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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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e WOORD VAN DE VOORZITTER

Voorwoord van de voorzitter

Beste Buffalo’s,

Hier staan we dan: speeldag dertig van de reguliere competitie en om ons te kwalificeren 

voor Play Off 1 hebben we nog drie punten nodig tegen een rechtstreekse tegenstander. 

Dat is niet de comfortabele situatie waarop we haddwen gehoopt, laten we heel eerlijk 

zijn, maar het is ook geen reden om negatief te zijn en niet onderkennen dat deze club 

serieuze stappen heeft gezet.

Drie seizoenen geleden, in ons eerste jaar in de Ghelamco Arena, konden we ons ook nog 

in de laatste thuiswedstrijd plaatsen voor Play Off 1 en ging tegen Zulte Waregem fout. 

Vandaag is in niks vergelijkbaar met toen. We hebben inmiddels een titel, we hebben 

een achtste finale in de Champions League, een derde plaats in de competitie en een 

achtste finale in de Europa League op ons palmares bijgeschreven. We hebben met ons 

mooi aanvallend voetbal België vermaakt en Europa verbaasd.

Hoeveel respect ik ook opbreng voor een tegenstander als KV Mechelen, ik ben er zeker 

van dat we deze laatste opdracht ook tot een goed einde zullen brengen. Los van het 

resultaat zullen we als bestuur en technische staf evenwel evalueren waar het fout ging. 

We zijn een club in de groei en daarbij horen groeipijnen. Meer zelfs, we zijn een club 

die nog veel groeimarge heeft maar we zullen moeten leren uit onze fouten.

Weten jullie wat, behalve het palmares, het grote verschil is met drie seizoenen geleden, 

rond deze tijd? Jullie, beste Buffalo’s: de sfeer, de ambiance, de aanmoedigingen, de 

Buffalo-spirit in onze Ghelamco Arena. Jullie hebben onze ploeg al meermaals naar 

een overwinning geschreeuwd, ook vorige week nog in Beveren. Spaar de stembanden 

vandaag niet. Schreeuw en juich ons naar Play Off 1, de ploeg heeft jullie nodig. En wat 

ook het resultaat wordt, vergeet nooit: een Buffalo is groots in de overwinning en nooit 

klein in de nederlaag.

 
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
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“OPEN GEEST – LOUIS VERSTRAETE & THIBAULT DE SMET  

“Gij zijt nog een mama’s kindje”

Raef Ghanem

Schooljongens Louis Verstraete (17) en Thibault De Smet (18) leven in een droom. 
In het gezellige ‘De Witte Leeuw’ aan de Graslei spraken de jonkies zoals ze spelen: 
vol jeugdig enthousiasme. Over hun avontuur, over school en over de meisjes. “Ze 
verdienen wat aandacht.” De ploegmaats zijn vrienden geworden. “Wij kunnen altijd 
op elkaar rekenen.” 

met andere clubs. Uiteindelijk zijn we er wel geraakt, ook 
dankzij een coach die gelooft in de jeugd.”

Welk liedje hebben jullie gezongen bij de 
ontgroening?
Louis: “(lacht) Begin jij maar.”
Thibault: “Dat was op stage in Oliva, toen toch vaak werd 
aangekondigd dat de jonkies gingen zingen. We zagen er 
niet tegen op, maar Thomas Foket deed zijn best om ons 
te doen stressen op voorhand. Uiteindelijk bracht ik mijn 
versie van ‘Het is een nacht’ (van Guus Meeuwis, red.) Een 
Nederlandstalig liedje, want in het Engels ging het wat 
moeilijker geweest zijn. (lacht breed)”
Louis: “Ik heb ‘Voor haar’ van Gene Thomas gezongen. Een 
klassieker in het Vlaams, de korte pijn.”
Thibault: “Iedereen zat te lachen en haalde zijn gsm boven.”
Louis: “Gelukkig zijn we beter in voetbal dan in zingen.”

Jullie kwamen de voorbije tijd vanzelfsprekend 
in de spotlights terecht. Streelt de aandacht jullie 
ego? 
Louis: “Ja, dat moet ik wel toegeven. Op straat worden we 
niet om de twee minuten herkend, maar op school voel ik 
wel dat ik meer wordt aangesproken. Ook op sociale media 
krijg ik nu ook vaak berichten van onbekenden, maar dat 
hoort erbij. Die aandacht vind ik best wel leuk. Vermoeiend 
is het voor ons zeker nog niet.”
Thibault: “Bij mij totaal niet. Moest het kunnen, zou ik liever 
anoniem voetballen. Net zoals bij Louis voel ik op school 
wel dat ze wat naar mij opkijken. Mijn vrienden vertellen het 
mij ook altijd als ik in de krant sta. Tof allemaal, maar eerlijk 
gezegd ben ik daar niet mee bezig. Ik snap wel, zoals Louis 
zegt, dat selfies enzovoort erbij horen. Toch voelt het soms 
wat raar aan om met onbekenden op de foto te gaan. Als 
we er fans of kleine kindjes blij mee kunnen maken, doe ik 
het uiteraard met plezier.“

Hebben jullie eigenlijk al een vaste 
handtekening?
Thibault: “Ik vroeg toch wel eens aan mijn ouders welke 
handtekening ik zou gebruiken. ‘Het mag niet te moeilijk 
zijn’, zei ik, want het moet soms wel snel gaan. Het zijn mijn 
initialen met een krabbel erdoor geworden.” 
Louis: “(lacht) Bij mij zit dat ook wel goed. Op T-shirts 
signeren vergt een speciale techniek, maar ik heb die 
ondertussen helemaal onder de knie.”

Een T-shirt is nog vrij onschuldig.
(lachen allebei luid)
Thibault: “Iets straffers gaat misschien nog komen bij een 
wilde fan.” (hilariteit) 

Schooljongens betreden de exclusieve 
voetbalwereld, beschrijf eens jullie eerste indruk.
Louis: “Voetballers hebben echt een schoon leven. Daar 
zou ik mee willen beginnen. Oké, je moet presteren, maar 
je krijgt er veel voor terug. Als voetbal je passie is, zoals bij 
ons, is dit veruit de mooiste job ter wereld. Je kan doen wat 
je het liefst van al doet en als kers op de taart heb je heel 
veel vrije tijd. Een mooiere job kan ik mezelf niet toewensen.
Thibault: “Ik sluit me aan bij Louis. Na de training eten 
die mannen op hun gemak nog iets en kunnen ze daarna 
gezellig bij hun vrouw zitten, terwijl wij ons naar school 
moeten reppen. Het spreekt voor zich dat ik er alles aan 
doe om van voetbal mijn beroep te maken. Ik kwam in 
dezelfde kleedkamer terecht als de grote namen waar ik 
als kleine jongen naar opkeek… In het begin vraag je je af 
hoe die zullen reageren tegen jonge gasten, maar ze vingen 
ons echt goed op. Vooral de Nederlandstaligen namen ons 
onder de vleugels.”

Jullie hebben waarschijnlijk ook veel aan elkaar.
Louis: “Zeker! In het begin is het toch altijd wat zoeken en 
dan is het leuk als er iemand is die je kent en dezelfde 
belevenis meemaakt. Moesten we elk afzonderlijk in de 
eerste ploeg gedropt zijn, zouden we op dit moment minder 
ver in onze ontwikkeling staan. Daar ben ik van overtuigd.”
Thibault: “Zo’n avontuur is gewoon toffer met twee. Door 
deze overstap zijn we echte vrienden geworden.”

Wat ging er door jullie heen toen jullie in 
november een plekje in de A-kern wisten te 
bemachtigen?
Louis: “Ik kan het mij nog perfect voor de geest halen. 
We zaten toen allebei in de kleedkamer, net gedoucht en 
op het punt om naar huis te vertrekken, toen plots Peter 
Balette (hulptrainer, red.) binnenkwam. ‘Je moet niet meer 
terugkeren naar de beloften.’, zei hij. Natuurlijk schrik je 
dan eventjes, maar het besef dat we op het hoogste niveau 
in België konden spelen, maakte ons erg trots. De goesting 
was groot. We konden niet wachten om ons te meten met 
de ‘groten’. Ik voelde me uitgedaagd en wou zien waar ik 
stond en hoever ik kan geraken. Aanvankelijk merkte je wel 
een duidelijk verschil tussen ons en de A-kernspelers, maar 
dat wordt met de week kleiner.”
Thibault: “Zelf bleef ik vrij rustig. Ik hoopte toen al eventjes 
stiekem op die kans. De eerste ploeg zat net in een mindere 
periode, terwijl de beloften hoge toppen scheerden. In een 
interview zei Hein Vanhaezebrouck dat hij de jeugd een 
kans wou geven en dat gaf ons een extra boost.”

De investering in de jeugd door het bestuur 
lijkt zijn vruchten al af te werpen, met jullie 
als natuurlijke opvolgers van Benito Raman en 
Hannes Van der Bruggen. De supporters zien het 
graag gebeuren.
Thibault: “Inderdaad. De supporters zeiden me vaak dat 
er bij Gent weinig jeugdspelers doorbreken, in vergelijking 

OPEN GEEST –  LOUIS VERSTRAETE EN THIBAULT DE SMET

‘Met je mama in de zetel is 
geen romantiek, Thibault’
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Thibault: “(aarzelt al lachend) Ja, een mama’s kindje ben 
ik wel. Ze helpt me nog bij veel zaken en maakt ook altijd 
mijn eten klaar enz., ik word verwend.”
Louis: “Om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: We 
hebben allebei nog geen serieuze relatie gehad, de toekomst 
zal uitwijzen wie van ons de Romeo zal zijn. Eigenlijk is 
het meest ideale om een relatie te beginnen met iemand 
die we al kenden van vroeger. Nu zijn we absoluut niet de 
vedetten van de ploeg, maar stel dat we binnen twee jaar 
uitblinkers zijn bij Gent en ons dan een meisje aanspreekt. 
Dan zullen we ons toch ergens afvragen of ze dat ook gedaan 
zou hebben zonder onze bekendheid.”
Thibault: “Louis heeft gelijk. Ik ben nu bezig met een meisje 
van voor mijn debuut bij Gent en van haar weet ik zeker 
dat het niet omwille van mijn voetbalcarrière is. Dat zijn de 
meisjes van wie ik het moet hebben.”

Wie is van jullie de grootste ijdeltuit?
Thibault: “Ik sta zeker geen uur voor de spiegel – ik kan toch 
niet veel aanvangen met mijn haar – maar ik ben daarnet 
toch even bij de kapper gepasseerd. (lacht) Omdat ik wist 
dat er nu foto’s getrokken zouden worden. Het is voor mij 
toch wel belangrijk om er deftig uit te zien, zodat de mensen 
een positief beeld van mij zouden hebben.”
Louis: “Met mijn krullenbol kan je ook niet veel aanvangen. 
Mijn uiterlijk is wat het is, ik doe er niet teveel aan. 
Thibault: “Terwijl ik er ook op snapchat goed wil uitzien, trekt 
Louis spontaan een foto. Ongeacht hoe hij eruit ziet. ‘Dat 
moet rap rap gebeuren, zegt hij dan’ (lacht)”
Louis: “Ik moet toegeven dat ik nu wel meer aandacht schenk 
aan mijn kledij dan vroeger. Met vrienden shoppen is toch 
anders als met mijn moeder.” (hilariteit)
Thibault: “Ja, Louis loopt er niet als een clochard bij.” (lacht)

Louis, je vrienden beschrijven je als “rustig, 
beleefd en bescheiden, zonder dikke nek 
of sterallures” en op school klinkt steevast 
“voorbeeldige leerling” als het over jou gaat. Hoe 
verbloemd is dat?
Louis: “Dat zijn schone woorden die ik natuurlijk moeilijk kan 
ontkennen. (lacht) Ik doe altijd mijn best op school en bij 
mijn maten ben ik altijd mezelf. Wat ze zeggen is verbloemd, 
maar wel waar. De voetbalwereld zal dat niet veranderen 
en zelfs bij een blitzcarrière zou ik nog steeds dezelfde 
maten hebben. Het zijn goeie gasten die me altijd op dezlfde 
manier zullen behandelen, of ik nu bij Schellebelle of bij 
Barcelona speel.”

Vertel eens over jullie grootste opofferingen als 
jonge profs.
Louis: “Vooral de activiteiten met mijn maten die ik moet 
missen. Vaak moet ik afzeggen als zij iets plannen en 
achteraf hoor ik dan altijd hoe memorabel het was. Uiteraard 
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ben ik er tijdens zo momenten liever bij, maar ik besef ook 
dat ik niet zoals hen kan leven. Daar neem ik dan ook vrede 
mee. Thibault en ik missen op die manier een stuk van onze 
jeugd, maar krijgen iets mooiers in de plaats.”
Thibault: “Het reizen met mijn familie en vrienden vind 
ik het grootste gemis. Tijdens de schoolvakanties is het 
meestal training en wanneer we vrij zijn op de club zit ik 
met schoolwerk of examens.”
Louis: “In tegenstelling tot Thibault moet ik ook letten op 
mijn voeding, dat zit in de familie. Hij kan bij wijze van 
spreken een gans frietkot leegeten zonder een gram aan 
te komen. (lacht)”
Thibault: “Hoeveel vet ik ook eet, ik kom inderdaad niets bij.”
Louis: “Als je de som maakt wegen de opofferingen nooit 
op tegen een bestaan als profvoetballer.”

Louis, doorbreken bij de club van je hart moet iets 
speciaals zijn. 

Louis: “Dat is het zeker, hoewel ik nooit een hevige supporter 
ben geweest die elke week in de tribune zat. Tot vorige jaar 
had ik zelfs geen abonnement. (lacht) Sinds mijn negende 
speel ik al bij de Buffalo’s, dat creëert een unieke band. Als 
echte Gentenaar de blauwwitte kleuren mogen verdedigen, 
doet me wel wat.”
Thibault: “Als ik heel eerlijk moet zijn, was ik als klein kind 
een Club Brugge-fan. Dat zat een beetje in de familie, maar...”
Louis: (onderbreekt) “Dat wordt hier knippen.” (lacht)
Thibault: “Nu mag je mij wel een echte Buffalo noemen, hoor.
Louis: “Ook al was ik geen trouwe abonnee, ik zie mezelf 
nooit voor Club Brugge spelen. Dat doe je gewoon niet.”

Zo scoren bij de supporters. 
Louis: “Ik ben opgeroeid en opgeleid in Gent en ik weet 
hoe de supporters denken over Club Brugge. De club en 
de supporters zoiets aandoen zou ik niet over mijn hart 
krijgen.”
Thibault: “Nu zou ik dat ook niet meer kunnen. De Buffalo’s 
hebben me met open armen ontvangen, terwijl ze me in 
Brugge weggestuurd hebben. Daar zal ik altijd dankbaar 
voor zijn.”

‘Ik ben de toerist van Don 
Bosco tegenwoordig’

Is het gemakkelijk om als jonge gast de voeten op 
de grond te houden?
Thibault: “Ja, toch wel. Wij zijn beide nuchtere jongens die 
beseffen waarmee we bezig zijn. Ook onze ouders zorgen 
ervoor dat we niet beginnen zweven. ‘Jullie zijn er nog niet’, 
drukken ze ons dan op het hart. Terecht. ”
Louis: “Ik moet dat beamen. Op dit moment hebben we zo 
goed als niets bewezen. Eigenlijk vind ik dat je nooit het recht 
hebt om te zweven, ongeacht de afgeleverde prestaties en de 
bereikte status. Wij zullen altijd onszelf blijven en iedereen 
met respect behandelen, wat er ook gebeurt. Respect is 
een rode draad doorheen mijn opvoeding. Ik verzeker je 
dat wij ons nooit beter zullen voelen dan anderen, dat is 
iets aangeboren.”
Thibault: “We kennen onze grenzen en weten wat al dan 
niet kan. Indien we dat even uit het oog verliezen, zullen 
onze ouders ons altijd wel corrigeren.”

Sowieso moeten jullie al de verhoogde vrouwelijke 
aandacht gemerkt hebben... 
Louis: “(onderbreekt en lacht) Die vraag moest komen.”
Thibault: (lacht) “Ik denk dat je die vraag vooral eens aan 
Louis moet stellen.”
Louis: “Ja, nee. Ze staan alleszins nog niet aan mijn deur. 
Momenteel heb ik geen vaste relatie, maar we zien wel wat 
de toekomst brengt.”
Thibault: “Bij mij is het ook kalm. Meisjes sturen wel eens, 
maar ik blijf daar zeer rustig onder. Nu ben ik wel bezig met 
een vriendinnetje, maar we zijn nog niet samen.”

De vraag was: wie is daar van jullie het meest 
gevoelig voor?
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Thibault: “Louis kan er wel een beetje beter tegen dan ik, 
denk ik. Hij is ook meer bezig met de ‘meiskes’”.
Louis: “Veel beter niet, maar oké. Je moet ze ook wat 
aandacht geven hé. (lacht) Als een supermooi meisje mij 
contacteert op de sociale media, zal ik toch een berichtje 
terugsturen.”
Thibault: “Die vrouwelijke aandacht hoort erbij, we hebben 
het graag.” (hilariteit)

Dat is eerlijk Thibault en nu we toch bezig zijn, wie 
doet je hart sneller slaan?
Thibault: “Kleine, schattige meisjes, met toch een mooi 
achterwerk. (Louis proest het uit) Ja, meisjes die vriendelijk 
en schattig overkomen waar je veel plezier mee kan hebben.”
Louis: “In tegenstelling tot Thibault heb ik niet echt een 
bepaald type, maar Alexis Ren kan me wel bekoren. Zoek 
haar maar eens op. (lacht hard) Best wel een Belgische, 
zodat ik er tegen kan klappen.”
Thibault: “Selena Gomez is ook wel niet mis. En als je die 
hoort zingen…”. 
Louis: “Met ouder worden moet ik wel zeggen dat ik het 
innerlijk nu belangrijker vind. Dat klinkt heel cliché, maar 
ik ben echt tot dat besef gekomen.”

Wie is de romanticus onder jullie?
Thibault: (heeft de vraag duidelijk anders begrepen) “Ik 
hou wel van gezelligheid. ’s Avonds met mijn ouders op 
het gemak naar TV kijken…”.
Louis: (onderbreekt) “Met mama in de zetel is geen romantiek 
he, Thibault.” (hilariteit)
Thibault: (lacht hard)

Ben je een mama’s kindje, Thibault?
Thibault: “Neen.”
Louis: “Jawel gij, zijn moeder maakt zelfs zijn zak klaar.” 
(hilariteit)

‘Je noemde mij een 
zangtalent, kieken’
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Louis: “In de herfst van mijn carrière zou ik wel aan de 
kassa willen passeren. Witsel is bijvoorbeeld veel te vroeg 
naar China vertrokken. Hij is 28 jaar oud, veel te jong om 
uit te bollen. Ik zou eerst naar Juventus gegaan zijn en me 
pas op mijn drieëndertigste onderdompelen in het Chinese 
voetbal.”

Hoe belangrijk vinden jullie financiële 
begeleiding?
Louis: “Zeer belangrijk, want het bepaalt je leven na je 
carrière. Een voetballer heeft een korte periode waarin hij 
zijn toekomst kan veiligstellen. Dan is het belangrijk om de 
juiste beleggingen te doen en geen zottigheden uit te halen.”
Thibault: “Ik sluit me daar volledig bij aan. Oké, ik ben wel 
gevoelig voor mooie auto’s en als bijvoorbeeld Milicevic 
op training met zijn Maserati toekomt, dan heb ik iets van 
‘wauw. Toch zou ik daar nu mijn geld niet aan willen geven.”
Louis: “Ik doe voorlopig nog alles met de fiets. (lacht)” Eens 
ik mijn rijbewijs heb, zou ik mezelf een elektrische auto 
cadeau doen.” 

Misschien zijn jullie nog te jong om op die 
vraag te antwoorden, maar vinden jullie dat 
een profvoetballer iets moet terugdoen voor 
de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Vincent 
Kompany met zijn vele sociale projecten?
Louis: “Als je zoveel verdient, vind ik van wel. Ik zou dat 
zéker ook doen. Zitten op mijn geld is niets voor mij. Iedere 
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grootverdiener zou een stuk van zijn geld terug moeten 
herinvesteren in de maatschappij.”
Thibault: “Moeten is een groot woord, maar als je een berg 
geld hebt, is het maar normaal dat je iets terugdoet voor de 
maatschappij. Dat gebeurt volgens mij te weinig.”
Louis: “Mocht ik meer verdienen, zou ik vooral een goed 
doel voor dieren of de natuur steunen.”
Thibault: “Mijn steun zou vooral gaan naar zieke mensen 
in arme landen.”

Jullie blinken uit in nuchterheid. Hebben jullie 
een bepaald bijgeloof?
Thibault: “Ter nagedachtenis van mijn overleden opa doe 
ik voor de wedstrijd altijd mijn handen voor mijn gezicht. 
Ik geloof dat dit me geluk brengt.”
Louis: “Samen met een maat uit de beloften heb ik de 
gewoonte om voor een match naar ‘Heroes Tonight’ van 
Janji te luisteren. Een liedje met een beat onder.”

Louis, als broekventje in het mythische Wembley 
mogen spelen. Hoe voelt dat voor een 17-jarige?
Louis: “Zot hé. Op de bank was ik volledig onder de indruk, 
maar eens ik mocht invallen was dat gevoel weg en speelde 
ik gewoon mijn match. Die mythische sfeer voelde ik niet 
op het veld. Ik heb nooit stress om te spelen, ook daar dus 
niet. Pas na de match had ik echt een gevoel van ‘wauw’.”

Beoordeel eens elkaars debuutseizoen tot nog toe. 
Hoeveel punten op tien geef je elkaar?
Louis: “Een 9 op 10. Op Thibault kan je altijd bouwen. 
Eigenlijk heb ik hem nooit echt een slechte match zien 
spelen. Hij is altijd zeer constant, zonder diepe dalen. Ook 
dit seizoen is hij regelmatig bezig. Daarom geef ik hem 
een 9 op 10.”
Thibault: (geniet van de mooie woorden) “Amai, dat zijn hoge 
punten. Over Louis kan ik eigenlijk ook alleen maar positief 
zijn. Het is bij hem nog sneller gegaan dan bij mij. Louis 
is een doorzetter die het geloof van trainers afdwingt. Voor 
zijn nog prille carrière geef ik hem ook een welverdiende 
9 op 10.”
Louis: “Merci, dat is iets meer dan mijn gemiddelde op 
school.”

Vertel eens een vervelende eigenschap van elkaar.
Louis: “Euh…”
Thibault: (onderbreekt) “Ik weet over Louis al snel een. Hij is 
een zeer slechte verliezer, maar eigenlijk is dat wel positief.”
Louis: (denkt even na) “Dit is echt een moeilijke, want 
Thibault heeft geen slechte eigenschappen. Als ik toch 
iets moet kiezen, dan is dat het gegeven dat hij graag alles 
strikt heeft. Dat zal niet altijd in zijn leven het geval zijn en 
dan zal hij het wel even moeilijk hebben.”
Thibault: “Ja, dat is waar.”
Louis: “Oh, ik weet nog iets. Thibault luistert naar heel rare 
muziek. Ik zou het geen criminele muziek noemen, maar het 
ligt er toch niet ver van: Afro Trap van MHD. Mijn voorkeur 
gaat naar Eminem.”

Louis: ‘Aandacht streelt 
de ego, Thibault: ‘Laat mij 
maar anoniem blijven

Waarom doe jij geen topsportschool, Louis?
Louis: “Inderdaad, ik ben een ‘gewone’ leerling. Het is te 
zeggen, ik ben meer ‘de toerist van Don Bosco’ tegenwoordig 
(lacht). De reden is eigenlijk simpel: in de jeugd werd ik nooit 
bestempeld als groots jeugdtalent en daarom had ik het 
gevoel dat ik later zou moeten studeren om mijn boterham 
te verdienen. Nu gaat het inderdaad hard, maar ik zal op 
mijn tanden bijten om in juni mijn diploma Latijn-Wiskunde 
te behalen.”

Krijgen we er nog een universiteitsstudent bij in 
de kern?
Louis: “Inderdaad, dat is het plan. Ik zal me inschrijven 
voor de richting TEW (Toegepaste Economische Wiskunde, 
red.), in navolging van mijn broer. Zonder het voetbal zou ik 
graag dierenarts geworden zijn, een kinderdroom naast het 
profvoetballer worden. De combinatie met een profleven lijkt 
me echter onhaalbaar. Alles op het voetbal zetten, is geen 
optie. Noch voor mijn ouders, noch voor mij. Voor mijn vader, 
een bio-ingenieur, is unief zelfs een vanzelfsprekendheid.”
Thibault: “Ik hou nog alle opties open en er volgt zeker 
nog een gesprek met mijn ouders. Vooral een toekomst als 
zelfstandige zegt me wel iets. Zodat ik ook zelf mijn uren 
kan kiezen. Mocht ik niet doorbreken in het voetbal, zou ik 
graag een sportwinkel uitbaten.”

Eerst afstuderen, met dank aan de notities van 
jullie vrienden. Krijgen zij daar gratis tickets voor 
in ruil?
Louis: “Ik heb in het begin van het jaar aan mijn vijf beste 
maten gezegd: ‘Als je mij heel het jaar helpt, financier ik 
een groepsactiviteit naar keuze’. Zonder die tegenprestatie 
zouden ze dat ook doen denk ik, maar het is gewoon mijn 
manier om mijn dankbaarheid te tonen. Het zijn wijze gasten 
voor wie ik het er graag voor over heb.”
Thibault: “Van mij verwachten ze ook een traktatie. ‘Je hebt 
toch geld genoeg’, lachen ze dan. Mijn ouders vinden ook 
dat ik ze iets moet geven. Op het einde van het schooljaar 
mogen ze allemaal een verrassing verwachten.”

Is jullie imago buiten het veld jullie veel waard?
Louis: “Toch wel een beetje. Het laat me niet koud wat 
anderen van mij vinden. Ik blijf altijd mezelf, maar zeker 
nu hou ik ook rekening met wat de mensen van mij zouden 
denken. ”
Thibault: “Ik durf mij zelfs aanpassen naar aanleiding van 
opmerkingen van de buitenwereld. Goede raad neem ik altijd 
ter harte. Als ze mij bijvoorbeeld zouden zeggen dat mijn 
nieuwe voetbalschoenen lelijk zijn, dan is de kans groot dat 

ik die de volgende training niet meer aan heb. Voor de rest 
probeer ik ook wel altijd mezelf te zijn.”
Louis: “De media speelt natuurlijk ook een rol in hoe je bij 
het publiek overkomt. Daar moeten we op voorbereid zijn.”
Thibault: “De mensen die de krant lezen weten dat ze 
enkel zeker kunnen zijn van de datum die erop vermeld 
staat. Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen leugens over 
ons verschenen.”
Louis: “Kritiek mag, maar ik kan niet tegen grove roddels 
die geen greintje waarheid bevatten. Dan zou ik echt actie 
ondernemen tot ik in ere hersteld ben.”
Thibault: “Bij mij is het vooral belangrijk dat mijn dichte 
omgeving de waarheid weet. Zolang zij weten hoe de vork 
in de steel zit, is het goed voor mij. De publieke opinie 
interesseert me minder.”

Zijn jullie als jonkies al rijp genoeg om de 
onderhandelingen met een topmanager als 
Michel Louwagie zelf te voeren?
Louis: “Die besprekingen laat ik met plezier over aan mijn 
managers. Het zakelijk aspect van het voetbal interesseert 
me op dit moment niet erg. Enkel het eindresultaat van de 
onderhandeling kan op mijn aandacht rekenen. Samen met 
mijn ouders en managers bekijk ik dan of ik daar tevreden 
mee ben. Verder dan dat gaat het niet.”
Thibault: “Ook ik hou me daar niet mee bezig. Mijn ouders 
en managers voerden de gesprekken. Ik was vooral blij met 
dat profcontract.”
Louis: “Op mijn dertigste geloof ik wel dat ik voor mezelf zal 
opkomen. Nu ben ik te jong en ken ik die wereld nog niet. 
We moeten toegeven dat we allebei op dit ogenblik gewoon 
niet matuur genoeg zijn. Dat zal binnen een dikke tien jaar 
wel anders zijn.”
Thibault: “Geld is sowieso belangrijk, maar op dit moment 
primeert gewoon het voetbalplezier. Spelen bij een warme 
club die vertrouwen heeft in mij is sowieso belangrijker dan 
het aantal nullen in mijn contract.””

OPEN GEEST –  LOUIS VERSTRAETE EN THIBAULT DE SMET

‘Thibault kan een heel 
frietkot leegeten zonder 
een gram aan te komen, 
dat is bij mij wel anders’
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Thibault: “Ik weet ook nog iets: Louis is zeer ongeduldig. 
Als een meisje niet direct terugstuurt, loopt hij toch wat 
nerveus rond. (lacht)”

Wat appreciëren jullie aan elkaar?
Louis: “Je kan altijd op Thibault rekenen, op en naast 
het veld.”
Thibault: “Een goede eigenschap van Louis? (denkt even 
na) Hetzelfde, je kan er ook altijd op rekenen.”
Louis: “Dat is flauw hé, Tibus.”
Thibault: “Wat zei ik de vorige keer positief over u?”
Louis: “Een zangtalent, kieken.” (hilariteit)
Thibault: “Louis is heel betrouwbaar. Wat hij belooft, 
komt hij altijd na.”

Tot slot, wat mogen we jullie nog toewensen?
Louis: “De perfecte vrouw waarmee ik een gezin kan 
stichten. Professioneel droom ik ervan om een vaste 
waarde te zijn bij een Engelse topclub, in een stadion 
vol wilde Engelsen. Ik hoor thuis in die competitie. Na 
mijn carrière zou ik graag een jaar op wereldreis gaan.”
Thibault: “Mijn droom ligt ook in de Premier League. Mijn 
stijl past misschien meer in Spanje, maar Liverpool is 
mijn droomclub. Als speler door zo’n massa ‘You never 
walk alone’ horen zingen… Kippenvel. ”

Het is jullie van harte gegund. Bedankt 
jongens. 
“Merci voor de traktatie, bij ons eerste doelpunt is het 
onze beurt.”
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Het startte in december met een luide kreet in 
een saai, grijs kantoorgebouw en eindigde eind 
februari met een luid ARAG! onder het beton van het 
Sint-Pietersstation. Het wonder van Wembley: een 
persoonlijk relaas, zoals er minstens achtduizend 
zijn.

23 februari 2017 – 6u00 - Gent

De dag der dagen breekt aan. Wembley-day. Eindelijk. 
De drie gezette wekkers hebben geen werk gehad. Lang 
voor de eerste af zou gaan is de tweede koffie al binnen. 
Zenuwen. Zemels. Kriebels in de buik. De zorgvuldig 

Wembley
is van ons
Tekst: Peter Maes

uitgekozen garderobe, blauw met een hint van wit, ligt al 
sinds gisteren klaar. Straks met vier de trein naar Brussel 
waar de Eurostar wacht. Nog even voor de zevende keer 
de tickets checken. Nog even naar het kleine kamertje. Jas 
dicht, deur toe, fiets op, let’s go!
Overal in het Gentse en daarbuiten spelen zich gelijkaar-
dige taferelen af. Supportersbussen lopen vol, vliegtuigen 
boarden, auto’s rijden naar de havens. Het is stilte voor 
de storm. Vandaag steekt een vredelievende invasie van 
blauw-wit het kanaal over op welke manier ook: er boven, 
er op of er onder. Het maakt niet uit. Londen heeft geroepen 
en meer dan achtduizend Buffalo’s hebben geluisterd. 

23 februari 2017 – 10u00 – London

De pendeltrein was op tijd, de Eurostar zoefde door drie 
landen. We komen aan in St. Pancreas, een station als een 
kathedraal, en treffen daar onze laatste gezellen, vader en 
zoon. Onze kleine Buffalodelegatie is voltallig. De sfeer op de 
trein was eerder ingetogen. Blinkende ogen vol verwachting 
dat wel, een enkeling die zich waagde aan “Stel je voor…” 
maar de verwachtte polonaise door de wagons bleef uit. 
Doseren is de boodschap. Het is vroeg en de dag is nog lang. 
De voortekens zijn goed. De eerste metrogangen zijn 
gedecoreerd in witte badkamertegeltjes met een blauwe 
streep, het eerste meisje op de eerste roltrap draagt een 
blauwe broek en een witte trui, buiten wacht een blauwe 
hemel met witte wolken. Toeval bestaat niet, toch?
Op de metro vallen de sjaals op, tussen kruisende roltrappen 
galmt een welgemeend “Buffaloooo!!!” als groet. Overal in 
London kom je ons tegen. We zijn niet alleen. We zijn echt 
wel met veel.

Eerst even de toerist uithangen, eerst tijd voor de klassieke 
kiekjes. Big Ben en Westminster, een rode telefoonbox op 

Whitehall, Downing street, de leeuwen en kolom op Trafalgar 
Square, Leicester Square: allen dienen ze als achtergrond 
voor de fiere vlag van de Gantoise.
Bij de wisseling van de Horse Guards stapt een ietwat oudere 
man op ons af. “You beat them”, fluistert hij. Hij opent zijn 
overjas. Op zijn kostuum prijkt een pin van Arsenal. Veel 
liefde voor de Spurs heeft hij niet. We mompelen dat we 
ons best zullen doen maar dat we niets kunnen beloven. 
Tottenham Hotspur, dat is toch wel geen flutploegje. Thuis 
waren we top, had het 2-0 kunnen zijn, maar hier, op Engelse 
bodem, op de eindeloze vlakte van Wembley, voor 75.000 
fans - dat is toch wel andere koek. Het eerste kwartier 
doorkomen en dan zien we wel. Onze nieuwe vriend wuift 
onze bedenkingen weg. “You beat them!”, zegt hij dwingend. 
Ok dan.

In een warme pub in Soho, bij de lunch, toont de televisie 
beelden van bijna wegwaaiende reporters, gesloten lucht-
havens in het noorden van England en Schotland, auto’s 
onder bomen. Twitter leert ons dat bussen Buffalo’s vast 

TERUGSPEELBAL: WEMBLEY IS VAN ONS

zitten in Calais of voor Dover, gegijzeld door storm Doris. 
Hard duimend dat alles goed voor hen komt moeten wij nu 
verder. Gedaan met  sightseeing, wij moeten verder, naar 
het noorden van deze eindeloze metropool, naar Wembley!

23 februari 2017 – Noord-London - 16u00

Baker Street brengt ons naar het metrostation Wembley 
Park. Bovenaan de trappen zien we onze bestemming voor 
het eerst. Wembley, de boog erboven, wachtend als een 
schotel, klaar om geproefd te worden. Het is nog rustig 
op Olympic Way, de boulevard die als een streep van het 
metrostation naar het stadion leidt. Enkele Buffalo’s, wat 
kaartjessjacheraars, een fanshopkraam van Spurs. Weinig 
wijst er op dat de mannen van Hein hier straks slag zullen 
leveren. Of het zou het grote LED-scherm op de voorgevel 
van het stadion moeten zijn. Metershoog staat daar “Spurs– 
KAA Gent” te blinken. Het is dus toch waar. Een rilling loopt 
over de rug, maar het zal de kille wind wel zijn.

De tocht naar de Green Man Pub, langs typische Engelse, 
kleine, identieke huisjes, en in striemende, koude wind 
is de Kwaremont waardig. Boven wacht een oververhitte 
buitenwipper. Vol is vol! We mogen enkel binnen als andere 
Buffalo’s de pub verlaten. De kansen op kwalificatie zijn 
groter, bedenken we. “Ieder nadeel heb zijn voordeel”, zei 
Johan Cruyff en zo belanden we in The Corner House, een 



21WIGWAM MAGAZINE20 WIGWAM MAGAZINE

TERUGSPEELBAL: WEMBLEY IS VAN ONS

belegen, rustige pub recht over The Arch, waar een matrone 
achter de tap pinten Foster in normaal formaat serveert 
en de televisie paardenkoersen toont. Al snel geraken we 
aan de praat met enkele aanwezige Spurs supporters. De 
virtuele goals vliegen ons om de oren. Het vertrouwen is 
groot. Het wordt 3-0, nee wacht 4-0 en waarom niet 5-0. 
A walk over! In Gent waren Spurs niet opgedaagd maar 
vandaag treden ze aan op volle sterkte. Piece of cake! 
We bieden weerwerk, verwijzen naar de hoogmoed van 
Valencia, praten bij, lachen wat met Arsenal en niet veel 
later zit een Londense vader met zijn twee zonen “Buffalo 
AA Gent” te scanderen. Spontaan, al kost het ons een sjaal.  

Vrienden vallen binnen, het wordt donker, de pub is nu vol 
blauw-witte sjaals, een eerste “Allez Gantoise” weerklinkt, 
een laatste platte pint volgt en dan is het tijd voor de corteo. 
Die we missen. De volgende keer bestellen we nooit nog 
pizza’s in een fish&chips etablissement. Dat duurt uren. 
We volgen dan maar de mensenstroom, Buffalo’s en Spurs 
vredig naast elkaar, naar onze bestemming: Wembley, een 
enorme, ovalen lichtbak, glinsterend onder een blauw-witte 
boog. Nog een voorteken?

23 februari 2017 – 19u00 - Wembley Stadion

Gentse stewards leiden ons binnen. De poortjes doen 
denken aan den Ot. Het licht geeft groen, de poort ratelt en 
dan zijn we er. Binnen. Op Wembley. Eindelijk. Nu start het 
pas echt. In de verdiepingenhoge inkomhal weergalmen 
de Gantoise gezangen. De Buffalo’s zijn er klaar voor, dat 
is duidelijk, al snijden de vele trappen naar de derde ring 
een pak zangkoren de adem af. 
Boven op de gang achter de tribunes wacht blauw-wit volk, 
de ene al zotter uitgedost dan de andere, maar ook slecht 
nieuws: Neto en Asare niet op het wedstrijdblad! Gekwetst. 
Een eerste vloek weerklinkt. Wat wordt dit? De omgeving stelt 
ook wat teleur. Betongrijs is overal, de piscines bestaan zoals 
vanouds uit gietijzeren bakken, de catering is beperkt, tenzij 
je een “pie” wil, het is er vrij donker. Een promenade kan je 
dit niet noemen. Voor een stadion van een klein miljard is 
dat toch wel minnetjes, durven we te denken. 

Een cola later gaan we naar boven, naar onze plek. Voor 
onze ogen openbaart zich meer en meer rood, verdeeld over 
verschillende ringen. Plots staan we buiten, de avondlucht 
slaat in de neus, we voelen de frisse wind en kijken neer op 
een veld, badend in het licht, het gras groener dan groen, 
vlak als een biljart, ieder grassprietje  gecoiffeerd. Het groene 
vlak ligt lui te wachten op wat komen zal, in een diepe kuip 
omringd door tienduizenden rode zitjes die vanaf het veld 
glooien om dan steil te eindigen onder het dak. Wembley! 
Al zijn geld waard. Het is een bijna sacraal moment. Het 
zien van gewijde grond. Hier is geschiedenis geschreven. 
Alle voorbije stress valt weg. We zijn er bij. We hebben het 
gehaald. 

En dat zou op zich al genoeg geweest zijn. Dit was in de 
kers op de taart, toen bij de loting in december. Deze plek 
was al genoeg om treinen en hotels vol te boeken lang voor 
de tickets beschikbaar waren: de Gantoise zien spelen op 
Wembley, ongeacht wat de score uit of thuis was. Maar dat 
was vóór de heenwedstrijd. Vóór de 1-0 in de Ghelamco 
Arena. Dit is geen reisje naar London meer, dit is een uit-
wedstrijd, een terugwedstrijd waarbij KAA Gent 1-0 voorstaat. 
We willen de Gantoise niet langer zien spelen op Wembley, 
we willen den AG zien winnen op Wembley! Game on!

Onze kleine groep gaat, zoals zovele anderen kliekjes, op 
in het Buffalolegioen. De aanhangers van Tottenham zijn er 
nog niet, die uit Gent zijn al in grote getale aanwezig, Het is 
er ook aan te horen. Van doseren is geen sprake meer. De 
luide decibels die gepaard gaan met de Spurspromoties op 
de grote schermen slagen er niet in de Buffalogezangen te 
versmachten. “C’est Buffalo!!” klinkt het in het al te lege 
stadion. De duizenden supporters van de Gantoise hebben 
er duidelijk nu al zin in. Wanneer de Europa League hymne 
in het nu volgelopen Wembley weerklinkt zijn vele kelen al 
schor. Niet dat het veel uitmaakt, gezongen wordt er. Que 
sera, sera!

23 februari 2017 – 20u05 - Wembley Stadion

De scheidsrechter fluit de wedstrijd op gang. Het is zover. De 
Gantoise speelt op Wembley tegen een Engelse topper. Alles 
is zoals gedacht, alles is beter dan verwacht. 85.000 paar 
ogen volgen iedere beweging van de 22 spelers, deels in wit, 
deels in fluo geel. De zenuwen gieren door de dorre kelen, 
de vrees voor een pandoering is nog levend. “ARAG!” bonkt 
in de zevende minuut als het enorm uitroepteken tegen het 
dak, maar de hoop om het eerste kwartier door te komen 
sterft al snel. Een lange bal, een foutje in de verdediging, 
Eriksen alleen op Kalinic af en het staat in de 10e minuut 
1-0. Het “YEAH!” van 75.000 Spurs supporters verstomt de 
Gentse kreten. In de uitvakken heerst even vertwijfeling. 
Tottenham is sterk gestart, het voordeel is al verloren. Hoe 
loopt dit hier af? Hergroeperen, doordoen is de boodschap 
en roepen, tieren en brullen van “Allez Gantoise”. Nie pleuje!

Een hoekschop voor KAA Gent. Een luid “Miliiiii!!!” rolt van 
de terrassen naar de man met de fluwelen trap. Zijn corner 
valt perfect op het hoofd van Mitrovic die verlengt en voor 
je weet scoort Harry Kane eindelijk in een wedstrijd tegen 
de Gantoise, zij het in eigen doel. In de Gentvakken klinkt 
een collectief luid “JAAAAA!!!”, duizenden Buffalo’s vallen 
elkaar in de armen, springen in het rond, ballen de vuist. 1-1. 
Forza Buffalo! 1-1!. De terrassen van Wembley deinen onder 
onze voeten mee. Spurs moet tweemaal scoren! Er is hoop! 
Het kan nog. Maar het is nog lang, zeer lang. Concentreren, 
jongens. Houden zo!

De aanvallen van Spurs blijven komen, op het wijde 
Wembleyveld liggen de flanken vaak open. 
De Gantoise heeft Europees al beter gespeeld, de dreiging 
blijft, de duels zijn hevig. Wanneer de nummer 20 van 
Tottenham Brecht Dejaegere neerhaalt weet iedereen dat 
de fout zwaar is. Rood! Dele Alli, grote belofte van het Engels 
voetbal, moet het veld af. Tottenham met tien! Zou het? 
Zou het dan toch? Gelijke bordjes bepalen de ruststand. 
Oef. Halfweg. 

23 februari 2017 – 21u05 - Wembley Stadion

Na de rust is niet te zien dat de thuisploeg met een man 
minder speelt. De tien van Tottenham domineren, zijn 
sneller in de uitvoering, vinden vlot de combinaties, etaleren 
hun techniek. Het klasseniveau met de Premier League is 
voor iedereen te zien. Duizenden lichtjes vergezellen een 
wondermooie Mia maar op het veld is het alle hens aan 
dek. De thuissupporters roeren zich, de atmosfeer stijgt. De 
strijd is heftig, de tol loopt op. Milicevic bleef al gekwetst 
in de kleedkamer, nu moet Brecht aan de kant. Jongeling 
Louis Verstraete (17!) wordt voor de leeuwen gegooid. Het is 
pompen of verzuipen. De Gentse elf lijken even van de kaart. 
Als door Doris opgezweepte golven beuken de Tottenham-
aanvallen nu op de Gentse verdediging. Kane mist, Kane mist 
opnieuw, Kane verhindert een goal. Dit kan niet blijven duren 
en dat doet het ook niet. Victor Wanyama krijgt de bal voor 

de voet en knalt hem onhoudbaar linksboven binnen. 2-1. 
Engelstalig Wembley ontploft. Nog een half uur! Nog een half 
uur voor een goal! Plots is het daar. Traag startend achter 
de goal van Lloris, aanzwellend en versnellend, gestuwd 
door 75.000 kelen. “Oh when the Spurs (come marching 
in)”: een aankondiging, een oorverdovende aanmoediging 
van 10 beaufort. Indrukwekkend. Kippenvel. Zelfs de meest 
geharde Buffalofans worden er stil van. Voor even. 

De belegering gaat onverhinderd voort. Gigot stopt Eriksen, 
Son schuift een bal voor doel die Kane net mist, Kalinic 
moet zich reppen om een terugspeelbal van Gershon te 
redden. Tottenham ruikt bloed. De mannen van Hein gooien 
lijf en leden in de strijd, vechten voor wat ze waard zijn, 
proberen hun spel te spelen, laten zich niet doen. Het is 
intens. Dit is voetbal. Dit is onze cup final. Emoties van hoop 
en vrees, gevloek en gejuich wisselen elkaar razendsnel af. 
De zenuwen gieren door de Gentvakken. De tikkende klok 
wordt gesmeekt. Sneller. Sneller!

De derde goal van Spurs blijft echter uit. Het is vaak warm 
voor de goal, zeker, de bal gaat steeds dezelfde richting 
uit, maar centraal wordt weinig ruimte weggegeven en 
Kalinic moet nauwelijks ballen pakken. Het Gentse heir 
staat pal. De dijk breekt niet. Terwijl de onverbiddelijke klok 
zijn monotone werk doet, valt met iedere minuut de weidse 
vlakte van Wembley moeilijker te belopen voor de tien van 
Tottenham. De vermoeidheid neemt toe, de wedstrijd wordt 
evenwichtiger. De Gantoise weet de omsingeling zelfs met 
een snelle tegenaanval te doorbreken. Moses Simon staat 
plots alleen voor Lloris, een dot van een kans op het hoofd 
gepresenteerd. Hij kopt in het zijnet. De Gentvakken grijpen 
zich collectief naar het hoofd. Tijd voor de laatste wissel. 
Tijd voor Jérémy Perbet, doelpuntenmaker in de Ghelamco 
Arena. Nog een kwartier te gaan. Zou het dan toch?

Zes minuten. Zes minuten heeft Jérémy nodig. Kenni(iiiii) 
versnelt, steekt door naar Coulibaly. Kalifa rukt op, past, Dier 
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devieert, de bal valt in de zestien voor de voeten van Perbet 
en met een puntertje plaatst hij de bal naast Lloris. 2-2.

2-2!! FORZA BUFFALO!

Voor een seconde is het stil. Een seconde van ongeloof. Dit 
kan toch niet. Wanneer de achtduizend Buffalo’s beseffen 
dat het wel degelijk kan, dat het wel degelijk zo is, barst 
een oerbrul los. Euforie, extase, ongeloof, waanzin, pure 
vreugde. Iedereen valt elkaar in de armen, iedereen weet met 
zijn emotie geen blijf. Gespreide armen, gebalde vuisten, 
gejuich, gezang, gezoen, gehuppel, gedans, gezwaai. Voor 
de tweede maal daveren de terrassen van Wembley onder 
onze voeten. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar. Onverwacht. O zo 
lekker. Enkele doemdenkers proberen nog te waarschuwen. 
Nog tien minuten te gaan. Vasthouden! Hier kan immers 
alles, ook nog een 4-2! De rest gaat volledig uit de bol. 

Op het veld zijgen Dier en Walker neer. Kane buigt het hoofd. 
Vele Spurs supporters druipen teleurgesteld af. 

Lange minuten later fluit de scheidsrechter af. Het wonder 
van Wembley is geschied. Het kleine KAA Gent trapt het grote 
Tottenham Hotspur uit de Europa League. 

Pochettino verdwijnt in de tunnel, de Tottenham spelers 
slenteren moedeloos van het veld. De Gentse bank, Peter 
Balette op kop, bestormt de groene mat, de achtervolging 
inzettend op de spelers, allen richting de vele vakken vol 
Buffalo’s. Om te feesten, vieren, en te genieten van dit uniek 
moment. Mitrovic smijt zich tussen de fans, Esiti laat een 
schreeuw, truitjes vliegen in het publiek. Duizenden zitten 
om te zingen, op te veren, te springen, hun sjaal fier en 
fervent te zwaaien en te ooo-oohh-en. Niemand wil weg. 
Iedereen wil dit moment vasthouden. Ter hoogte van de 
middenstip, in het midden van het stadion die zijn troepen 
veroverd hebben, staat Hein geamuseerd toe te kijken. 

De Spurs fans zijn ondertussen allemaal weg. Hun mars 
gestuit, nu naar huis. Wembley is weer rood. Wat rest zijn 
Buffalo’s, Buffalo’s op Wembley die volledig, compleet, totaal 

met hun vreugde geen blijf weten, die in de chaos van de 
extase niet weten welk lied nu aan te heffen, welke kreet te 
slaken, hoe uit te drukken wat de spelers, de ploeg, KAA Gent, 
hier, in het hart van het voetbal, in het magische, mythische 
(jawel) Wembley klaargespeeld hebben.

En in heel die dansende, blauw-witte mensenzee is er plots 
een genie, een virtuoos, die het allemaal perfect in vier 
woorden weet te vatten. Hij schreeuwt het uit, zijn vrienden 
volgen, zijn vak volgt, zijn ring volgt, de andere ring hoort 
het, doet mee en plots klinkt uit wel negenduzend kelen: 
“Wembley is van ons, ole ole!”. Een nieuw mantra voor de 
Gantoise is geboren. De kreet, de slogan, het feit barst in 
een bijna leeg, overwonnen Wembley tegen het dak, wordt 
erdoor gevangen en rolt er onderdoor het ganse stadion 
rond. Telkens weer. De Wembley roar, de Wembley kreet, 
versie Gantoise. Beter wordt het niet meer. 

In december leek spelen op Wembley de kers op de taart, 
the cherry on the cake. In februari blijkt spelen op Wembley 
een lekkere taart met duizend kersen. Want we gaan door! 
We gaan door! Que sera, sera! The heroes of Wem-be-ley! 

24 februari – 22u00 – Gent Sint-Pieters

Moe in lijf en leden, zonder stem, en sommigen met zwaar 
hoofd arriveren we terug in Gent Sint-Pieters, de glimlach 
nog steeds gebeiteld op het gezicht. Een laatste keer, als 
afscheid klinkt een luid ARAG! onder de betonnen gewelven 
van het in aanbouw zijnde station. 

We zijn terug thuis, voetjes op de grond. Wat zal overblijven 
van de trip naar Londen? Een warm gevoel, een mooie 
herinnering, iets om niet te vergeten, sowieso. Maar meer 
dan dat. Dit is geen vakantieherinnering die snel vervagen 
zal. Nee, dit resultaat, deze uitwedstrijd, deze trip is voor 
iedere Buffalo een trofee, een beker die in de kast naast die 
van het kampioenschap en de campagne in de Champions 
League past. Historisch, zonder enige twijfel. Dit pakken ze 
ons niet meer af. 

De Buffalofamilie, ploeg, club en supporters hebben in 
het hart van het voetbal zijn indianenvlag gepland. Het 
blauw-witte visitekaartje is nogmaals in gans Europa 
afgeleverd. Na de Champions League, de Europa League. 
Een kwalificatie tegen een ploeg met een budget ter waarde 
van de transfersom van bankzitter Moussa Sissoko, in de 
moeder van alle stadions. Maar ook een volksverhuizing, 
zonder problemen, vol verbroedering, kolder, leute en 
gezever. Londense feesten. Faut le faire! Een maatstaf voor 
andere clubs. 
Daarom spreken we af: zolang geen andere Belgische ploeg 
iets gelijkaardigs in dit stadion der stadions presteert is 
Wembley altijd een beetje van ons. 

Olé olé!

TERUGSPEELBAL: WEMBLEY IS VAN ONS

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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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
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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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IN CEDER
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ESENTO BRAKEL & BRITISH ORNAMENTALS
Ronsesestraat 238, Brakel (baan Brakel-Ronse) • 0475 78 70 67

OPEN VRIJDAG, ZATERDAG & ZONDAG
van 10 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur
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Twee beslissende doelpunten in en tegen Tottenham 
en twee doelpunten op het veld van Waasland-
Beveren. Jérémy Perbet is de jongste weken van 
goudwaarde voor KAA Gent. Met de trefzekere ‘Perbut’ 
blijven de Buffalo’s dromen van (minstens) een 
Europees ticket.

“Ja, Jérémy Perbet heeft al de meeste goals gescoord 

voor ons dit seizoen. Maar hij heeft ook al het meest 

aantal kansen gemist.” Het is een rake uitspraak van Hein 

Vanhaezebrouck eind december. Op korte tijd is intussen 

veel gebeurd. Perbet bleef uiteindelijk bij KAA Gent. In een 

niet mis te verstaan twitterberichtje benadrukte hij dat hij 

blij is om bij de club te (mogen?) blijven. ‘Ik wil succesvol zijn 

met de Buffalo’s en mijn plaats in het team veroveren. Ik ben 

een strijder en een winnaar.’ De harten van de supporters 

heeft hij alvast veroverd na het memorabele dubbele treffen 

in de Europa League.

Je scoorde twee keer tegen Tottenham. Eén keer 
thuis en één keer in Wembley. Bij welke goal was 
de vreugde het grootst? Want na je goal in de 
Ghelamco Arena zei je: ‘Dit is het belangrijkste 
doelpunt van mijn carrière.’

Perbet: “Nee, dat heb ik niet helemaal op die manier gezegd. 

Wel dat het een mooie goal was tegen één van sterkste en 

meest gerenommeerde ploegen. Ik had al veel belangrijke 

doelpunten gemaakt, vaak in de laatste seconden. Maar nu 

vind ik ongetwijfeld de goal in de terugmatch de belang-

rijkste. Want het was tegen Tottenham, in Wembley, en het 

zorgde voor de kwalificatie. Al moet ik wel toegeven dat de 

goal in de heenmatch voor mij heel belangrijk was. Ik had 

al lang niet meer gespeeld. Met dat doelpunt bewees ik dat 

ik er nog was. Mentaal was dat een opsteker.”

Sinds wanneer heb je jouw bijnaam ‘Perbut’? En 
hoor je die bijnaam graag?

Perbet: “Destijds hebben de supporters van Bergen me met 

die bijnaam bedacht. Er was maar één letter te veranderen 

in mijn familienaam. Ik heb niet te zeggen of ik het graag 

hoor of niet. Zij hebben dat voor mij beslist. In het begin 

vond ik het een beetje grappig. Door de jaren is de bijnaam 

gebleven, want ik bleef veel doelpunten scoren. Het stoort 

mij zeker niet.”

In het seizoen 2011-’12, de eerste keer dat je top-
schutter werd, kwam je uit voor Bergen. Je maakte 
toen 25 doelpunten in 29 wedstrijden. Daarmee 
ben je de best scorende Fransman in de Belgische 
competitie. Weet je wiens record je toen verbroken 
hebt?

Perbet: “Ja, Jean-Pierre Papin. Een speciale speler voor 

mij. Je mag hem zelfs mijn idool noemen. Ik ben een grote 

supporter van Olympique Marseille. Als jongentje van 5 

jaar keek ik met mijn vriendjes naar hun matchen in het 

stadion en op tv, met Jean-Pierre Papin op het veld. Ik had 

ook veel cassettes met wedstrijden van OM. Ik heb Papin als 

coach gekend bij Straatsburg. Het was een kleine knipoog 

om zijn record te verbreken. Maar eerlijk gezegd wist ik pas 

de laatste match dat ik dat record, dat al jaren op zijn naam 

stond, had gevestigd. Een hele eer voor mij.”

Wist hij dat jij zijn record hebt verbroken?

Perbet: “Ik denk het wel. Hij heeft mij niet gefeliciteerd. Maar 

de Franse bondscoach Laurent Blanc vernoemde mij toen 

als mogelijke speler voor het nationale elftal. En hij heeft 

met Papin, mijn voormalige coach bij Straatsburg, gebeld 

om het daarover te hebben. ‘Hij heeft enorme kwaliteiten,’ 

was het antwoord van Papin, ‘maar mentaal is hij nog niet 

sterk genoeg.’ Dat laatste klopte trouwens.” 

Droomde je er ooit van om voor Olympique Mar-
seille te spelen?

Perbet: “Het is een club van extremen. Een erg gepassio-

neerde club. Ik heb Olympique Marseille altijd gevolgd, in 

de tijd van de Europese successen en later met spelers 

als Didier Drogba, en zelfs ook in mindere tijden. Maar ik 

“
Tekst: Mikaël Soinne
Foto’s: Jasper Jacobs

Jérémy Perbet: 
‘Ik wil niet vertrekken 
zonder hier in Gent te 
slagen’
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Perbet: “In het Nederlands kon ik me zonder vertaling niet 

goed uitdrukken. (lacht) Daarom deed ik het in het Engels, uit 

respect voor alle fans die mij massaal berichtjes sturen. De 

supporters hebben mij altijd gesteund. Ik wilde niet dat ze 

mijn twitterberichtje verkeerd zouden begrijpen. Het waren 

de woorden die ik op dat moment voelde.”

RESPECT VOOR DE FANS
Voel je je een beetje de ‘chouchou’ van het publiek?
Perbet: “Chouchou zou ik niet zeggen. Maar ik ben inder-

daad wel geliefd bij de fans. Er is een connectie, dat voel 

ik zeker. Ik kon niet allemaal vertellen en reconstrueren 

wat er allemaal gebeurd is tijdens de wintermercato. De 

coach had soms wel, soms geen vertrouwen in mij. Ik heb 

in die eerste seizoenshelft niet zo veel gespeeld, maar 

elke keer ik speelde heb ik gescoord. Daarom waren clubs 

geïnteresseerd en liepen enkele aanbiedingen binnen. Als 

profvoetballer moet je die aanbiedingen bekijken, vind ik. 

Ik kreeg weinig speelkansen van de coach, ik moest dus wel 

nadenken over mijn toekomst. Eén concreet aanbod was 

financieel erg interessant, zowel voor mij als voor de club: 

Dubai. We hebben gediscussieerd wat de beste oplossing 

was voor mij en of de coach mij al dan niet absoluut wilde 

houden. Een klein misverstand heeft uiteindelijk geleid tot 

een groot verhaal. Dus wilde ik na de mercato de bood-

schap duidelijk overbrengen dat ik niet ten allen prijze 

wilde vertrekken en dat het niet goed was om in januari te 

vertrekken. Het is een slecht idee om ergens bij een club 

te beginnen eind januari. Bovendien wilde ik echt slagen 

bij Gent. Het is de enige topclub in België waar ik al bij 

gevoetbald heb. Ik heb nog een contract voor twee jaar. En 

ik wilde niet vertrekken zonder hier te slagen.” 

Iets wat de supporters duidelijk appreciëren.

Perbet: “Inderdaad. Het zou gemakkelijk geweest zijn om 

gewoon dat twitterberichtje te schrijven, maar er niet 

naar te handelen. ‘Nu heb je op het terrein bewezen wat 

je aangekondigd hebt,’ zeggen de supporters mij. Maar 

goed, ik ontvlam niet. Ik wil me blijven concentreren op de 

matchen en hier nog veel goals scoren. Tien jaar geleden zou 

ik slechter gereageerd hebben. Na een mindere wedstrijd 

liet ik makkelijk het hoofd hangen op training.” 

Je hebt al bij veel clubs gezeten. Heb je ergens 
spijt van?

Perbet: “Het kan altijd beter. Maar neen, ik heb van geen 

enkele stap in mijn carrière spijt. Alleen misschien een klein 

beetje van mijn passage bij het Turkse Istanbul Basaksehir. 

Maar dat was een financiële opportuniteit die ik echt niet kon 

laten liggen. Mocht ik twee jaar eerder bij Villareal gezeten 

hebben, was ik wellicht niet naar Turkije gegaan. Het leven 

in Spanje stond me echt aan, en het voetbal was er top.”

INTERVIEW: JEREMY PERBETINTERVIEW: JEREMY PERBET

weet niet of het een goeie zaak is om uit te komen voor 

de club van je hart. De mogelijkheid heeft zich nog niet 

aangediend om terug te keren naar Frankrijk, behalve 

misschien afgelopen januari.”

Heb je daar spijt van?

Perbet: “Nee. Ik heb eerlijk gezegd liever in de Spaanse 

eerste en tweede klasse (bij Villareal, red.) gespeeld dan in 

de Franse eerste klasse. Mijn carrière is zo gelopen en ik heb 

er geen spijt van. Mocht er zich toch een club aandienen en 

mijn kop zot maken, ga ik dat bekijken. Maar in Marseille 

spelen, is moeilijk. Er heerst een grote onveiligheid. De 

spelers moeten erg voorzichtig zijn. En ik heb het er niet voor 

over om mijn familie in gevaar te brengen. Ik blijf supporter 

maar ik denk niet dat ik er ooit ga spelen.”

Je vertelde al dat je destijds dicht bij de Franse 
nationale ploeg stond. Dat was in aanloop naar 
het EK van 2012. Denk je dat er nog een kans 
komt?

Perbet: “Die kans is 0 procent. Daar moet ik realistisch in 

zijn. Ook toen ben ik nooit opgeroepen, zelfs niet voor een 

vriendschappelijke interland. Frankrijk telt sterke aanvallers, 

het is een team van een heel hoog niveau. Heel moeilijk, 

eigenlijk onmogelijk om een plaatsje te bemachtigen. Toen 

ik bij Bergen speelde, kwam het voorstel om me te laten 

naturaliseren tot Belg. Maar dat leek me geen goed idee. 

Ik voel me 100 procent Fransman en zag me nooit spelen 

voor een andere nationale ploeg.”

“I’M A COMPETITOR AND A WINNER”

Je komt uit Le Puy-en-Velay, bekend als één van 
dé startplaatsen van de pelgrimstocht naar Santi-
ago de Compostella. Merkte je vroeger iets van die 
pelgrims in je stad?

Perbet: “Af en toe wel zag ik inderdaad pelgrims. Helaas ben 

ik verhuisd toen ik 18 jaar was. Eén keer per jaar keer ik 

terug naar Le Puy-en-Velay. Het is geen grote stad maar is 

inderdaad bekend dankzij de pelgrimstochten.”

Ben je zelf gelovig?

Perbet: “Nee. Maar ik respecteer de mensen die wel geloven.”

En ben je bijgelovig?

Perbet: “Nee, helemaal niet.”

Hoe ga je om met kritiek? 
Perbet: “Ik verteer die vrij goed en heb een gemakkelijk 
karakter. Met kritiek heb ik geen probleem, want ik besef 
dat ik niet voor iedereen goed kan doen. Sommigen 
vinden mijn stijl fantastisch, anderen wat minder. Het 
belangrijkste is dat de coach en de supporters tevreden 
zijn. Het feit dat ik ‘maar’ in Gent ben, toont dat ik ook 
gebreken heb, en niet alleen maar kwaliteiten. Of ik nu 
scoor of niet, op de eerstvolgende training na de wed-
strijd ben ik mentaal dezelfde en blijf ik even hard wer-
ken. Zelfs als ik enkele matchen op rij niet scoor, ontvlam 
ik niet. Ik ben intussen 32 jaar, geen 18 meer.”

Bij je vorige clubs werd je op een andere manier 
als diepe spits uitgespeeld. Hein Vanhaezebrouck 
wil dat je hard werkt, aanvallen mee opzet, en niet 
gewoon in de 16 wacht.

Perbet: “Ik heb me inderdaad moeten aanpassen.”

Bij je vorige clubs was je altijd titularis. Bij KAA 
Gent ben je vaak bankzitter.

Perbet: “Klopt. Maar dat wist ik van bij het begin. Er gingen 

sowieso veel matchen komen. In de competitie, maar ook 

in de Europa League. In totaal zijn er zo’n 55 matchen op 

een seizoen. Je kan dus niet alles spelen. Uiteraard wil een 

speler àlle wedstrijden meedoen. Een tijdje was ik fysiek wat 

minder en heeft de coach me vaker op de bank gelaten. 

Wie toen op het veld stond, deed het voortreffelijk dus had 

hij geen reden om van titularis te veranderen. Maar Gent 

is altijd een club geweest die mij aanstond: dit stadion, de 

sfeer, de manier van spelen. Ik wist dat ik niet gewoon maar 

in de 16 moest wachten, zoals ik bij Charleroi kon doen, 

maar dat ik me moest aanpassen. Dat vraagt een betere 

fysieke conditie. Er zijn wat mindere matchen geweest, nu 

zit ik in een betere periode.” 

Tijdens de winter was je bijna weg bij KAA Gent. 
Via Twitter liet je uiteindelijk verstaan dat je bij de 
club bleef. ‘I am very happy to stay in Gent. I want 
to be successful with the Buffalo’s and win my 
place in the team. I am a competitor and a win-
ner.’ Waarom stelde je die tweet op in het Engels?
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Sporting Charleroi en Felice Mazzu halen mogelijk 
opnieuw play-off 1. Hoe verklaar jij het succes 
van de Carolo’s?

Perbet: “Het is een hechte groep. Er was dit seizoen natuurlijk 
wel eens wat geluk mee gemoeid. Ze hebben vaak in de 
laatste minuten gescoord. Maar voor een figuur als Felice 
Mazzu trek je ten oorlog. Na elk seizoen zag hij zijn beste 
spelers vertrekken, maar hij blijft resultaten halen. Hét 
bewijs dat hij een grote trainer is. Ik ben er zeker van dat 
hij zijn kans zal krijgen bij een grote club. Tactisch is hij 
sterk, hij communiceert vaak en staat heel dicht bij zijn 
groep. Een bankzitter krijgt bij hem meer aandacht dan 
een basisspeler. Bizar om te zeggen misschien. Maar hij 
beseft heel goed dat hij gedurende het seizoen iedereen 
nodig heeft. En op stage drinkt hij samen met de groep. Je 
hebt de indruk dat je voor een club in derde klasse voetbalt 
in plaats van voor een eersteklasser die play-off 1 speelt.”

Je bent naar KAA Gent gekomen om prijzen te 
pakken, vertelde je aan het begin van het seizoen. 
Geloof je nog altijd in de titel? Of is een Europees 
ticket meer realistisch en het hoogst haalbare?

Perbet: “In play-off 1 geraken is momenteel al een pres-
tatie op zich. Daarna heb je het systeem dat de punten 
halveert en de achterstand verkleint. Op dat moment is 
alles mogelijk. Stel dat we zeven punten achter staan op 
de koploper, we spelen onze eerste match thuis tegen hen 
en we winnen. Dan komen we op vier punten. Dan kan het 
snel gaan. Maar prioriteit nummer 1 is toch een Europees 
ticket, dus de derde plaats. Al kunnen Anderlecht en Brugge 
ook mindere momenten kennen tijdens de play-offs en wij 
bijvoorbeeld bijna alle matchen winnen. In het verleden zijn 
er gelijkaardige dingen gebeurd.”

Wat vind jij van het idee om maandagvoetbal te 
introduceren in België?  
Perbet: “Als je om de drie dagen voetbalt, is een extra 
recuperatiedag altijd goed. Maar persoonlijk zou ik niets 
liever willen dan om de drie dagen te mogen spelen. 
Trainingen kunnen matchen nooit vervangen. We mogen 
nooit het excuus inroepen: ‘In de Belgische competitie 
hebben we niet goed gespeeld door de Europa League.’ 
Nee, we hebben een grote, kwalitatieve groep en de coach 
kan roteren. In andere competities zoals in Spanje heb 
ik op alle mogelijke momenten gespeeld. Je moet je 
aanpassen. Voetballen op maandagavond is een beetje 
vervelend voor de supporters, zeker op verplaatsing. Dus 
niet zozeer voor ons als profvoetballers, maar vooral voor 
de fans weet ik niet of maandagvoetbal zo’n goed idee is. 
Al versta ik het standpunt van de club natuurlijk wel. De 
belangen zijn groot he. ”

Maandagvoetbal weegt zowel fysiek als mentaal 
zwaar. Al zijn er sommigen die zeggen: ‘Die voet-
ballers hebben een gemakkelijk leven.’ 

Perbet: “Inderdaad. Dat is altijd gemakkelijk gezegd. Zij zien 
alleen die anderhalf uur van de wedstrijd, maar niet wat we 
tijdens de week doen. Wie wat intelligent is, weet wel beter.”

Altijd weekendwerk ook voor profvoetballers, en 
jullie kunnen geen vakantie nemen tijdens het 
seizoen.

Perbet: “Klopt. We moeten ook altijd letten op wat we eten. 
Lang uitgaan zaterdagavond zit er niet in. Eentje drinken met 
vrienden is evenmin evident. Maar het is nu eenmaal zo. Ik 
klaag in ieder geval niet. Ik wil niet van job veranderen. De 
media dragen voor een stukje bij aan dat imago. Door hen 
denken velen dat we verdienen als zot, en dat we het loon 
hebben van Cristiano Ronaldo.”

INTERVIEW: JEREMY PERBET
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De beloften van KAA GENT eindigden op de eerste 
plaats vlak voor Nieuwjaar. Daarna strijden de eerste 
zes ploegen in de Play-Offs onderling voor de titel. 
Ook daar draaien de Gentse beloften bovenaan mee. 
Dit succes is mede te danken aan beloftentrainer 
Bart Van Renterghem, die de toekomst van Gent moet 
verzekeren.

Velen zullen je wellicht nog niet kennen. Wie is 
de persoon die medeverantwoordelijk is voor de 
successen bij de beloften?

“(lacht) Wel, ik ben nu sinds januari 2016 beloften-
trainer. Ervoor deed ik enkele jaren aan scouting van 
spelers en sinds de komst van Hein Vanhaezebrouck 
ook aan wedstrijdscouting. Vroeger ben ik ook nog 
trainer geweest van o.a. Eendracht Aalst, Ronse en 
Deinze.

Welke rol speelt de beloftentrainer binnen de 
club?

“Ik had de kans om in een lagere klasse aan het 
werk te gaan. Maar toch koos ik om het wat rustiger 
aan te doen. Doordat ik nog trainer aan de topsport-
school en assistent aan de universiteit ben, zou de 
combinatie daartussen te veel geweest zijn. Gunther 
Schepens bood mij de job als beloftentrainer aan, 
wat eigenlijk perfect uitkwam voor mij. Dat voorstel 
heb ik dan ook met plezier aanvaard.

Hoe belangrijk is die functie?

“Toch wel vrij belangrijk, naar mijn mening. Als 
beloftentrainer werk je volledig in functie van de 
A-ploeg. Je mag je ploeg dus niet afschermen. Als 
Hein spelers naar mij doorstuurt, dan aanvaard ik 
dat. Met andere woorden, je moet zeer loyaal zijn 
naar de hoofdtrainer toe. Maar ik maak daar geen 
enkel probleem van, dat is nu eenmaal zo. Je werkt 
in de schaduw van de A-ploeg en dan moet je die 
jonge gasten voorbereiden op het echte werk. Die 
ervaring geeft mij een fantastisch gevoel.”

Hein stuurt soms enkele A-kernspelers door, zeg 
je. Belemmert dat de progressie van jouw spelers?

“Je kan dat langs twee kanten zien. Hein stuurt ze 
door omdat hij ze meer speeltijd wilt geven en zo ook 
in matchverband aan het werk kan zien. Uiteraard 
zijn mijn jongens dan ontgoocheld dat ze niet mogen 
spelen. Maar dat is het lot van een beloftenspeler. 
Incasseren heet dat dan. Aan hen om te tonen dat 
ze incasseringsvermogen hebben, om te tonen dat 
ze niet moeten onderdoen. Anderzijds willen mijn 

jongens ook zoveel mogelijk bijleren en daar zijn de 
ervaren spelers perfect voor. Daarin worden ze heel 
goed ondersteund. Spelers zoals Yannick Thoelen 
coachen elke minuut van de wedstrijd en dat is echt 
een opsteker voor mijn spelers.”

Vlak voor Nieuwjaar eindigde je op de eerste 
plaats met je ploeg. Dat moet wel naar meer 
smaken?

“Zeker en vast. Maar zoals ik al eerder aanhaalde, 
het is mij meer te doen om de progressie en het 
doorgroeien van mijn jongens. Al hebben we zeker 
de kwaliteiten om met deze groep tot de drie beste 
van België onderverdeeld te worden. En natuurlijk 
is het genieten met de hele groep als je op plaats 
1 eindigt. Het is ook gewoon veel leuker werken. 
Iedereen komt met plezier trainen, er zijn weinig 
blessures en alles gaat gemakkelijker. Dus als de 
mogelijkheid zich aanbiedt, gaan we er vol voor.”

Niet zo lang geleden had je Louis Verstraete en 
Thibault De Smet onder je hoede. Wat doet het 
met je als je ze nu ziet meespelen met de grote 
jongens?

“Ik ben ongelooflijk fier op die gasten. Dat is ook 
onze job. Persoonlijk vind ik dat als zo’n speler 
een volwaardig lid van de A-kern is, dan is je job 
geslaagd. Verder is het aan hun om zoveel mogelijk 
op te pikken en naar alle goede raad te luisteren.”

Had je het verwacht?

“Louis heb ik vorig jaar eens laten invallen (tegen 
Westerlo). Met zijn inbreng ging het spelniveau 

INTERVIEW - BART VAN RENTERGHEM

Beloftentrainer
Bart Van Renterghem
Tekst: Tim Stock
Foto’s: James Arthur & Jasper Jacobs
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Kan je op zo’n jonge leeftijd al doorstoten naar de 
eerste ploeg?

“Als de hoofdtrainer het de moeite vindt om die 
jonge gasten te laten meetrainen en speelminuten 
te gunnen, betekent dat wel iets. Dat wil zeggen dat 
ze geloven in hun kunnen. Kijk naar Louis, die al 
minuten mocht maken op Wembley. Zoiets getuigd 
van veel vertrouwen. Aan hem om er hard voor te 
werken. Voor mij is het enige nadeel dat ik ze kwijt 
ben (lacht). Maar de kansen die ze krijgen zijn zeker 
verdiend. Onze wedstrijden worden ook op de voet 
gevolgd door Hein of een van zijn assistent-trainers. 
Ze zien dus ook welke progressie mijn jongens 
maken. Ik ben alvast blij dat integratie veel vlotter 
verloopt dan de voorbije jaren, iets dat voor mij 
persoonlijk wel belangrijk is.”

Ook voor de supporters toch?

“Klopt. Iedereen weet dat we in het verleden Vadis 
Odjidja en Kevin De Bruyne hebben moeten laten 
gaan. Maar op dat moment hadden we gewoon de 
middelen niet. Later is dat wel gelukt bij jeugdpro-
ducten zoals Hannes Van Der Bruggen en Benito 
Raman. Supporters vinden dat inderdaad ook 
belangrijk, zo’n speler uit eigen jeugd.”

Nu de match van de waarheid, tegen KV Mechelen. 
Wat denk je? Halen we Play-Off 1?

“We can do it! Ik heb gemerkt dat de wedstrijd op 
Wembley heel wat heeft losgemaakt bij de sup-
porters, die met meer dan 8.000 aanwezig waren. 
Ze hebben een functie die ze zeker niet mogen 
onderschatten. Ze hebben het verschil gemaakt in 
Londen en kunnen dat nu ook doen in deze cruciale 
wedstrijd. Dus supporters, schreeuw jullie ploeg tot 
in Play-Off 1!”

pijlsnel omhoog. Hij bracht heel veel power. Ik heb 
Laurent Depoitre nog getraind bij Eendracht Aalst 
en bij hem had ik net hetzelfde gevoel. Iemand die 
echt het spelniveau kan opkrikken. Ik wou Louis 
meteen bij de spelersgroep halen. Langs de andere 
kant wou ik hem niet weghalen bij de U17. Want 
zo’n spelers moet je eigenlijk laten rijpen. Dante 
Walen bijvoorbeeld speelt al sinds zijn 15de bij de 
beloften. Hij heeft erg afgezien maar hij staat er nu 
wel. Dus uit ervaring merk je wel dat het ook snel 
kan gaan. Bij Thibault is alles rustiger verlopen. Ik 
ken hem al jaren en dus ook zijn verhaal. Hij heeft 
ook al een enorme progressie gemaakt, dat zie je. 
Op sportief maar ook op mentaal vlak. Bob Browaeys, 
die hem onder zijn hoede had bij de nationale ploeg 
U17, vergeleek hem ooit met Nicolas Lombaerts. Dat 
zijn grote uitspraken, maar die worden niet zomaar 
gedaan. Maar beide spelers toonden wel al snel 
hun waarde en hebben al heel stabiele wedstrijden 
gespeeld.”

Is het dan moeilijk om op zo’n jonge leeftijd te 
vechten voor je plaats?

“Wij proberen ze daarin zo goed mogelijk te bege-
leiden. Mede dankzij de overeenkomst die ik nu 
heb met de andere jeugdtrainers. Dit houdt in dat 
ik soms spelers van U17 of U19 laat meetrainen bij 
hun eigen spelersgroep, maar daarna ook bij ons. 
Zij spelen dan twee wedstrijden op korte tijd.  Het 
is ook aan ons om ze daar klaar voor te maken, ook 
op fysiek vlak. Dankzij Ward Diricks (T2), personal 
trainer die gespecialiseerd is in fysieke conditie. 
Zo zie je maar dat iedereen van de jeugdopleiding 
elkaars taken goed aanvult.”

INTERVIEW - BART VAN RENTERGHEM
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Familie:

Ik woon samen met mijn vrouw Monique in Evergem. 
We hebben 2 zonen en 2 kleinkinderen, die, net 
zoals ons, allemaal Buffalosupporter zijn! Samen 
met haar en mijn kleinzoon komen we om de twee 
weken naar de Ghelamco Arena.

Werk:

Ik ben Directeur-Bestuurder bij Belfius Vlaamse 
Ardennen en mijn vrouw Monique werkt thuis. Als 
zelfstandige heb ik een heel drukke agenda, af 
en toe heb ik zelfs in het weekend professionele 
verplichtingen, maar om een thuiswedstrijd van de 
Buffalo’s te volgen maak ik wel tijd.

Sinds wanneer bent u abonnee?

Mijn vader kwam eind de jaren vijftig en zestig 
regelmatig naar La Gantoise om er zijn idolen, de 
gewezen keeper Mance Seghers en Eric Lambert 
te zien spelen. In 1965 begon ik aan mijn eerste 
jaar humaniora in het internaat van Oostakker. Mijn 
moeder was helaas overleden en om de twee weken 
had ik de zondagnamiddag bezoek van mijn vader. 
We gingen dan steeds naar het Jules Ottenstadion. 
Ik herinner me zeer goed de periode van goede, 
trouwe spelers zoals Eric Lambert, Eric Delmulle, 
Lucien Ghellinck en Zdenko Vukasovic. Ik was zelf 
ook keeper en Vuka was mijn voorbeeld. We zijn dan 
jaren naar La Gantoise gaan kijken. Een aantal jaar na 
ons huwelijk had Monique de ‘Buffalomicrobe’ ook te 
pakken’ en zijn we abonnee geworden. Onze zonen 
zijn vervolgens ook fervente supporter geworden, 
alsook onze kleinzoon. Tot op heden komen wij 
samen naar alle thuismatchen. Het Buffalobloed 
zit in de familie.

Favoriete speler?

Als ik van de huidige kern er iemand moet uitkiezen, 
doe mij dan maar Esiti in de basis staan. Zo’n 
bonk met geweldige inzet. Ik beklaag echt zijn 
rechtstreekse tegenstander. KAA Gent heeft een heel 
goede kern uitgebouwd, met veel talentvolle spelers. 
Ook de nieuwe keeper is niet te onderschatten. 
Daarom vind ik het heel moeilijk om er één persoon 
uit te kiezen.  

Favoriete oud-speler?

Ik heb in het verleden heel wat favoriete spelers 
gehad. Ik denk maar aan Erwin Vandenbergh, Marc 
Degryse, Henri Balenga, Eric Viscaal, Danny Veyt, en 
recenter Sven Kums, Laurent Depoitre,… De meest 
talentvolle vond ik toch wel Bryan Ruiz en Mbark 
Boussoufa. Die twee klassespelers konden echt de 
supporters vermaken. Maar als ik er maar een mag 
kiezen, dan is dat Boussoufa, hij leidde uitstekend 
het spel vanop het middenveld, en dat op zo’n jonge 
leeftijd.

Meest onderschatte Buffalo?

Ongetwijfeld Jérémy Perbet. Hij staat weinig of niet in 
de basis, maar telkens als hij een invalsbeurt krijgt 
is hij toch wel gevaarlijk. Ik vind het spijtig dat hij te 
weinig kansen heeft om zich te bewijzen. Natuurlijk 
kan je als supporter niet inschatten wat er precies 
tijdens de week op de training gebeurt. Perbet heeft 
het moeilijker om kop- of fysieke duels te winnen, 
maar hij kan goed spel brengen. De supporters 
komen naar het stadion om mooi voetbal te zien 
en met Perbet is dat vaak zo.

Beste match ooit:

Ik kies een nationale match omdat er meer rivaliteit 
is met ploegen zoals Club Brugge Standard en 
Anderlecht. De mooiste match was er een uit play-
Off 1 van het seizoen 2014-2015 op 30 april. Toen 
speelde KAA Gent tegen Anderlecht, en won ‘onze’ 
ploeg met 2-1. Dit was echt eens voetbal van de 
hoogste plank ‘Champions Leagueniveau’, waar er 
op dat moment nog helemaal geen sprake van was. 
Beide ploegen brachten indrukwekkend voetbal en 
de goal van Neto in de laatste minuten maakte het 
feest compleet.

Mooiste doelpunt:

Ook hier zijn er zoveel mooie doelpunten gemaakt. 
Denk maar aan de fenomenale vrij schoppen van 
Danijel Milicevic. Als ik er toch een echt mooi 
doelpunt moest uitpikken, dan koppel ik terug 
naar de play-Off 1 wedstrijd van 17 april 2015 
tegen Standard, waarbij Nicklas Pedersen met een 

SUPPORTER IN DE KIJKER: FREDDY BIJTEBIER

Freddy
Bijtebier

VAK 323

RIJ 13

TRIBUNE 3

SUPPORTER IN DE KIJKER

Tekst: Gauthier Vanham
Foto’s: Jasper Jacobs
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wereldgoal de overwinning schonk. Bovendien kwam 
KAA Gent zo aan de leiding van het klassement. Die 
overwinning in die wedstrijd heeft de basis gelegd 
naar het behalen van de kampioenstitel!

Mooiste item:

Mijn mooiste item dat ik bezit is ongetwijfeld de 
eerste sjaal die ik ooit gekocht heb. Ik kocht die 
in de jaren 80 en heb die nog steeds. Ik heb ook 
een truitje gehad dat door verschillende spelers 
gesigneerd was. Dat truitje heb ik nu aan mijn 
kleinzoon geschonken.

Mooiste momenten van de afgelopen maanden?

Zeer zeker het gelijkspel in Wembley, waardoor KAA 
Gent zich geplaatst heeft in de volgende ronde van 
de Europa League. Echt een ‘karaktermatch’. De 
belevenis ter plaatse was uniek . Als echte supporter 
kan en mag je zo’n (eenmalige?) gelegenheid niet 
missen. De sfeer in Londen was subliem.  Bovendien 
verdienen de organisatie en de stewards ook wel 
een pluim. Zij  zorgden er ook voor dat de Gentse 
supporters als ‘voorbeeldsupporters’ worden 
beschouwd. De loting tegen Genk is er een met 
een dubbel gevoel. Europa League dient eigenlijk 

Europees te zijn, maar anderzijds heeft onze ploeg 
een grotere kans om door te stoten. Het wordt dus 
geen voorziene nieuwe citytrip in het buitenland, 
maar misschien kunnen we toch wel met het 
vliegtuig naar Genk…

SUPPORTER IN DE KIJKER: FREDDY BIJTEBIER
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De organisatie organiseert een brede waaier van activiteiten 

rond verschillende thema’s: werkgelegenheid en activering, 

onderwijs en opleiding, ondernemerschap, sociale cohesie, 

gezondheid en gelijke kansen. Het werken en versterken 

van mensen via zogenaamde ‘community delivery pro-

grams’ vormt de speerpunt van de maatschappelijke actie 

van de Spurs. Jaarlijks wordt gewerkt met meer dan 10.000 

personen in 50 verschillende programma’s die lopen op 

78 verschillende locaties in de buurt van White Hart Lane. 

Bij de oprichting in 2007 ontving de Foundation van 

Tottenham Hotspur 5,2 miljoen euro startkapitaal. 

Jaarlijks is de grootste ‘sponsor’ van de Tottenham 

Hotspur Foundation de Engelse Football Foundation. Deze 

maatschappelijke stichting van de Premier League, de 

Engelse voetbalbond en de nationale overheid investeert 

jaarlijks meer dan 50 miljoen euro in communitywerking 

en jeugdvoetbal in het Verenigd Koninkrijk. Commerciële 

sponsoring, fundraising en crowdfunding maken in 

Tottenham verder het verschil.

De communitywerking van KAA Gent bestaat intussen 

7 jaar. Voetbal in de stad is uitgegroeid tot de meest 

toonaangevende communitywerking binnen het 

Belgische professionele voetbal. De organisatie 

heeft een jaarbudget van 520.000 euro en telt vijf 

werknemers. Geen enkele Belgische voetbalclub doet 

meer aan maatschappelijke werking dan KAA Gent. De 

inbreng van de Pro League in de werking van Voetbal 

in de stad bedraagt maximaal 7.500 euro per jaar. 

KAA Gent investeert jaarlijks 280.000 euro. De Gentse 

overheden (Stad Gent en OCMW Gent ) dragen in 2017 

in totaal voor 175.000 euro bij. 

Is Wembley heilige grond voor elke voetballiefhebber, dan 

is London de inspiratiebron voor communitywerking. Onze 

communitywerking Voetbal in de stad bracht ter gelegenheid 

van de Europa League wedstrijd in de Engelse hoofdstad 

een bezoek aan de Tottenham Hotspur Foundation, de 

communitywerking van The Spurs.

De communitywerking van KAA Gent is een maatschap-

pelijke werking naar Engels model. De naam Voetbal in de 

stad is een Gentse hertaling van ‘Football in the community’ 

(FITC) . Het  FITC-model, waarbij voetbalclubs zich engageren 

voor hun lokale gemeenschap, ontstond in de jaren tachtig 

als reactie op supportersgeweld en als instrument bij het 

bekampen van de sociale crisis. In Londen alleen al zijn er 

vandaag 13 professionele voetbalclubs actief. Elk van deze 

clubs heeft een uitgebreide maatschappelijke werking. Bij 

de Spurs heet die de Tottenham Hotspur Foundation. 

Net als de communitywerking van KAA Gent is de Tottenham 

Hotspur Foundation lid van EFDN, het European Football for 

Development Network, het netwerk van intussen meer dan 

30 Europese voetbalclubs die communitywerking en maat-

schappelijke actie belangrijk vinden. Sinds 2015 hebben we 

met de Spurs goede contacten, ook omdat we samenwerken 

binnen een Europees project rond wandelvoetbal.

Spurs in the community
Sinds 10 jaar wordt de sociale werking van Tottenham 

Hotspur georganiseerd door de Tottenham Hotspur 

Foundation. Met een jaarlijks budget van 4,5 miljoen euro 

en meer dan 100 medewerkers (waaronder 60 voltijdse 

werknemers) is de communitywerking van de Spurs één van 

de belangrijkste maatschappelijke actoren in het noorden 

van de Engelse hoofdstad. 

NAAR DE BAKERMAT VAN 
COMMUNITYWERKING
Tekst: Wim Beelaert
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KAA GENT – KV MECHELEN
12/03/2017 - 14:30 uur

KAA GENT
Trainer
Hein Vanhaezebrouck 

Doelmannen
1. Jacob Rinne
20. Yannick Thoelen
25. Brian Vandenbussche
30. Youn Czekanowicz
91. Lovre Kalinic
 
Verdedigers
4. William Troost-Ekong
5. Ofir Davidzada
13. Stefan Mitrovic
21. Nana Asare
23. Samuel Gigot
29. Thibault De Smet
55. Rami Gershon

Middenvelders
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
11. Emir Kujovic
18. Samuel Kalu
24. Jérémy Perbet
27. Moses Simon
30. Darko Bjedov
31. Yuya Kubo

SELECTIES KAA GENT - KV MECHELEN

Club Brugge

Anderlecht

Zulte Waregem

KV Oostende

KV Mechelen

Sporting Charleroi

KAA Gent

Racing Genk

Standard

KV Kortrijk

Eupen

Sporting Lokeren

Waasland Beveren

STVV 

Westerlo

Excel Moeskroen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

58

58

51

49

48

48

47

45

38

31

30

30

30

29

23

21

JUPILER PRO LEAGUE

KLASSEMENT & SPEELDAGEN

TOPSCHUTTERS

Lukasz Teodorczyk 

Jelle Vossen

Orlando Sá

Idriss Saadi

Youri Tielemans

Henry Onyekuru

1

2

3

4

5

6

19

15

14

14

12

12

KV MECHELEN
Trainer
Yannick Ferrera

Doelmannen
26. Colin Coosemans
28. Anthony Swolfs
49. Anthony Moris
 
Verdedigers
2. Laurens Paulussen
3. Ahmed El Messaoudi
4. Seth De Witte
5. Uros Vitas
14. Xavier Chen
15. Edin Cocalic
16. Aleksandar Bjelica
22. Elias Cobbaut
29. Jules Van Cleemput
30. Jordi Vanlerberghe

Middenvelders
6. Ljuban Crepulja
7. Tim Matthys
8. Randall Leal
10. Yohan Croizet
11. Mats Rits
17. Dimitris Kolovos
18. Nils Schouterden
21. Sotiris Ninis
33. Jeff Callebaut
55. Zeljko Filipovic
77. Glenn Claes

Aanvallers   
12. Christian Ighodaro Osaguona
27. Jordy Peffer
39. Rédà Jaadi
99. Nicolas Verdier
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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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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

• 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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