 
‘Association Athlétique La Gantoise’, bleek dat de 
multisportclub nood had aan een nieuwe wind. De 
keuze lag voor de hand en een dikke maand later – 
op 31 oktober 1900 - stonden beide heren aan de 
doopvont van de voetbalafdeling.

Voorzitter én kapitein

Het begon allemaal erg kleinschalig met een hand-
vol spelers, een terrein dat door Victor Carpentier 
ter beschikking werd gesteld en kleedkamers die 
in een café werden gevestigd. Toen Gantoise ruim 
een jaar na oprichting zijn eerste officiële wedstrijd 
speelde (tegen FC Kortrijk) was Hector Priem niet 
alleen de eerste voorzitter, maar stond hij ook tus-
sen de lijnen, net als mede-oprichter Auguste Van 
de Kerckhove. Priem speelde dus een prominente 
rol en werd ook benoemd tot de eerste kapitein van 
de ploeg.

Veelzijdige workaholic

Hector Priem combineerde dus het voorzitterschap 
met een spelerscarrière, maar hij was ook van an-
dere markten thuis. Zo studeerde hij geneeskunde 
aan de Gentse Universiteit en behaalde er de groot-
ste onderscheiding.  Nadien zou hij zich in Genève 
nog verder specialiseren in mond- en tandziekten. 
Door zijn drukke bezigheden bleef hij maar één 
jaar voorzitter en werd hij opgevolgd door Adolphe 
Dangotte. Hij bleef wel bij de club betrokken via 
een zitje in het directiecomité en in 1912 werd hij 
terug voorzitter, maar nog in datzelfde jaar stopte 
hij er opnieuw mee, deze keer definitief.
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Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be 
Geef voorrang aan veiligheid.

3,6 - 5,4 L/100 KM 
94 - 126 G CO2/KM

Onze nieuwe sterspeler benut alle ruimte, gaat spaarzaam om met z’n krachten  

en is multi-inzetbaar. Binnenin wijzigt u eenvoudig de opstelling van het variabele 

zetelconcept. De centrale touchpad fungeert als spelverdeler voor het multimediasysteem. 

En z’n zuinige en efficiënte motoren scoren ook op vlak van milieuvriendelijkheid. 

Met de C-Klasse Break dribbelt u vlotjes en comfortabel door het drukste verkeer.  
Ontdek hem bij Mercedes-Benz Gent vanaf € 32.751,00 (incl. btw).

De nieuwe C-Klasse Break.  
Ideale match voor al je passies.

Mercedes-Benz Gent NV, Afrikalaan 208, 9000 Gent, Tel. 09 250 05 11
Mercedes-Benz Sint-Martens-Latem NV, Kortrijksesteenweg 108, 9830 Sint-Martens-Latem, Tel. 09 24 24 111
Mercedes-Benz Gent NV - Verkooppunt Eeklo, Gentsesteenweg 78, 9900 Eeklo, Tel. 09 377 71 90

110361_Ad_AA Gent_C-Klasse Break_A5_01.indd   2 06/08/14   12:45
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KAA GENT – KV Kortrijk
27/11/2016 - 14:30 uur

KAA GENT
Trainer
Hein Vanhaezebrouck
  
Doelmannen
1. Jacob Rinne
20. Yannick Thoelen
25. Brian Vandenbussche
 
Verdedigers
2. Jérémy Taravel
4. Noël Soumah
5. Ofir Davidzada
13. Stefan Mitrovic
21. Nana Asare
23. Lasse Nielsen
28. Siebe Horemans
55. Rami Gershon

Middenvelders
3. Lucas Schoofs
8. Thomas Matton
10. Renato Neto
15. Kenny Saief
16. Rob Schoofs
17. Hannes Van der Bruggen
19. Brecht Dejaegere
32. Thomas Foket
40. Ibrahim Rabiu
44. Anderson Esiti
77. Danijel Milicevic

Aanvallers   
7. Kalifa Coulibaly
11. Emir Kujovic
24. Jérémy Perbet
27. Moses Simon
88. Dieumerci Ndongala

WEDSTRIJDSELECTIE KAA GENT - KV KORTRIJK

Zulte Waregem

KV Oostende

KAA Gent

Club Brugge

Sporting Charleroi

Anderlecht

Racing Genk

KV Kortrijk

Standard

KV Mechelen

Eupen

Waasland Beveren

Sporting Lokeren

Excel Moeskroen

STVV

Westerlo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

33

28

27

27

27

25

24

24

22

22

15

14

12

11

10

9

JUPILER PRO LEAGUE

KLASSEMENT & SPEELDAGEN

TOPSCHUTTERS

Lukasz Teodorczyk 

Idriss Saadi

Nikos Karelis

Orlando Sá 

Knowledge Musona

1

2

3

4

5

11

9

8

7

7

KV KORTRIJK
Trainer
Bart Van Lancker
  
Doelmannen
13 Michalis Sifakis 
28 Thomas Kaminski
 
Verdedigers
3 Fabien Boyer 
4 Lennert De Smul 
6 Dimitrios Goutas 
15 Romain Métanire 
16 Tomislav Barbaric 
20 Samuel Gigot 
23 Joao Carlos Reis Graca 
Joãozinho 
24 Lucas Rougeaux 
31 Anthony Van Loo

Middenvelders
5 Birger Verstraete 
8 Nebojsa Pavlovic 
10 Hervé Kage 
17 Gertjan De Mets 
25 Xavier Mercier 
26 Elohim Rolland 
30 Kristof D’Haene 
88 Sidy Sarr

Aanvallers   
7 Stijn De Smet 
9 Thanasis Papazoglou 
11 Idriss Saadi 
27 Idir Ouali 
29 Andrii Totovytskyi 
39 Lars Veldwijk
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• Verlicht spier- en gewrichtspijnen

• Goed bij reuma, artrose en fi bromyalgie

• Verbetert de immuniteit

• Bevordert de bloeddoorstroming en conditie

• Maakt de huid frisser en jonger

• Vermindert cellulitis

• Ideaal om te detoxen

• U verbrandt calorieën zonder moeite

Heilzaam relaxen bij u thuis.

TA
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BE

Een HEALTH MATE® infraroodsessie kan 
bijzonder heilzaam zijn bij tal van ongemakken*.

Kom de 
Health Mate® 

ontdekken in ons 

 

fi liaal te Brakel!

(*) Raadpleeg steeds uw arts als u een infraroodcabine wil gebruiken om medische redenen.

De pionier in infraroodtechnologie

Bestel nu en 
geniet reeds met de 

feest  dagen van uw 
Health Mate cabine!

GRATIS 
LEVERING

& PLAATSING 

GRATIS 
OPTIES

OPENDEUR DAGEN
SUPERSALES/KORTINGEN 

Bekijk de 
Health Mate® 
brochure op 

WWW.ESENTO.BE

ESENTO BRAKEL
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• Verlicht spier- en gewrichtspijnen

• Goed bij reuma, artrose en fi bromyalgie

• Verbetert de immuniteit

• Bevordert de bloeddoorstroming en conditie

• Maakt de huid frisser en jonger

• Vermindert cellulitis

• Ideaal om te detoxen

• U verbrandt calorieën zonder moeite

Heilzaam relaxen bij u thuis.
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Een HEALTH MATE® infraroodsessie kan 
bijzonder heilzaam zijn bij tal van ongemakken*.

Kom de 
Health Mate® 

ontdekken in ons 

 

fi liaal te Brakel!

(*) Raadpleeg steeds uw arts als u een infraroodcabine wil gebruiken om medische redenen.

De pionier in infraroodtechnologie

Bestel nu en 
geniet reeds met de 

feest  dagen van uw 
Health Mate cabine!
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Ronsesestraat 238 (baan Brakel-Ronse)

Open vrijdag, zaterdag en zondag 
van 10 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur

0475 78 70 67
WWW.ESENTO.BE

STEEDS DE BESTE VOOR-
WAARDEN VAN HET LAND 
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Tickets

T. 09 330 23 00
F. 09 330 23 04

Commerciële informatie

T. 09 330 23 10
F. 09 330 23 15

Algemeen nummer

09 330 23 23

Adres

Ottergemsesteenweg - Zuid 808
9000 Gent

Website

www.kaagent.be 

Online ticketing:

tickets@kaagent.be

Openingsuren ticketing

WEEKDAGEN
dinsdag t.e.m. vrijdag: doorlopend van 12u tot 18u
maandag: gesloten 

Wedstrijd tijdens de week:
van 10u-12u45 en van 14u - tot aanvang wedstrijd

WEEKEND
Bij thuiswedstrijden van KAA Gent zijn de loketten geopend vanaf 
5u voor de aftrap.
Op niet-wedstrijddagen zijn de loketten op zaterdag doorlopend 
geopend van 10u tot 13u.

Openingsuren Fanshop

Maandag: gesloten
Woensdag en donderdag: 12u tot 18u
Vrijdag: 12u tot 19u

Zaterdag: geen wedstrijd van 10u tot 17u
bij wedstrijd: 10u tot 12u; 14u start wedstrijd en één uur na de 
wedstrijd
Zondag gesloten tenzij wedstrijd: dan van 3u voor de wedstrijd 
tot aanvang wedstrijd en één uur na de wedstrijd.

KAA GENT PRAKTISCH
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