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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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Voorwoord van de voorzitter

Beste Buffalo’s,

Na een minder goed jaareinde, hebben we het jaar 2017 goed ingezet met een overwinning 

tegen Charleroi. De 1-0 is misschien niet tot stand gekomen met ons kenmerkend 

wervelend voetbal, maar we mogen niet vergeten dat we de laatste drie seizoenen 

nooit hebben kunnen winnen van Charleroi. Dat we nu toch dat blok hebben kunnen 

ontwrichten, door onder meer een actie van een aanwinst uit de wintermercato, moet 

ons blij stemmen.

Zoals beloofd hebben we het team verstrekt op verschillende posities. We hadden daarbij 

meerdere spelers op het oog. Jammer genoeg focussen de media zich vervolgens op 

die ene speler die we ook had gewild, maar die uiteindelijk niet voor ons heeft gekozen. 

Dat daar tegenover een andere speler staat die wel voor ons koos, blijft dan een beetje 

onderbelicht. De transfermarkt wordt van jaar tot jaar gecompliceerder en is voor directie 

en bestuur van de club een uiterst stressvolle periode.

Uiteraard beschikt de club nu over meer middelen dan in de jaren dat we onze 

schuldpositie moesten afbouwen en tegelijk een nieuw stadion mee helpen financieren, 

maar u mag niet van ons vragen dat we ons opnieuw in de schulden steken in een zotte 

jacht op een dure speler. U zal ons nooit betrappen op gekke uitgaven. KAA Gent wil een 

club zijn met een gezonde ambitie, maar een even gezonde balans.

De wedstrijden die er nu aan komen (inmiddels hebben we Lokeren uit gehad) worden 

cruciaal. Zeven wedstrijden, waaronder de dubbele tegen Tottenham Hotspur, in één 

maand is niet van de poes. Ik denk dat we goed gewapend zijn maar ik heb ook gemerkt 

dat u tegen Charleroi als één blok achter het team bleef staan. Uw steun is nog veel 

belangrijker dan die ene speler die al of niet is gekomen. 

 
Uw voorzitter.

Ivan De Witte
Voorzitter KAA Gent
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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



5WIGWAM MAGAZINE

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

Inhoudstafel

Fotografie: Belga Image, Jasper Jacobs, James Arthur, populous.com en Tottenham Hotspur
Redactie: Pieter Vantieghem, Mikaël Soinne, Peter Maes
Wim Beelaert, Xavier Louwagie en Raef Ghanem

Grafische vormgeving: Yves Moreel & Jesse Mogensen (www.esign.eu)

WOORD VAN DE VOORZITTER

INTERVIEW: LOVRE KALINIC

SUPPORTER IN DE KIJKER: DIRK & ROBIN VAN DEN BOGAERT

OPEN GEEST: ANDERSON ESITI

POSTERPAGINA: LOVRE KALINIC

TOTTENHAM HOTSPUR FC - EEN INTRODUCTIE

TERUGSPEELBAL: KAA GENT - CLUB BRUGGE (2008)

VOETBAL IN DE STAD OPENT WIJKHUIS “BIJ PINO”

 WEDSTRIJDSELECTIE KAA GENT - CLUB BRUGGE

KAA GENT PRAKTISCH

03

08

16

22

26

30

36

40

49

51

5WIGWAM MAGAZINE



6 WIGWAM MAGAZINE



7WIGWAM MAGAZINE



8 WIGWAM MAGAZINE

“Tekst: Mikaël Soinne
Foto’s: James Arthur

Lovre Kalinic: ‘Ik hou van 
Gent: de club en de stad. Je 
moet gaan naar wie je wil’
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Dat hij boomlang is (2m01), meervoudig Kroatische 
international en met 3 miljoen euro de duurste 
keeper ooit in de Belgische competitie, weet u 
ongetwijfeld al. Lovre Kalinic (26) was de eerste, 
veelbesproken transfer van KAA Gent tijdens de 
wintermercato. Tegen Charleroi en op het veld van 
Lokeren sprak hij al met de voeten (en handen). Voor 
Wigwam toont hij zich verbaal minstens even sterk.

Vorig jaar liet hij bij Hajduk Split liefst 19 clean sheets 
optekenen. In diezelfde Kroatische competitie vestigde 
hij twee jaar geleden zelfs een record door tussen half 
augustus en half oktober maar liefst 775 minuten geen 
goal te slikken. Thuis tegen Charleroi speelde Lovre 
Kalinic zijn eerste minuten in het shirt van KAA Gent. 
Bij zijn debuut slaagde hij er in om de 0 te houden. 
Het was dus genieten in de Ghelamco Arena, zegt hij. 
Kalinic: “We hebben goede fans en het stadion zit altijd 
vol. Altijd leuk voor een speler om in zo’n goeie sfeer te 
voetballen. Good vibes in the stadium. En bij de eerste 
match behaalden we meteen een overwinning. Nu 
moeten we elke wedstrijd winnen. Ook al is dat natuurlijk 
niet mogelijk. (lachje)

Vanaf de eerste minuut scandeerden de fans jouw 
naam. Heb je dat gehoord?

Kalinic: “Zeker weten. Dat was echt mooi. Ik begrijp de 
Nederlandstalige woorden niet, maar mijn voor- en 
familienaam heb ik wel gehoord. (lacht) Dat apprecieer 
ik enorm.”  

Nam dat de druk wat weg, bij het begin van de 
match? Of voelde je daardoor net meer druk?

Kalinic: “Een voetballer voelt altijd druk. Of ik nu in de 
stad loop of op het veld sta, telkens is er die druk. In 
mijn job en in dit leven als voetballer is dat normaal. 
Dat was bij Hajduk Split niet anders. Ook mijn vorige 
club had veel fans. Maar eens op het veld, moet je je 
op de wedstrijd focussen.”

Is Hajduk Split als club vergelijkbaar met KAA 
Gent?

Kalinic: “Ja. De hele stad leeft voor de club. En dat merk 
ik hier ook. Een jonge kerel of een grootvader: iedereen 
komt naar de match. Dat zag ik ook in Split. In het 
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INTERVIEW: LOVRE KALINIC

stadion van Hajduk is plaats voor 35.000 toeschouwers. 
Het zit niet altijd vol. Maar de Europese en enkele heel 
belangrijke wedstrijden zijn altijd uitverkocht.”

Ben je al eens de stad Gent ingetrokken?

Kalinic: “Ja. Al drie keer ondertussen. Ik ben samen 
gegaan met Stefan en Mili (Stefan Mitrovic en Danijel 
Milicevic, red). Ze hebben me het centrum van de stad 
getoond en gezegd waar de leuke plekken zijn. Welke 
plekken? Dat weet ik niet meer precies. Het was iets 
te veel informatie tegelijk. (lacht) Maar de komende 
maanden ga ik nog veel leren over de stad. We hebben 
ook samen een koffie gedronken. De Gentenaars houden 
duidelijk van de spelers van KAA Gent.”

Ze herkennen je al?

Kalinic: “Ja. Wanneer ze me zien, zeggen ze: ‘Wat is dit? 
2 meter!’ (lacht) Zoiets hebben we nog maar zelden 
gezien’.”

Wist je voordien iets over de stad?

Kalinic: “Ja. Ik had er al over gelezen. Maar vooraf iets 
lezen, is moeilijk. Eens je ter plekke bent, voel je pas 

echt hoe de stad en de mensen zijn.”  

Je houdt erg veel van Split, heb ik me laten vertel-
len. Hoe was het om de stad te verlaten?

Kalinic: “Ik vind dat normaal. Dit is mijn professionele 
leven. Je moet gaan naar wie je wil en 100 procent klaar 
zijn om ergens te vertrekken. De valies moet bij wijze 
van spreken klaar staan. Split is mijn stad, dat klopt. En 
mogelijk ga ik na mijn carrière terug, want mijn familie 
woont er. Maar ik voel mij hier erg goed. Ik hou van deze 
job. En de stad Gent staat me echt aan.”

Over familie gesproken: je bent getrouwd. Is jouw 
echtgenote hier al in Gent?

Kalinic: “Nee. Ze is nog in Kroatië. Momenteel leef ik 
op hotel. Maar we zoeken naar een appartement. Mijn 
vrouw werkt nog in Split en moet nog het één en ander 
administratief regelen. Nadien is het de bedoeling dat 
ze zo snel mogelijk naar België komt. Enkele weken of 
een maand zonder haar, dat zou nog lukken. Maar mijn 
hele voetballeven lang? Dat zou ik niet normaal vinden.”

En dus wordt het voor jou en je vrouw een leven 
in België. Maar het had ook Engeland kunnen 
zijn. Want begin vorig jaar kon je naar Aston Villa. 
Maar de transfer sprong uiteindelijk af.

Kalinic: “Klopt. Ik kon geen werkvergunning krijgen 
voor Engeland. Kroatië is pas sinds 2013 lid van de 
Europese Unie. En in de eerste zeven jaar na toetreding 
heb je nog altijd een werkvergunning nodig. Ik kreeg die 
vergunning niet omdat ik te weinig caps heb voor mijn 
land (Momenteel heeft Kalinic met Kroatië 6 interlands 
achter zijn naam, red.).”

Was je ontgoocheld dat je uiteindelijk niet naar de 
Premier League kon gaan? 

Kalinic: “Neen. Het eerste moment misschien een beetje, 
dat is normaal. Maar dat is het leven. En daar moet je 
op voorbereid zijn. De ene dag vertrek je, de andere 
dag blijf je. No matter how many times you go down, 
it’s important how many times you go up.”

‘Mijn vader is nu 60 jaar en 
speelt drie keer per week 
zaalvoetbal. Hij houdt net 
als ik van hard trainen.’
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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

Mooi gezegd. Ik hoor dat de scouts van KAA Gent, 
naast de wedstrijden op video, jou ook een hele 
week lang volgden op training en jou ook live 
tijdens twee matchen aan het werk zagen. Ze 
waren erg lovend over jouw mentaliteit: geen 
uitgaanstype, een harde werker. Klopt dit?

Kalinic: “Ja. Ik ga inderdaad niet graag uit. Ik was pas 
16 jaar toen ik al in de eerste ploeg stond. Dus ik ben 
opgegroeid met oudere spelers. Maar drinken en uitgaan 
tot vijf uur ’s morgens, neen bedankt. Dan kan ik me 
niet 100 procent geven op training.”

Wat vind je van het Belgisch bier?

Kalinic: “Ik heb er nog niet van geproefd. Maar ik lust wel 
een biertje. Geen 10 of 25 pinten. Maar 1 of 2 biertjes 
is goed voor de spieren.”

Is dat zo?

“Zeker weten.” 

Je bent een keeper van 2m01. Sinds wanneer ben 
je zo groot?

Kalinic: “Mijn vader is ook erg groot: 1m96. Ik heb het dus 
van hem. (lachje) Maar ik ben niet snel groot geworden. 
Stap voor stap, geleidelijk aan. En dat is goed. Want als 
je op enkele maanden tijd veel groeit, krijg je problemen 
met de rug. Dus voor mij is dat fantastisch: ik ben groot 
maar heb nooit rugklachten.”

Heb je altijd al voetballer willen worden?

Kalinic: “Ja. Mijn broer, die 6 jaar ouder is, speelde ook 
voetbal. Ik ben op 7 jaar beginnen voetballen, in een 
kleine club in Kroatië: Solin, het dorp waar ik woonde. 
Daar heb ik anderhalf jaar gespeeld. Daarna ben ik 

‘Ik lust wel een biertje. 
Geen 10 of 25 pinten. 
Maar 1 of 2 biertjes is 
goed voor de spieren.’

INTERVIEW: LOVRE KALINIC
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naar Hajduk gegaan, waar ik uiteindelijk 16 jaar ben 
gebleven.”

Dus KAA Gent is pas je derde club?

Kalinic: “Neen. In mijn periode bij Hajduk ben ik enkele 
keren uitgeleend. Maar Gent is wel mijn eerste buiten-
landse club.”

Het was van kindsbeen altijd voetbal voor jou. 
Nooit overwogen om met jouw gestalte bijvoor-
beeld te basketballen?

Kalinic: “Neen. Want als kind ben je nog niet meteen 2 
meter. (lacht smakelijk) Van de eerste dag dat ik naar 
het veld kwam, hield ik van het voetbal. En zoals ik zei, 
is mijn broer ook een voetballer. Hij was mijn grote 
voorbeeld. Ook mijn vader heeft gevoetbald, weliswaar 
niet professioneel, want in die tijd was het voetbal in 
Kroatië nog niet wat het nu is. Mijn vader is nu 60 jaar 
en speelt drie keer per week zaalvoetbal. Hij houdt net 
als ik van hard trainen.”

Je kende al iets van Gent als stad. Wat weet je 
intussen van de clubgeschiedenis?

Kalinic: “Twee jaar geleden hebben we het kampioen-
schap gewonnen. Het seizoen daarop hebben we in de 
Champions League gespeeld.”

Volgde je KAA Gent ook in Kroatië?

Kalinic: “Wij volgen de Jupiler League en hebben veel 
matchen gezien van de Belgische competitie. Maar echt 
veel van KAA Gent wist ik eerlijk gezegd niet. Want je 
weet nooit wie jou koopt. Maar toen de mensen van 
de club mij vroegen ‘Wil je naar onze familie komen?’ 
heb ik ‘ja’ geantwoord. Dit is de goede keuze voor mij 
en mijn carrière. Ik wil een betere speler worden en het 
beste geven voor mijn ploegmaats. En ik wil herhalen 
wat twee jaar geleden is gebeurd: kampioen spelen.”

Vandaag speelt KAA Gent thuis tegen Club Brugge. 
Weet je iets over de rivaliteit tussen de clubs?

Kalinic: “Ik heb ervan gehoord, ja. Het is één van de 
grootste derby’s voor deze club. In Kroatië hadden we 
een gelijkaardige derby toen we speelden tegen Dynamo 
Zagreb. Ik hou van dit soort matchen. Want dan is er 
veel energie op het veld en in het stadion.” 

INTERVIEW: LOVRE KALINIC

LOVRE KALINIC: “IK BEN GEEN UITGAANSTYPE. 

DRINKEN EN UITGAAN TOT VIJF UUR ’S MORGENS, 

NEEN BEDANKT. DAN KAN IK ME NIET 100 PROCENT 

GEVEN OP TRAINING.”  
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Dirk en Robin
Van den Bogaert

VAK 322

RIJ 24

TRIBUNE 3

SUPPORTER IN DE KIJKER

Tekst: Mikaël Soinne
Foto’s: James Arthur

RIJ 46 en 47
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SUPPORTER IN DE KIJKER
Familie:

Robin: Ik ben 32 jaar, woon in Oostakker en ben 
alleenstaande.
Dirk: Ik ben 63 jaar, woon in Destelbergen, ben 
samenwonend en vader van drie zonen.

Werk:

Robin: Ik werk als freelance redacteur. 
Dirk: Ik ben Wetstraat-journalist bij VTM.

Sinds wanneer bent u abonnee?

Robin: Mijn eerste wedstrijden waren eind jaren 
’90, de periode met onder andere doelman Herpoel 
en topschutter Aarst. Kort daarna ben ik abonnee 
geworden.
Dirk: Ik ga al naar KAA Gent sinds 1965, toen ik 12 
jaar was. En waarom weet ik dat: omdat de keeper 
van toen nog La Gantoise – heel mooie naam, vind 
ik nog altijd – Zdenko Vukasovic was. Wanneer ik 
mijn eerste abonnement gekocht heb, herinner ik 
mij niet meer. 

Favoriete speler?

Robin: Brecht Dejaegere. Hij is net iets creatiever 
dan de gemiddelde speler.
Dirk: Ik heb een boontje voor Danijel Milicevic. Hij 
heeft dat extraatje. Belgisch en Europees overtreft 
hij zichzelf. Het is echt een momentenspeler. Op de 
belangrijke momenten staat hij er, en doet hij dan 
ook nog iets cruciaals.  

Favoriete oud-speler?

Robin: Sven Kums. Hij is compleet als voetballer. Hij 
heeft de creativiteit, is technisch zeer sterk, heeft 
speloverzicht. Een intelligente speler die weet wat 
hij doet en waarvoor je naar het stadion komt.

Dirk: Moïse Dos Santos, die in de jaren ‘60 jarenlang bij 
Gent heeft gespeeld en voordien ook bij Anderlecht. 
Een Braziliaanse rechtsbuiten zoals Jairzinho, maar 
dan op het niveau van de Belgische competitie. Een 
man met een fantastische Braziliaanse techniek die 
op zijn rechterflank iedereen voorbij kon lopen. Ik 
zou niet zozeer naar het stadion gaan voor Kums, 
maar wel voor een Dos Santos.

Meest onderschatte Buffalo?

Robin: Rob Schoofs. Ik stel me de vraag waarom hij 
zo weinig speelt. Want de wedstrijden waarin hij op 
het veld stond, waren goed. 
Dirk: Nana Asare. Binnen de club een erg 
gewaardeerde speler, hij is zelfs kapitein, maar 
daarbuiten veel minder gewaardeerd. In mijn ogen 
is Asare een international. Terwijl ze Jordan Lukaku 
Rode Duivel hebben gemaakt. Een aanfluiting… Het 
verlies tegen Wales op het EK kan je voor een serieus 
deel op zijn conto schrijven. 

Beste match ooit:

Robin: KAA Gent-Club Brugge (1/4/2006; 4-1), met 
drie goals van Boussoufa. En de thuiswedstrijden in 
de Champions League tegen Valencia (4/11/2015; 
1-0) en Zenit (9/12/2015; 2-1). 
Dirk: Ook ik kies voor die wedstrijden, en voeg er 
graag de ruime overwinning aan toe tegen Club 
Brugge thuis: 4-1 (4/10/2015).

Mooiste doelpunt:

Dirk: De vrije trap van Milicevic in de CL-match op 
Lyon (24/11/2015; 1-2). Een goal waar de mond 
van openvalt. Het zijn beelden die de wereld zijn 
rondgegaan. Wat een inventieve goal. Dat is onze 
eigen Panenka. Vergeet ook de verdienste van 
Hein Vanhaezebrouck hierin niet. Het is niet alleen 
Milicevic die dat balletje trapt. De spelers moeten op 
elkaar ingespeeld zijn. En dat heeft Vanhaezebrouck 
uitgedokterd. Telkens Milicevic een vrije trap neemt, 
kan er iets gebeuren.
Robin: Randall Azofeifa was ook zo’n speler die dat 
kon.

Mooiste item:

Robin: De vlaggetjes die ze af en toe uitdelen voor 
de match, zeker tijdens de Europese wedstrijden, 
vind ik leuk. 
Dirk: Ik draag altijd de Buffalosjaal die mijn jongste 
zoon Lennert destijds droeg toen hij bij de jeugd van 
KAA Gent voetbalde. Voor mij is die sjaal een leuk 
aandenken aan die periode. En als Gent de beker 
won of kampioen werd, durfde ik al eens met die 
sjaal op VTM verschijnen. (lacht) Op de foto van mijn 

SUPPORTER IN DE KIJKER: DIRK & ROBIN VAN DEN BOGAERT



18 WIGWAM MAGAZINE

KA
D

ER
ST

U
K
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Robin en Dirk Buffalo

18 WIGWAM MAGAZINE

Twitteraccount sta ik trouwens met de sjaal van KAA 
Gent. De foto is genomen aan het parlement door 
een Kamerlid, de dag nadat Gent de titel haalde. 
Mag ik ook een pluim geven aan het strijdlied? Die 
nieuwe song vind ik altijd een beklijvend moment. 
De hymne van de Champions League vond ik al 
fantastisch. En nu het strijdlied horen net voor de 

match, is echt een whow-moment.

Mooiste momenten van de afgelopen maanden?

Dirk: In mei 2015, het moment dat Renato Neto de 
penalty binnenschiet. Mijn vriendin was toen mee. 
We stonden 1-0 voor, en ik zei haar: “Als Neto scoort, 
zijn we kampioen.” Daar was ik heilig van overtuigd. 
Hij scoort, dat was een ontlading, en daarna was het 
nog een halfuur genieten. Een soort roes.
Robin: Ik had dat gevoel al de zondag voordien, na 
de overwinning op Club Brugge. Toen was ik eigenlijk 
al zeker dat we kampioen zouden worden.
Dirk: En nog een stap verder: de kampioenenviering 
in de stad, met de bootjes en die massa mensen. 
We gaan dat nooit meer beleven. Hopelijk komen er 
nog titels, maar je kan maar één keer de eerste keer 
kampioen spelen. Die momenten gaan verder dan 
alleen maar het voetbal. Een fier moment ervaarde ik 
ook tijdens de uitreiking van de Gouden Schoen. We 
wonnen met Sven Kums de Gouden Schoen. En op 
het gala nadien ben ik op de foto gegaan met Sven 
Kums en ook met Hein Vanhaezebrouck.

Dirk: De kapper waar ik als jongentje bij ging, was een 
supporter van de Gantoise. Met hem ben ik voor de 
allereerste keer geweest. Sindsdien ga ik zeer regelmatig.
Robin: Ik ben destijds eens meegegaan met mijn 
vader samen met een andere kennis van hem, 
bouwondernemer Luc De Cuyper, die toen één van de 
sponsors was van KAA Gent. 
Dirk: Luc De Cuyper is iemand uit de entourage van 
gewezen CVP-voorzitter Johan Van Hecke, waarmee 
ik eens op persreis ben geweest naar het toenmalige 
Zaïre van Mobutu. De Cuyper was ook een Gantoise-
supporter en een fervente lezer van De Morgen, waar 
ik vroeger gewerkt heb. Elke avond op hotel in Kinshasa 
discussieerde ik urenlang met hem over politiek en 
media, en ook over de Gantoise. 
Robin: Zowel mijn vader als ik slagen er in om de meeste 
thuismatchen bij te wonen, ook al is dat niet evident in 
onze sector, de journalistiek. 
Dirk: In dat verband spiegel ik mij altijd aan Jean-Luc 
Dehaene. Toen hij premier was, werd er in zijn agenda 
aangestipt wanneer Club Brugge moest spelen. En op 

die momenten waren er nooit vergaderingen van de 
regering, want Jean-Luc moest naar het voetbal. (lacht) 
Dat is mij altijd bijgebleven. En ik tracht daar in mijn 
werk ook altijd rekening mee te houden: die zaterdag of 
die zondag dat KAA Gent speelt, vrij zijn of vrij maken. 
Over Dehaene gesproken. Vaak zat hij in de tribune 
voor de match van Club Brugge op KAA Gent. En soms 
stuurde ik een sms naar hem tijdens de rust, toen we 
voor stonden. En dan sms’te hij terug: ‘We zullen elkaar 
wel zien op het einde van de match.’ Helaas had Gent 
dan verloren op het einde van de match. Nooit meer 
het vel van de beer verkopen vooraleer hij geschoten 
is, dacht ik toen. Of ik tegenwoordig geen sms’en meer 
stuur naar politici tijdens de rust? Laat ons zeggen dat 
ik op dat vlak voorzichtiger ben geworden. 

SUPPORTER IN DE KIJKER: DIRK & ROBIN VAN DEN BOGAERT
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Supporter in de kijker

NEN ECHTE 

IS NEN 
BUFFALO

GE A5 buffalo.indd   1 13/08/15   14:32
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“Blootvoets voetballen, 
héérlijk!
OPEN GEEST – ANDERSON ESITI

Tekst: Raef Ghanem
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OPEN GEEST – ANDERSON ESITI

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… Anderson Esiti, een betonblok met 
een peperkoekenhartje. De ‘Zwarte Parel’ uit Warri 
ontving ons in zijn strak ingericht appartement aan 
de Brusselse steenweg: “Ik ben hier graag, maar mis 
nog een levensgezellin om de mooie momenten mee 
te delen.”

Anderson, van de straten in Warri naar een 
prachttempel als de Ghelamco Arena, wat een 
prestatie. 

“Zeg dat wel. En dan te zeggen dat mijn vader niet echt 
in een voetbalcarrière geloofde. Nu blinkt hij van trots. 
Om het zo ver te schoppen moet je karakter hebben. Ook 
als kind was ik zeer stil, maar ik had het doorzettings-
vermogen in mij. Ik kon mijn studies combineren met 
het voetbal. Ik mag zeggen dat ik een slimme jongen 
was. Voor ik richting Portugal ging, stond ik op het punt 
om mijn universitaire loopbaan te beginnen. De liefde 
voor de bal nam echter de bovenhand. Mijn vader was 
moeilijk te overtuigen. Voetballen in Nigeria was één 
iets, naar Europa verhuizen was iets helemaal anders. 
“Ho maar”, zei mijn vader. “Hoe ga ik je terughalen 
als het in Europa niet lukt?”, vroeg hij me. “Ik heb 
geen geld voor een vliegticket”. Mijn agent heeft toch 
mijn paspoort kunnen regelen en even later ging mijn 
Europese voetbalcarrière van start.”

Wat indien je vader voet bij stuk hield?

“Dan was Nigeria een mechanisch ingenieur rijker. Toen 
ik op school zat was dat ook mijn grote droom. Ik werd 
echter verliefd op het voetbalspelletje en liet het nooit 
meer los. Ik ben beginnen voetballen op straat, op blote 
voeten. Geld voor voetbalschoenen hadden we niet. 
Geen erg, ik heb er mijn technische kwaliteiten aan te 
danken. De eerste keer dat ik voetbalschoenen droeg, 
konden ze niet snel genoeg uit. Het voelde raar.”

Wellicht was het voor je vader ook gewoon moeili-
jk om zijn kind zo jong zo ver te zien reizen?

“Dat kan ik me voorstellen. Zeker omdat ik heel close 
was met mijn vader. Ik was eigenlijk zijn favoriete zoon 
(lacht). Overal waar hij ging, nam hij mij mee. ‘Anderson, 
ik ga naar een vriend, kom maar mee. Heerlijk voor zo’n 

jonge gast. Als mijn vader een groot stuk vlees kreeg, 
dan deelde hij die altijd met mij. Ik genoot dus bepaalde 
privéleges. Was ik verwend? Misschien wel een beetje.

Wat viel jou als broekventje van amper 18 jaar 
oud het meest op toen je voor het eerst in Europa 
landde? 

“The white (people, nvdr.) leken best mee te vallen 
(schaterlach). In Afrika dachten we, door de vele films 
over racisme, dat de blanken de ‘slechteriken’ waren. 
Het was oprecht een aangename verassing dat dit niet 
zo bleek te zijn. Misschien had ik ook wel geluk dat 
Portugal mijn eerste Europese bestemming was, daar is 
relatief weinig racisme. Europeanen hebben weliswaar 
een andere mindset dan wij, Afrikanen, maar ik heb 
geleerd dat ze ook gewoon ‘goede’ mensen kunnen zijn 
die respect hebben voor onze cultuur. Voor mij was dat 
echt een leuke vaststelling. Ik moet ook wel zeggen dat 
het gebrek aan stroomonderbrekingen een openbaring 
was (hilariteit). 
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De Portugese supporters sloten je snel in hun hart.

“Ja, dat is waar. Ze bedachten ook mooie bijnamen voor 
mij. Bij Leixões SC werd ik ‘Perla Negra’ (zwarte parel, 
nvdr.) genoemd en later, bij Estoril werd ik omgedoopt in 
‘El Muro’ (de muur, n.v.d.r.). Ze zagen een sterke speler 
in mij, die vecht als een leeuw. Hun appreciatie deed 
me veel deugd.

Ex-topmiddenvelder en analist Marc Degryse zei 
eens dat je te traag speelt, ga je akkoord met die 
stelling?

“Ik heb de snelheid van Ronaldo of Messi niet, dat is 
waar. Maar kritiek maakt me beter. Ik weet dat ik niet de 
snelste speler ben, maar ik probeer altijd mijn best te 
doen. Zo gaan ze van mij niet zomaar een bal afpakken, 
ik leg er altijd mijn hoofd voor.

Je noemde coach Hein Vanhaezebrouck ooit een 
leraar, wat hij in een vorig leven ook was. 

“Serieus? Ja, hij leerde me een voetbalvisie die ik nooit 
eerder bij iemand zag. De manier van spelen, hoe we 
moeten passen, welke beslissingen we waar en wanneer 
moeten nemen, … Het is allemaal heel doordacht. 
Zoals de leerkrachten in de klas dingen in ons hoofd 
probeerden te prenten, zo doet hij dat nu op het veld. In 
het begin had ik vaak de reactie van ‘woow, wij creëren 
een nieuw soort voetbal’. Als ik de dingen oppik die 
hij me aanleert, word ik een ‘great player’. Daar ben ik 
van overtuigd. 

Professor lijkt me meer gepast bij hem.

(lacht luid) Absoluut, hij is een prof, zonder twijfel. 

Nu dat je je weg op het veld aan het vinden bent, 
hoe bevalt het leven in Gent je?

 “Gent is prachtig. Ik trek vaak met Rabiu of Simon de 
stad in. Enkel thuis mis ik soms een partner, waarmee 
ik de mooie momenten kan delen. Daar ben ik wel mee 
bezig. Ik weet al wat ik wil, dat is trouwen. Als de tijd rijp 
is … Simon was er vroeg bij, ik pak mijn tijd.“

Ben je bang voor golddiggers?

“I believe in love. Ik leg mijn lot in de handen van God. 
Hij weet wat het beste is voor mij. Veel relaties heb ik 
nog niet achter de rug, maar als de ware morgen mijn 
pad kruist, trouw ik er direct mee. En dan kinderen 
natuurlijk (lacht).”

Moses Simon en Nana Asare hebben er een trou-
we geloofspartner bij. 

“Zeker. Mijn moeder nam me altijd mee naar de kerk. 
Zonder Hem stond ik niet waar ik nu sta en had ik het 
nooit zover geschopt. Geloof heeft me kracht, zeker 
tijdens de moeilijkere momenten. I’m a big boy now, 
maar ik kniel nog vaak op de grond om God om hulp 
te vragen. 

Jonge gasten in de kerk zie je toch niet vaak?

“(lacht) Inderdaad, toen ik in Portugal naar de kerk ging, 
zag ik alleen maar oude mensen rondom mij. Daar 
schrok ik van, want in Afrika zit de kerk vol met jong 

OPEN GEEST – ANDERSON ESITI

Anderson bij Leixões SC
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en oud. De liefde voor het gebed leer je van jongs af 
aan. Laat God en de Bijbel toe in het hart van je kind. 
De aanwezigheid van God voelen in uw leven is een 
rijkdom die niet te onderschatten is. Oké, je kan dan niet 
alle remmen loslaten, maar so what? Ik drink en rook 
bijvoorbeeld niet, maar ik denk niet dat ik iets mis. Zelfs 
als ik uitga is alcohol uitgesloten. Ook als we binnen 
een paar maand de titel zouden pakken.

‘Livin’ the good life’ is dus niets voor jou?

“Ik ben bang om fouten te maken in het leven. Iedereen 
maakt fouten, maar ik wil een grote speler worden en 
daarvoor moet alles wijken. Zaken die me in de weg 
zouden kunnen staan, hoef ik niet.”

Je bent ondanks je jonge leeftijd ook gewoonweg 
een echte familieman hé.

“Zeker. Mijn familie is het allerbelangrijkste in mijn 
leven. Ik voetbal niet voor het geld, absoluut niet zelfs, 
maar met het geld dat ik verdien kan ik mijn familie een 
beter leven schenken. Ik verzeker je, niets is mooier dan 
je familie gelukkig zien. Waarom zou ik bijvoorbeeld een 
Porsche kopen als ik in de plaats 25 familieleden bij kan 
maken? Zie, wij hebben samen moeilijke tijden gekend. 
We hebben afgezien toen ik jong was, soms was er geen 
geld voor kleren, soms zelfs niet voor eten. Door mij 
liggen die tijden nu achter ons. Daar kan ik alleen maar 
dankbaar voor zijn. De lach op mijn broers gezicht als 
ik koop waar hij van droomde is onbetaalbaar.
Vroeger waren de nieuwste Nikes een grote droom, 
nu krijg ik ze gratis. Soms moet ik mezelf in de arm 
knijpen om te geloven wat me overkomt. Dan zeg ik: 
“God… Thank you.”

Genieten van de kleine dingen des levens is een 
deugd.

“Dat vind ik ook! Ik ben geen big spender. Mijn droom-
wagen is een Range Rover. Als ik wil, kan ik die vandaag 
aan de deur hebben, maar ik kies ervoor om slim om 
te gaan met mijn centen en veel te sparen. Daarbij, ik 
heb nog geen rijbewijs (hilariteit). 

Je bent een rustige jongen, hoe reageer je op 
gekke fans? 

“Goed. Ik deel met veel plezier handtekeningen uit en 
poseer gewillig voor selfies. Ik ben een stille jongen, 
maar ik moet eerlijk toegeven dat ik er van hou om 
herkend te worden. Het streelt alleszins mijn ego 
(glimlacht).”

Wat is het meest bijzondere moment in je nog 
jonge leven?

(denkt lang na) “Mijn eerste serieuze relatie, in Portugal. 
Het was nieuw, verfrissend, iets dat ik nooit eerder 
voelde. Het is toen dat de jongen een man is geworden. 
Lief en kwaad met een persoon kunnen delen, is een 
bijzonder gevoel. Het was de eerste keer dat ik iemand 
de echte Anderson kon tonen. Een Anderson die veel 
lacht, danst, zingt, … R. Kelly is mijn favoriete zanger. Ik 
kom goed overeen met Rabiu (Ibrahim, n.v.d.r.) en na een 
tijd liet ik mezelf gaan bij hem: lachen, dansen, zingen, 
… Hij verschoot: ‘ik dacht dat jij niet praatte’, lachte hij. 
I’m really a crazy guy at home (lacht luid).”

OPEN GEEST – ANDERSON ESITI
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LOVRE KALINIC
KAA Gent - Sporting Charleroi / 20.01.2017
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When the Spurs
go marching in!

Paul Gascoigne

Tekst: Patrick Lips
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In 1898 werd Tottenham een professionele club en 
in 1901 won de club de FA Cup: het was de eerste 
“non-league club” die daarin slaagde. In 1908 sloten 
ze dan eindelijk aan bij de Football League.

Tottenham speelt zijn thuiswedstrijden op White Hart 
Lane en dat al sedert 1899: het is nog één van de weinige 
traditionele voetbalstadions in de Premier League waar 
je - zoals lang geleden in het Ottenstadion - nog palen 
hebt die het uitzicht belemmeren. Bij elke thuiswedstrijd 
komen er ruim 30 000 toeschouwers en de sfeer is er 
vaak zeer geladen. Om te kunnen wedijveren met de 
concurrenten in de Premier League moest Tottenham 
echter een nieuw stadion bouwen en met die werken 
werd dit seizoen gestart zodat de Spurs hun Europese 
wedstrijden in het Wembley Stadium spelen; volgend 
seizoen zullen zij trouwens al hun thuiswedstrijden 
afhaspelen op Wembley! Het nieuwe stadion is een 
zeer prestigieus project waarbij 61 000 zitplaatsen 
ingetekend zijn. Waarom precies 61 000? Omdat de 
buren en aartsvijanden van Arsenal 60 000 zitplaatsen 
hebben en omdat concurrent Chelsea ook 60 000 zit-
plaatsen voorziet in hun nog te bouwen nieuw stadion! 
De fans van de Spurs kregen dus hun zin: het grootste 
stadion alle Londense clubs. Het loont de moeite om 
op de website van Tottenham de visuals van het nieuwe 
stadion te bekijken.

Het zou ons te ver leiden om alle grote namen uit het 
rijke verleden van Tottenham op te sommen, maar de 
oudere generatie herinnert zich zeker iconen als Alf 
Ramsey, Bill Nicholson, Danny Blanchflower en Terry 
Venables. Heel voetbalminnend Engeland schrok zich 
een hoedje toen de Spurs in 1978 de Argentijnse 

Tottenham Hotspur FC, onze eerstvolgende 
tegenstander in de UEFA Europa League, werd officieel 
opgericht in 1882 onder de naam HOTSPUR FC en 
sloot zich aan bij de Southern League, een reeks 
voor amateurploegen: voetballiefhebbers uit het 
noordelijke deel van Londen toonden onmiddellijk 
sympathie voor de nieuwe club zodat er al snel meer 
dan 15 000 toeschouwers kwamen kijken naar de 
wedstrijden. ‘Hotspur’ verwijst naar  één van de 
personages in Henry IV Part 1 van Shakespeare, Harry 
Hotspur, een rol gespeeld door de acteur Sir Henry 
Percy die in Noord Londen woonde!
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Moussa Dembele & Jan Vertonghen

TOTTENHAM HOTSPUR FC 

internationals Ossie Ardiles en 
Ricardo Villa binnenhaalden! En wie heeft niet genoten 
van de heerlijke traptechniek van Glenn Hoddle en de 
geniale baltoetsen van enfant terrible Paul Gascoigne? 
Ook de namen van goalgetters Gary Lineker (presen-
teert momenteel Match of the Day op BBC) en Jurgen 
Klinsmann klinken vertrouwd in de oren.

De voorbije jaren oogt Tottenham ook meer en meer 
Belgisch: Vertonghen, Alderweireld en Dembele zijn 
momenteel vaste waarden in het basiselftal, terwijl 
Chadli tot vorig jaar ook geregeld in de kern werd opge-
nomen maar dit seizoen naar West Bromwich Albion 
verhuisde. De liefhebbers van de FA Cup , de populairste 

bekercompetitie ter wereld, herinne-
ren zich misschien nog de finale in 1987  toen een 
andere Belg, Nico Claesen, in de 97ste minuut mocht 
invallen: Tottenham verloor na verlengingen met 2-3 
van Coventry City (nu weggezakt naar League One, zeg 
maar 3de klasse).

De huidige coach is de Argentijn Mauricio Pochettino, 
aanvankelijk aangesteld als “head coach” maar 
inmiddels officieel “manager” nadat hij zijn contract 
verlengde tot 2021. Pochettino boekte zijn eerste 
successen in Engeland met Southampton waar hij 

Jürgen Klinsmann Glenn Hoddle & Ricky Villa
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Toby Alderweireld

TOTTENHAM HOTSPUR FC 

verschillende jonge spelers kneedde 
tot volwaardige kernspelers. Ook bij Tottenham is hij er 
in geslaagd om jonge spelers als Dele Alli, Harry Kane 
en Eric Dier te laten openbloeien tot internationals. 
Pochettino predikt verzorgd aanvallend voetbal waarbij 
de flankverdedigers (Rose en Walker) voortdurend mee 
oprukken. Zijn voetbalfilosofie staat loodrecht tegenover 
de traditionele ‘kick and rush’ stijl waarbij de bal zo snel 
mogelijk naar voren getrapt wordt. Het is geen toeval dat 
Tottenham vorig jaar tot het einde meestreed voor de 
titel en ook dit seizoen in de top van de rangschikking 
staat.

Tottenham pakt uit met een relatief rijke trofeeënkast: 
8 keer FA Cup winnaar, 4 keer League Cup winnaar, 2 
keer kampioen van Engeland, 2 keer winnaar van de 
UEFA Cup en 1 keer winnaar van de UEFA Cup Winners’ 
Cup (in 1963 versloegen ze Atletico Madrid met 5-1 
en waren ze meteen de eerste Engelse club die een 
Europese beker won).
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Het wordt dus een topavond in de Ghelamco Arena op 
16 februari wanneer we Tottenham partij geven, een 
wedstrijd die je niet mag missen!

De supporters van Tottenham zingen steevast “When the 
Spurs go marching in”, een ietwat trage versie van “And 
when the saints go marching in”(Louis Armstrong). In 

het mythische Wembley Stadium verwachten we voor de 
terugwedstrijd op 23 februari ruim 7.000 Buffalo fans… 
when the Buffalo’s go marching in!                            

TOTTENHAM HOTSPUR FC
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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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TERUGSPEELBAL
26 OKTOBER 2008

Tekst: Peter Maes

KAA Gent
Club Brugge

Ze mogen dan wel het blauw delen, de andere clubkleur 
kon niet verder uit elkaar liggen dan het wit van KAA 
Gent en het zwart van Club Brugge. Zondag komt blauw-
zwart op bezoek in de Ghelamco Arena, een treffen dat 
menig Buffalo het eerst in de kalender zet. Sommige 
wedstrijden tegen Club Brugge zijn in het collectieve 
geheugen gegrift: de match van Boussoufa, de 6-2, de 
4-1 van Kums. De negende speeldag van het seizoen 
2008/09 heeft nooit die mythische status verworven. 
Reden genoeg om die fijne slag van onder het stof te 
halen. 

Jules Ottenstadion, 17u

Zondagavond en het Buffalolegioen troept samen aan 
den Ot. Velen staan buiten in de regen op de trottoirs 
van hun vast pre-match café, waaronder alle rokers. 
Dat net ingevoerde rookverbod was te pruimen op een 
terras in de zomer, maar op een miezerige herfstavond 
is dat toch al een pak minder aangenaam. 
De klassieke pronostieken vooraf zijn gematigd positief. 
Ze zijn echter eerder ingegeven door clubliefde en 
hoop dan harde statistiek. De Gantoise had immers 
zijn start van het seizoen gemist. Na acht speeldagen 
is de oogst een magere twaalf punten. De vorige week 
was wel gewonnen op Tubeke (0-1) maar de gelijke 

spelen tegen Lokeren thuis (1-1) en Beerschot uit (2-2), 
voorafgegaan door de nederlaag tegen KV Mechelen 
thuis (1-2) temperen het enthousiasme toch wat. Een 
ongeslagen Club Brugge wacht immers. Wat zou dat 
geven? 

Onder de lampen van den Ot

Michel Preudhomme stuur zijn typeploeg met onder 
meer Ruiz, Maric, Thijs, Suler, Foley, Rosales en 
Jorgacevic het veld op. Tegenstander in de dug-out 
Jacky Matthijssen laat de creativiteit en snelle flitsen 
van Ronald Vargas op de bank. Ivan Leko neemt zijn 
plaats in. 

In de achtste minuut is het al alle hens aan dek voor een 
matig spelend blauw-zwart. Kenny Thompson stormt 
plots in een zee van ruimte op Stijn Stijnen af, die gooit 
lijf en leden in de strijd en weet zo de bal te pareren. Zijn 
ploegmaat Bernt Evens bedankt hem voor de mooie save 
door bij het ontzetten de bal voluit in het gezicht van 
zijn doelman te trappen. Het medeleven op de tribunes 
is groot. Iedereen is meteen wakker. 
Helaas, daarna kabbelt de wedstrijd wat. De Gantoise is 
wel de enige ploeg die druk lijkt te willen zetten maar al 
te vaak ontbreekt de laatste bal. De Brugse verdediging 

v.l.n.r. : Roberto Rosales, Christophe Grondin,
Randall Azofeifa en Bernd Thijs  
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De ploeg van KAA Gent die avond: 

Bojan Jorgacevic, Marko Suler, Bernd Thijs, 

Kenny Thompson, Adekamni Olufade, 

Jonas De Roeck, Roberto Rosales, Dominic 

Foley, Bryan Ruiz, Milos Maric, Christophe 

Grondin.

Massimo Moia, Roy Myrie en Randall 

Azofeifa vielen in.

staat pal, de Gentse wordt nauwelijks bedreigd.. Het is 
een stugge eerste helft, in de gietende regen uitgevoch-
ten op het middenveld. Rusten gebeurt dan ook bij een 
logische brilscore, ook al omdat Joseph Akpala de enige 
kans voor de bezoekers recht op Bojan Jorgacevic knalt.

De start van de tweede helft is van hetzelfde laken een 
broek. Weinig doelkansen voor een proberend Gent, 
een ondermaats Club dat geen kans bij elkaar krijgt 
gespeeld. De Buffalo’s in het volgelopen Ottenstadion 
roeren zich echter meer en meer. Het vertrouwen groeit. 
Hier zit meer in, deze mannen zijn te pakken. 
Dat heeft Milos Maric ook door. De tweede helft is een 
kwartier bezig wanneer hij Philippe Clement met een 
sterke schouder in de wind zet en de zestienmeter 
binnendringt om daar getorpedeerd te worden door 
een onbesuisde Laurent Ciman. Pinanti is pinanti! 
Olufade Adekamni wrijft de regen uit de ogen, kust zijn 
zweetbandje in de kleuren van thuisland Togo en legt de 
bal beheerst rechts in het hoekje. Stijnen geklopt. 1-0! 
Binnen de minuut zorgt Olufade bijna voor de 2-0. 
Aangespeeld door Roberto Rosales kapt hij zich ruim 
voor de zestien vrij en lanceert hij een raket richting 
winkelhaak. Stijnen redt als een kat. 
Nu zijn de Buffalo’s echt wel baas, de druk houdt aan, 
het Ottenstadion kolkt. Hoekschop Ruiz, Olufade verlengt 
en een achterovervallende Jonas De Roeck kopt de 
tweede Gentse goal binnen! Nog 27 minuten. Het lijkt 
een mooie avond te worden. 
Buiten een overwaaiende deviatie van Clement weet 
Club Brugge niets tegenover het Gentse geweld te zetten. 
Integendeel. Thijs plaatst zeven minuten voor affluiten 
een diepe bal op de slof van Ruiz, die kapt, schiet, Stijnen 
pareert alweer maar Maric is goed gevolgd en knalt de 
3-0 in het net. Boeken toe. Euforie op alle banken. Club 
lijdt zijn eerste nederlaag, KAA Gent boekt zijn eerste 
dubbele zege op rij. Van een opsteker gesproken! De 
optimisten vol clubliefde hadden weeral eens gelijk.

Waar eindigde dat allemaal?

KAA Gent eindigde het seizoen 2008/09, het laatste met 
18 ploegen en het laatste voor de invoering van de Play 
Offs, op de vierde stek, zij het met evenveel punten als 
Club Brugge (59). 
De Gantoise Europa in, waar het in het najaar van 2009 
in de derde voorronde van de UEFA Europa League een 
ploegje uit Rome lootte.
De competitie werd echter gedomineerd door RSC 
Anderlecht en Standard Luik. Beiden hadden op het 

eind 77 punten, daar had de Gantoise en meer spe-
cifiek Bryan Ruiz voor gezorgd. Op de laatste speeldag 
stonden de ploegen uit Brussel en Luik immers gelijk. 
RSC Anderlecht won van KRC Gent (0-2), Standard Luik 
stond in de 91e minuut 0-1 voor in Gent. Net toen 
kreeg de Gantoise een strafshop. Bryan Ruiz, die nog 
geen penalty had gemist, trapte, Sinan Bolan redde. 
Testmatchen. Voor het eerst sinds 1986. Standard Luik 
won uiteindelijk de titel, de tweede op rij. KRC Genk 
won de beker. Jérôme Efong Nzolo was scheidsrechter 
van het jaar. Georges Leekens had reeds op 30 maart 
Lokeren verruild voor Al-Hilal.

TERUGSPEELBAL 2008: KAA GENT - CLUB BRUGGE

Kenny Thompson
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Voetbal in de stad schakelt een tandje bij. In Nieuw 
Gent opent onze communitywerking binnenkort 
een wijkhuis. ‘Bij Pino’ wordt een laagdrempelige 
ontmoetingsplek op het Rerum Novarumplein met 
daarin een koffiebar, klusatelier en doorgeefwinkel. 

Voetbal in de stad coördineert het geheel op vraag 
van de Stad Gent. In Nieuw Gent-Steenakker heeft 
de communitywerking van KAA Gent immers al 
verschillende succesvolle projecten lopen zoals de 
Buffalo League, de Buffalo Cup en het wandelvoetbal 
HT Gantoise Legends. Binnenkort komt daar ook nog 
een dansinitiatief bij, de Buffalo Dance Academy. 

‘Bij Pino’ is een mooie kans voor KAA Gent om haar 
sociale werking uit te breiden naar de wijk naast 
het stadion en de wervende kracht van voetbal te 
koppelen aan het maatschappelijk engagement van 
KAA Gent. De naam van het buurthuis komt van 
Pino, een ooievaar die al meer dan 7 jaar op bezoek 
komt en in de wijk overwintert. En een ooievaar heeft 
natuurlijk prachtige veren, net als onze Buffalo. 

Met dit project wil de communitywerking opnieuw 
aantonen dat voetbal en de liefde voor blauw en 
wit mensen kan verbinden. ‘Bij Pino’ moet een plek 
worden waar veel Nieuw Gentenaars zich thuis 
voelen. Een plek ook waar buurtorganisaties gebruik 
van kunnen maken. 

De koffiebar opende op woensdag 25 januari. Het 
klusatelier, waar buurtbewoners workshops zullen 
kunnen volgen, materiaal ontlenen en waar je 
terecht kan voor klusadvies is vanaf woensdag 1 
februari open. De feestelijke opening van ‘Bij Pino’ 
is voorzien op woensdag 22 februari. Buffalo’s uit 
de buurt zijn meer dan welkom.

ELLEN DE JANS

BIJ PINO IS 
EEN BUFFALO!
COMMUNITYWERKING VOOR NIEUW GENT

COMMUNITYWERKING VOOR NIEUW GENT
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VOETBAL IN DE STAD
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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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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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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 – CLUB BRUGGE
29/01/2017 - 14:30 uur

KAA GENT
Trainer
Hein Vanhaezebrouck 

Doelmannen
1. Jacob Rinne
20. Yannick Thoelen
91. Lovre Kalinic
 
Verdedigers
2. Jérémy Taravel
4. William Troost-Ekong
5. Ofir Davidzada
13. Stefan Mitrovic
21. Nana Asare
28. Siebe Horemans
29. Thibault De Smet
55. Rami Gershon

Middenvelders
3. Lucas Schoofs
6. Birger Verstraete
8. Thomas Matton
10. Renato Neto
14. Tesfaldet Tekie
15. Kenny Saief
16. Rob Schoofs
19. Brecht Dejaegere
32. Thomas Foket
33. Louis Verstraete
40. Ibrahim Rabiu
44. Anderson Esiti
77. Danijel Milicevic

Aanvallers   
7. Kalifa Coulibaly
18. Samuel Kalu
24. Jérémy Perbet
27. Moses Simon
30. Darko Bjedov
88. Dieumerci Ndongala

SELECTIES KAA GENT - CLUB BRUGGE

Club Brugge

Anderlecht

Zulte Waregem

KV Oostende

KAA Gent

KV Mechelen

Sporting Charleroi

Racing Genk

Standard

Sporting Lokeren

KV Kortrijk

STVV

Eupen

Waasland Beveren

Westerlo

Excel Moeskroen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

22

22

22

22

22

22

21

21

21

22

22

22

22

21

22

22

46

44

43

39

35

35

34

31

31

24

24

20

20

19

18

15

JUPILER PRO LEAGUE *

KLASSEMENT & SPEELDAGEN

TOPSCHUTTERS *

Lukasz Teodorczyk 

Jelle Vossen

Idriss Saadi

Henry Onyekuru

Orlando Sá

1

2

3

4

5

16

13

10

10

9

CLUB BRUGGE
Trainer
Michel Preud’homme

Doelmannen
1. Ludovic Butelle
22. Ethan Horvath
41. Jens Teunckens
 
Verdedigers
2. Ricardo van Rhijn
4. Bjorn Engels
5. Benoît Poulain
13. Helibelton Palacios
21. Dion Cools
24. Stefano Denswil
28. Laurens De Bock

Middenvelders
3. Timmy Simons
6. Claudemir
15. Tomás Pina
20. Hans Vanaken
25. Ruud Vormer
27. Lex Immers

Aanvallers   
7. Wesley Moraes  
8. Lior Refaelov
9. Jelle Vossen
10. Abdoulay Diaby
11. José Izquierdo
17 Anthony Limbombe
 

* De resultaten van de vorige speeldag zijn nog niet 

opgenomen in deze rangschikking, daar de Wigwam reeds 

in druk was
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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!

GRATIS 
LEVERING

& PLAATSING 

GRATIS 
OPTIES

OPENDEUR DAGEN
SUPERSALES/KORTINGEN 

Bekijk de 
Health Mate® 
brochure op 

WWW.ESENTO.BE

ESENTO BRAKEL
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 

BRAKEL
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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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