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HET CLUBBLAD VAN DE ECHTE BUFFALO
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“Ik voetbal liever in Belgisch regenweer 
dan onder de Zuid-Franse zon”



2 WIGWAM MAGAZINE

vdk.be

Ons doel? Een duurzame toekomst, voor ons allemaal.
De keuzes die je vandaag maakt voor je geld bepalen mee hoe de wereld er morgen uitziet. Daarom 
kiest vdk bank al jaren voluit voor een duurzaam ethische aanpak. Dat betekent dat we je steunen in 
wat jij nodig hebt in je leven, maar tegelijk kijken naar wat goed is voor de wereld rondom jou. En dat 
we je geld alleen investeren in zaken die van belang zijn voor ons allemaal. Vandaag. En morgen.

Plaats om te spelen, ruimte 
om te groeien.
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WOORD VAN DE VOORZITTER

Voorwoord van de voorzitter

 
Beste Buffalo’s

Ik had u graag met een iets vrolijker intro voor het eerst dit seizoen toegesproken, 
maar dit zijn nu éénmaal dingen die gebeuren in het voetbal en waar we met zijn allen 
moeten zien uit te komen. Eén op twaalf en een Europese uitschakeling is niet wat we 
hadden gehoopt. Dit is de slechtste start die ik mij kan herinneren van KAA Gent in de 
tijd dat ik voorzitter ben.

Zijn er verklaringen? Die zijn er altijd en in ons geval zijn er zelfs veel: een aantal spelers 
is erg laat in vorm na een slopend seizoen met onder meer interlandvoetbal, nog anderen 
zijn geblesseerd, denken we maar aan Kalinic en de onverwachte tegenslag rond Saief, 
Neto en Foket. Het dient ook gezegd dat we ook dit seizoen, net als het vorige, voorlopig 
niet echt verwend zijn door de scheidsrechterlijke beslissingen. 

Allemaal samen heeft dit geleid tot een scenario waar we geen rekening mee hadden 
gehouden. Maar KAA Gent heeft wel meer mindere periodes gehad in de voorbije seizoenen 
en het enige positieve aan deze dip is dat die aan het begin van een lang seizoen komt 
en dat we nog enige tijd hebben om één en ander recht te trekken.

Wat kan ik van u anders vragen, voor deze wedstrijd tegen Anderlecht en voor alles wat 
daarna komt, dan uw onvoorwaardelijke steun? Ik heb ook gezien hoe u in Mechelen 
de ploeg bent blijven aanmoedigen en ook op Moeskroen tot het laatst bent blijven 
aanmoedigen. Het is die steun samen met de vastberadenheid van de technische staf, 
bestuur en management om alle neuzen dezelfde richting uit te krijgen, die ons er 
bovenop zal helpen. 
Ik ben ervan overtuigd dat met uw hulp onze club op korte termijn de status zal heroveren 
die ze verdient.  
 
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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• TUI prijsgarantie t.e.m. 31/08
• Gratis luchthavenvervoer t.e.m. 31/08 
• Vroegboekkortingen t.e.m. 02/10
• Omruilgarantie t.e.m. 02/10
• Gratis kids in paasvakantie 2018, OP=OP!

BOEK NU AL JOUW WINTERZONVAKANTIE

Info en voorwaarden op TUI.be, in je TUI shop of bij je reisagent.
* tot zolang de voorraad strekt

BOEK NU 
KORTINGEN TOT 

€ 350  p.p.*

KAA_Gent_167,5x118mm.indd   1 13/07/17   09:25
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Tekst: Mikaël Soinne / Xavier Louwagie - Foto’s: Belga Image

Zijn thuisbasis is Avignon, in het zuiden van Frankrijk. Vreemd genoeg 
trok het voetbalklimaat (“l’ambiance et la pluie”) in België hem aan. Eerst 
koost Samuel Gigot voor KV Kortrijk. En toen kwam KAA Gent over de 
brug, met 1 miljoen euro. In geen tijd is de Franse verdediger een vaste 
waarde in de ploeg geworden. En zijn marktwaarde, die is verdrievoudigd.

Samuel
Gigot
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Samuel
Gigot
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INTERVIEW - SAMUEL GIGOT

Sla er Google en de website TransferMarkt.fr maar 
op na. Na zijn transfer van AC Arles-Avignon was 
Samuel Gigot 0,6 miljoen euro waard. Intussen is 
zijn marktwaarde gestegen tot 3 miljoen euro. En 
dat voor een verdediger van nauwelijks 23 jaar. 
Een half seizoen speelt hij intussen bij de Buffalo’s. 
Het voorlopige hoogtepunt noemt hij de match op 
Wembley. Dit seizoen is helaas in mineur gestart, 
met een valse start in de Belgische competitie, en 
een vroege Europese uitschakeling.

Hoe voel je je na de moeilijke competitiestart?
“We zijn inderdaad niet goed gestart. Vooral de 
Europese uitschakeling was voor ons allemaal een 
slag. Nog harder werken om deze slechte periode 
door te komen, er zit niets anders op.”

Vielen de wedstrijden in en tegen Altach te vroeg 
in het seizoen?

“Dat denk ik niet. We waren klaar. Oké, onze interna-
tionals hebben wat later ingepikt. Maar dat is geen 
excuus. We zijn op een ploeg gestoten die misschien 
ambitieuzer waren dan wij. Dat is niet normaal. Het 
ontbrak ons aan grinta en de wil om kost wat kost 
te winnen. In de Oostenrijkse competitie verloren 

ze nadien trouwens hun volgende wedstrijden. Gent 
had zich moeten kwalificeren, zo simpel is het. We 
hadden echt een slag kunnen slaan.”

Misschien was hun match tegen ons vergelijkbaar 
met die van ons tegen Tottenham?

“Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Zij hadden 
er veel meer zin in dan wij. We wisten dat het niet 
makkelijk ging zijn en dat we het nodige moesten 
doen.”

Mist Gent één of meerdere leiders op het veld?

“Misschien ontbreekt er wel iemand die het woord 
neemt, dat klopt. Maar er zijn echt wel jongens die 
dingen durven zeggen. We zitten gewoon in een 
moeilijke periode.”

Geen Europees avontuur dus dit jaar. Maar mo-
gelijk kan dat een voordeel zijn in de Belgische 
competitie?

“Dat kan. We zullen waarschijnlijk minder vermoeid 
zijn. Maar als je Europese matchen hebt gespeeld, 
zorgt dat vaak wel voor een ‘goede vermoeidheid’. 
Een campagne zoals vorig jaar heeft een boost 
gegeven aan de hele ploeg. Hoe dan ook, nu we niet 
in de Europa League zitten, gelden geen excuses: een 
Europees ticket halen op het einde van het seizoen 
is een must. De top 3 is en moet de ambitie zijn 
van de club.”

En wat is jouw ambitie dit seizoen?

“Zoveel mogelijk matchen spelen en constant 
presteren op het terrein.”

Zodra je hier aankwam, was je een certitude. Wat 
zegt dit over jou?

“Een certitude zou ik me niet noemen. Ik heb kwa-
liteiten maar ook gebreken. Ik ben vooral blij dat ik 
mijn plaats heb in dit grootse elftal.”

En toch. 1 dag na je komst en met hooguit 1 train-
ing in de benen, stond je meteen al in de basis 
tegen Club Brugge.

“Die match was twee dagen nadien, inderdaad. Ik 
had niet veel tijd om na te denken en ben meteen 
in het bad gegooid. Soms is dat beter. Maar nog 
eens, gewoon zo goed mogelijk presteren, is wat ik 
voor ogen heb.”

De trainer heeft duidelijk veel vertrouwen in je.

“Als hij me op het terrein plaatst, moet het inderdaad 
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INTERVIEW - SAMUEL GIGOT

zijn dat hij vertrouwen heeft in mij. Het is aan mij 
om dat vertrouwen waar te maken.”

Je lijkt me een kalme jongen. Ben je nooit 
nerveus, bijvoorbeeld tijdens je debuut voor KAA 
Gent?

“Ik kan best wel nerveus zijn. Ik had inderdaad 
zenuwen tijdens die match tegen Club Brugge. Dat 
was er misschien zelfs aan te zien. Ergens is dat 
ook normaal, denk ik. Het was allemaal nieuw voor 
mij. Maar dan denk ik: het is ‘maar’ voetbal en we 
maken allemaal fouten. Het is onze sport, we leven 
er voor, maar er zullen altijd goeie en minder goeie 
momenten zijn.” 

Eén van die goeie momenten was ongetwijfeld de 
match op Wembley?

“Klopt. Wembley is zonder twijfel tot nu toe de 
mooiste herinnering. Ook voor de club was het een 
mythische avond. Onvergetelijke momenten, voor 
ons allemaal.”

Fabio Cannavaro is jouw idool. Waarom hij?

“Vooral om hoe hij zich op het veld gedraagt. Als kind 
wilde ik hem en zijn bewegingen nadoen. Alles wist 
ik van hem. Ik was en ben nog altijd zot van hem. 
Het is een echte leider.”

Wie zie je tegenwoordig graag spelen?

“Thiago Silva. Hij is uitzonderlijk sereen. Maar ik 
ben gek van heel veel verdedigers: Sergio Ramos, 
Vincent Kompany. (snel) Het klopt dat Kompany 
vaak geblesseerd is. Maar op mijn iPad heb ik nog 
altijd een foto van minstens vijf jaar geleden van 
hem in Manchester City-tenue.”

Wat die verdedigers gemeen hebben, is dat ze 
technisch onderlegd zijn, af en toe oprukken en 
scoren.

“Inderdaad. Het zijn verdedigers die vaak doelpunten 
maken. Op dat niveau zijn ze technisch heel goed. 
Een voorbeeld voor mij in mijn carrière.”

Jij kan technisch ook goed uit de voeten. Iets wat 
je niet van elke verdediger kan zeggen.

“Ik moet toch nog veel progressie maken en hard 
werken. Al zie ik gelukkig wel al veel evolutie in 
vergelijking met mijn beginperiode in België.”

In je periode bij KV Kortrijk scoorde je twee keer. 
Doelpunten maken voor KAA Gent is wellicht veel 
moeilijker?

“Scoren is sowieso niet eenvoudig, voor elke spe-
ler. Een doelpunt maken doet altijd plezier. Ik zal 
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proberen om zoveel mogelijk te scoren. (glimlacht)

Als beginnend voetballer bij AC Arles-Avignon 
pakte je veel gele en rode kaarten. Bij Gent nau-
welijks of niet. 

“Ik had inderdaad een groot probleem: ik pakte veel 
kaarten. Hopelijk is dat nu achter de rug. Ik was nog 
erg jong en misschien voetbalde ik wat te agressief.”

In een eerder interview gaf je aan dat dit kwam 
omdat je bokste en dat je wat zwaarder woog.

“En dat ik al de spieren had. (glimlacht) Ik heb 
inderdaad gebokst. En soms speelde ik een andere 
sport op het voetbalveld. Met andere woorden, soms 
leek het meer op boksen dan op voetbal. Ik woog in 
die tijd wat meer en was wat trager. Op die snelheid 
kan je werken, en dat doe ik natuurlijk. Intussen heb 
ik meer ervaring opgedaan en voel ik de acties en 
de bewegingen beter aan. Misschien pak ik daarom 
minder kaarten.”

Op je 23ste lijk je al heel volwassen. Hoe verklaar 
je dat?

“Misschien heeft dat te maken met de opvoeding die 
mijn ouders me gegeven hebben. Ze hebben mij rijp 
gemaakt. Maar ik kan me ook goed amuseren, hoor.  
Als ik thuis ben, laat ik het kind in mij los. (glimlacht) 
Het is dus een mix van alles. Door vroeg het huis 
te verlaten, heb ik geleerd om alleen mijn plan 
te trekken. Het leven als voetballer is fantastisch. 
We mogen echt niet klagen. Maar ver van alles en 
iedereen wonen, doet je nadenken over dingen.” 

Waarom heb je beslist om Frankrijk te verlaten?

“Ik kom uit Avignon, het zuiden van Frankrijk, waar de 
zon altijd schijnt. Maar ik voetbal liever in de regen. 
Voor ik er tekende, zag ik een match van KV Kortrijk, 
het was grijs weer, het regende pijpenstelen en toch 
was het liefde op het eerste zicht. Het was nochtans 
tegen Westerlo, niet meteen een grote ploeg. En toch 
voelde ik de klik. De ambiance, de supporters, … Voor 
mij was Kortrijk magnifiek. Hier in België in de regen 
trainen, zag ik me al helemaal doen. Ik droomde er 
al van als kleine jongen.”

Wat doe je voor of na een wedstrijd, in je vrije tijd?

“Voor de match zoek ik de opperste concentratie op. 
Iedere speler zit dan in zijn eigen bubbel. Na een 
wedstrijd doe ik niets speciaal. Ik hou het relax, net 
als de collega’s.”

En een uitstapje in Gent?

“Een glas drinken of zo? Dat gebeurt, maar helemaal 
niet zo vaak.”

Op je pols heb je een tatoeage van ‘La Placette’, 
een verwijzing naar een vriendenclub uit La 
Placette, de plek waar je woonde, in de buurt van 
Avignon. Die kameraden zie je wellicht niet vaak 
meer?

“Inderdaad. Wij zijn samen opgegroeid. Altijd waren 
we tezamen. Maar elke keer ik terug kom in Avignon, 
zoeken we elkaar op. Ze hebben ook meegeholpen 
toen ik verhuisd ben. Voor mij zijn ze zoals familie. 
Het is een hechte groep.”

INTERVIEW - SAMUEL GIGOT
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MATEN. 
MAKKERS. 

MAES.
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

AKM_01_0022_A6_KAA_Gent_V2.indd   1 5/05/17   16:35
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SIEBE HOREMANS

20 35 91

2 11 13 21

22 29 32 38

3 6 8 10 
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Spelers
staf&

TESFALDET TEKIE KENNY SAIEF BRECHT DEJAEGERE FRANKO ANDRIJASEVIC

NICOLAS RASKIN DAMIEN MARCQ LOUIS VERSTRAETE ANDERSON ESITI

DANIJEL MILICEVIC

2017 - 2018

14 15 19 23

24 25 33 44

77
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HEIN VANHAEZEBROUCK PETER BALETTE BERND THIJS FRANCKY VANDENDRIESSCHE

STIJN MATTHYS
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28 31 99
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Kalender Jupiler Pro League 
2017 - 2018

KAA Gent
KAA Gent
KV Oostende
KAA Gent
Club Brugge KV
KAA Gent
KV Kortrijk
KAA Gent
R Charleroi SC 
KAA Gent
KSC Lokeren OV
KAA Gent
SV Zulte-Waregem
KAA Gent
R Standard de Liège
KAA Gent 
RSC Anderlecht 
KAA Gent
R Antwerp FC
KAA Gent
KAS Eupen
KAA Gent
KAA Gent
Waasland-Beveren
KAA Gent
KRC Genk

27-08-2017 - 18:00
10-09-2017 - 14:30
16-09-2017 - 20:00 (OV)
23-09-2017 - 20:00 (OV)
30-09-2017 - 20:00 (OV)
14-10-2017 - 20:00 (OV)
21-10-2017 - 20:00 (OV)
25-10-2017 - 20:00 (OV)
28-10-2017 - 20:00 (OV)
04-11-2017 - 20:00 (OV)
18-11-2017 - 20:00 (OV)
25-11-2017 - 20:00 (OV)
02-12-2017 - 20:00 (OV)
09-12-2017 - 20:00 (OV)
16-12-2017 - 20:00 (OV)
20-12-2017 - 20:00 (OV)
26-12-2017 - 20:00 (OV)
20-01-2018 - 20:00 (OV)
24-01-2018 - 20:00 (OV)
27-01-2018 - 20:00 (OV)
03-02-2018 - 20:00 (OV)
10-02-2018 - 20:00 (OV)
17-02-2018 - 20:00 (OV)
24-02-2018 - 20:00 (OV)
03-03-2018 - 20:00 (OV)
10-03-2018 - 20:00 (OV)

RSC Anderlecht
KRC Genk
KAA Gent
SV Zulte-Waregem
KAA Gent
Waasland-Beveren
KAA Gent
KAS Eupen
KAA Gent
R Standard de Liège
KAA Gent
R Excel Mouscron
KAA Gent
KV Kortrijk
KAA Gent
R Charleroi SC
KAA Gent
KSC Lokeren OV
KAA Gent
Club Brugge KV
KAA Gent
K Sint Truidense VV
YR KV Mechelen
KAA Gent
KV Oostende
KAA Gent

Wedstrijden gemarkeerd met (OV) zijn onder voorbehoud. De definitieve data worden op 

verschillende momenten doorheen het seizoen bekend gemaakt door de Kalendercommissie 

van de Jupiler Pro League. Wie wil, kan de kalender ook steeds downloaden via de website van 

KAA Gent. Zodra een kalenderwijziging definitief is, wordt deze gecommuniceerd op de KAA Gent 

website en onmiddelijk aangepast in de downloadkalender. Wedstrijden voor de Beker van België 

worden toegevoegd in de loop van het seizoen van zodra de bekerloting heeft plaatsgevonden.
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Open Geest

Nicolas 
Raskin
Een broeihaard van jong talent is Gent. In de 
universiteitsaula’s wordt jong bloed klaargestoomd 
voor grootse daden. Hetzelfde kan gezegd worden 
over het gloednieuwe Gentse oefencomplex in 
Oostakker – wat een pareltje toch. De architect van 
dat complex heeft een ruwe diamant in handen, 
Nicolas Raskin genaamd. Amper 16, maar hij wordt 
nu al een gouden toekomst voorspeld. Hoog tijd dus 
voor een kennismaking.

Tekst: Raef Ghanem
Foto’s: James Arthur
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Nicolas, welkom in Gent. Hoe voel je je als jonge 
snaak van 16 op pakweg 140 km van je ouderlijke 
woning in Borgworm?

“It’s the story of my life. De laatste jaren heb ik steeds 
ver van mijn familie moeten leven. Bij Anderlecht 
was dat ook al het geval, ik woonde daar bij een 
pleeggezin. Makkelijk is dat niet, zeker voor een fa-
miliemens als mij. Het is misschien wel het grootste 

“Ambitie brengt je 
verder dan geduld”
offer dat ik moet maken, maar het heeft me wel vroeg 
matuur gemaakt. En zelfstandig. Wie kan zeggen dat 
hij op zijn zestiende al zijn eigen potje kan koken? 
(lacht) Ik heb ook het geluk gehad dat iedereen me 
hier in Gent met open armen heeft ontvangen: de 
coach, de spelers, … Vooral Damien (Marcq, red.) 
ontfermt zich hier over mij.” 

Hoe zou jouw beste vriend je voorstellen?

“Un bon garçon. (lacht) Hij zou zeggen dat ik een 
goede jongen ben die voor zijn leeftijd al heel 
matuur is en zich nooit laat doen. Verder zou hij 
er waarschijnlijk ook aan toevoegen dat ik vrij 
ongeduldig ben (knipoogt). Kijk, ik offer veel op: 
ik woon ver van mijn familie, kan niet doen wat al 
mijn leeftijdsgenoten mogen doen, … Soms was dat 
moeilijk te aanvaarden, maar nu neem ik daar vrede 
mee. Omdat ik geloof dat ik dankzij die offers en mijn 
harde werk dingen zal bereiken waar zij enkel maar 
van kunnen dromen.” 

“Bonjour Raef, ik kijk er naar uit”, verwelkomde hij 
ondergetekende met een vriendelijke glimlach. Die 
is gedurende het hele gesprek bijna niet verdwenen. 
Hij geniet zichtbaar. Na de obligate fotoshoot volgt 
zijn eerste grote interview ooit. “Ik ben er klaar voor.” 
Tijdens het interview valt niets van een vuurdoop 
te merken. Matuur, doordacht en verdomd goed 
wetend wat hij wil, zo komt hij over. Wat echter vooral 
opviel, ondanks zijn liefde voor de ‘Special Forces’: 
zijn peperkoekenhart. “Oma ‘Mamou’ is mijn grote 
voorbeeld: ze staat altijd klaar voor haar naasten, 
voor mij op kop, zo wil ik ook in het leven staan.” 
Het jongetje oogt volwassen. Enkel op het einde 
werd terug duidelijk dat je tegenover een 16-jarige 
zat. “Zou je me naar huis kunnen voeren? Iedereen 
is al weg en ik heb nog geen rijbewijs.‘’ Een brede 
glimlach volgt. Alweer. Het typeert hem.

OPEN GEEST: NICOLAS RASKIN
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OPEN GEEST: NICOLAS RASKIN

‘Geduld is een schone deugd’, geloof je in die 
uitdrukking?

(lacht) “Zeker, maar ik ben er van overtuigd dat 
ambitie je verder brengt dan geduld. Tijdens mijn 
carrière kreeg ik steeds te horen ‘wees geduldig, 
wees geduldig’, Van grote namen uit de voetbalwe-
reld neem je dat natuurlijk aan, maar op een bepaald 
moment voel je je gewoon klaar om te tonen wat je 
kan… Men mag ook niet vergeten dat ik jong ben en 
de goesting om te spelen groot is. Uiteindelijk is het 
de coach die beslist, maar ik zal er alles aan doen 
om te tonen dat ik er klaar voor ben. Mijn eerste 

seizoen hier zou ik graag af en toe wat minuutjes 
sprokkelen op het veld, in mijn tweede is het mijn 
ambitie om dicht bij een basisplaats aan te leunen 
om uiteindelijk in mijn derde seizoen in Gentse 
loondienst titularis te zijn.”

In Anderlecht werd je de natuurlijke opvolger van 
Youri Tielemans genoemd, van een compliment 
gesproken zeg.

“Het is een groot compliment, maar ik besef maar al 
te goed dat ik nog alles te bewijzen heb. Mijn eerste 
competitiematch in de Belgische eerste klasse moet 
ik nog spelen, ik moet dus niet te hoog van de toren 
blazen.” 

Ondanks hun geloof in jou heb je een avontuur bij 
de Buffalo’s verkozen, da’s wel een statement.

(lacht breed) “Gent heeft zijn weg naar de top ge-
vonden en kan zijn voet naast die van Anderlecht 
plaatsen. Het heeft bovendien het mooiste stadion 
van België en fantastische supporters. Voor mij 
staan beide ploegen op gelijke hoogte. Velen denken 
onterecht dat ik hier vooral zit omdat ik bij Gent bij 
de A-ploeg kan meetrainen en bij Anderlecht enkel 
een plekje bij de jeugd voor mij was gereserveerd, 
maar het is meer dan dat. Als een coach zoals 
Hein Vanhaezebrouck mij komt opzoeken bij de 
nationale ploeg en zijn geloof in mij uitspreekt, dan 
doet dat veel met een 16-jarige die droomt van een 
profcarrière.”

Wat is je plan B indien een profbestaan toch niet 
voor jou is weggelegd?

“Wel, dan zou ik een carrière bij de ‘Special Forces’ 
wel zien zitten. Hun werk spreekt me enorm aan. 
Een ander optie is een saai bestaan als informaticus 
(lacht).”
 
Iedereen is het roerend eens over je talent, maar je 
weet dat het hoofd mee moet om een grootse carrière 
bij elkaar te spelen. Bij jou lijkt dat wel goed te zitten.
“Dat denk ik wel. Ik weet wat ik wil en ben bereid 
om daar hard voor te werken. Bovendien heb ik een 
strenge vader die geen stommiteiten zou dulden. 
Hij stuwt me ook om steeds beter en beter te wor-
den. Ook na een uitstekende match zal hij mij op 
werkpunten wijzen. Dat vind ik wel goed, want het is 
enkel zo dat je progressie kan boeken. Stilstaan is 

“Mamou is mijn voorbeeld 
in het leven, wat een vrouw”
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achteruitgaan en ik wil vooruit. Voor zo ver dat nodig 
is, houdt hij mijn voeten ook steeds op de grond. 
Ik zal niet snel zweven, nu niet en later ook niet.” 

Je vader én grootvader langs moederszijde waren 
profvoetballer, hoe groot is die bonus?

“Dat is voor mij een grote troef. Iedereen zegt dat 
de voetbalwereld hard is en dan is het een godsge-
schenk voor een 16-jarige als je geruggesteund bent 
door naasten die weten hoe die wereld draait. Weet 
je, als gids doorheen mijn carrière heb ik dankzij 
mijn vader de meeste vooruitgang geboekt.”

Mooie woorden, maar wie is je grote voorbeeld?

“In het voetbal Zinédine Zidane, wat een heerlijke 
speler was dat. Mijn lievelingspositie is wel iets lager, 

die ligt op de 6. Voetbal is echter niet alles en in het 
leven is mijn grote voorbeeld ongetwijfeld mijn oma, 
‘Mamou’. (geëmotioneerd) Ze doet erg veel voor haar 
naasten, vooral voor mij. Zo wil ik ook in het leven 
staan. Een voorbeeld voor iedereen is ze.”

Wat is je grootste kwaliteit als voetballer?

“Op het veld ben ik van niemand bang. Ik heb op 
straat leren voetballen, een goede leerschool. Nu 
voel ik nog steeds hetzelfde voetbalplezier, maar 
het sijpelt ook door dat voetbal stilaan ook mijn 
broodwinning uitmaakt. Als ik rondom mij kijk en 
die topvoetballers en faciliteiten zie, kan ik ook niet 

“Sinds mijn 14de woon 
ik gescheiden van mijn 
familie, da’s hard”

OPEN GEEST: NICOLAS RASKIN

anders. ‘Mais je m’amuse ici aussi’.”

Richt je tot slot eens tot de supporters, wat zou je 
hen nog willen zeggen? 

“Met dit interview heb ik met plezier mijn persoon-
lijkheid aan hen willen blootgeven in afwachting van 
de nabije toekomst waarin ik hen op het veld hoop te 
verblijden met mijn voetbalkwaliteiten. Ik wil samen 
met hen geschiedenis schrijven.”
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Supporter in de kijker
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Papi & Fokkie!
Get well soon
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Papi & Fokkie!
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GET WELL SOON PAPI & FOKKIE!

Nana Asare over Fokkie:

Hey Papi, Nana hier. Weet dat iedereen jou hier mist, zelfs ik (lacht). Ik weet niet 
goed waarom, maar het is zo. Ik wens je een goede revalidatie en kom maar snel 
terug, voor Andy (Esiti) je plaats afpakt. See you later man

Nana Asare over Fokkie:

Hey Fokkie, Nana hier. De eerste keer dat ik je zag, dacht ik dat je het hart had van 
een paard, maar blijkbaar is het eerder dat van een oude man (lacht luid). Anyway, 
ik wens je het beste en hoop je snel terug te zien want ik zie dat je al een buikje 
krijgt dat kan concurreren met het buikje van de coach (lacht opnieuw). 

Rami Gershon over Neto:

We missen je karakter op het veld en in de kleedkamer, maar ik ben er zeker 
van dat je sterker en beter dan voorheen zal terugkeren.

Rami Gershon over Fokkie:

Ik heb altijd geweten dat je een gevoelig hartje had,  ik kan alleen hopen dat 
dit je niet zal afleiden van je affectie voor meisjes (lacht).

Mili over Fokkie en Neto 

Fokkie, we hebben je grote hart nodig in de ploeg dus zie dat je snel terug bent bij 
ons. Papi, we missen je muziek, je goede humeur en je (fysieke) presence op het 
veld en in de kleedkamer. We wachten vol ongeduld op jullie terugkeer. 
Je vous aime.

Birger over Fokkie

Fokkie, hopelijk ben je snel terug op het veld en in de kleedkamer want we 
missen je supergoeie grapjes.

Birger over Neto

Papi, ik hoop dat je snel terugbent want een paar West-Vlamingen kunnen er 
hier nog altijd bij, en zeker een halve West-Vlaming als jij (lacht).

Brechtje over Neto

Net zoals jij er was voor mij bij mijn revalidatie, ben ik er ook voor jou nu.

Brechtje over Fokkie

Fokkie, get well soon zodat je binnen de kortste keren terug die hele rechterflank 
kan aflopen!
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15 december 2013 – speeldag 19

KAA Gent 1 
Anderlecht 2

TERUGSPEELBAL

Tekst: Peter Maes - Foto’s Belga Image

9 november 2014 – speeldag 15

KAA Gent 0
RSC Anderlecht

Iedere keer wanneer RSC Anderlecht op bezoek komt 

in het mooiste stadion van het land, vult de Gentse 

lucht zich met verwachting. Cafés, koffiebars en werk-

plekken puilen uit van analyses en voorbesprekingen, 

kranten en sites worden net iets meer uitgepluisd. 

De week is net iets meer een lange aanloop naar het 

wedstrijdbegin. Dat geldt natuurlijk voor een wedstrijd 

in Play-off 1 (wie kan de kopbal van Neto vergeten?) 

maar evenzeer voor een match in de reguliere compe-

titie. Meteen reden om even gevat terug te blikken op 

de vier competitiewedstrijden die de Gantoise al met 

paars-wit in de Ghelamco Arena betwistte.

Een fier KAA Gent, gesterkt door vier overwinningen op rij 
en met Nahayo, Pedersen en El Ghanassy in de ploeg en 
Padt in doel, wou RSC Anderlecht op een gepaste wijze laten 
kennismaken met zijn nieuwe voetbaltempel. De geestdrift 
was er, het vertrouwen ook en dat blijkt ook in de eerste 
helft. Herve Kagé speelt een één-tweetje met deklat en 
verslaat zo Proto: 1-0. Even later mist Pedersen een open 
kans na een goed getrapte vrije trap van El Ghanassy. Na 
de rust blijkt RSC Anderlecht echter een maatje te sterk. 
Paars-wit domineert, Tielemans, Najar, Bruno missen 
kansen en Anthony Vanden Borre duikt overal op. Ook in 
het strafschopgebied, waar Lepoint een lichte fout op hem 
begaat. Penalty! Bruno trapt vanop elf meter de gelijkmaker 
binnen. Dan is het de beurt aan Mitrovic: hij kopt de 1-2 
binnen en laat de 1-3 liggen. Voetbal is soms als een zwaluw 
in de lucht. Één goal maakt de lente niet.

Onder de lichten van de Ghelamco Arena strijden KAA Gent 
en RSC Anderlecht voor de papieren titel van herfstkampi-
oen. De eerste 20 minuten zijn alle ballen voor blauw-wit. 
Depoitre mist de openingstreffer een minuut na de start, 
Raman dreigt tweemaal, driemaal, Vanden Borre stopt 
in extremis Depoitre, Raman mikt op Proto… Kansen zat, 
maar geen doelpunt. Dat valt wel aan de andere kant. Bij 
de eerste echte kans van RSC Anderlecht, vlak voor rust. Na 
een snelle uitbraak volgend op afgebroken Gentse aanval 
scoort Mitrovic: 0-1, een score die blauw-wit de adem lijkt 
af te snijden. De aanvalspogingen daarna missen kracht of 
verzanden in middenveldspel. Nadat Lepoint, vrijstaand, de 
kans op de gelijkmaker centimeters naast kopt, loopt het 
Gentse spel mentale averij op, dit ondanks de pogingen 
van Saief, Raman en Depoitre. Het mag gewoon niet zijn. 
Wanneer Conte de bal naar het einde toe over Sels lobt (de 
2-0), is Anderlecht herfstkampioen. Maar niet kampioen. 
Dat verdict valt in Play-off 1. Voetbal is soms een verhaal 
van efficiëntie.
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17 januari 2016 – Speeldag 22

KAA Gent 2
RSC Anderlecht 0

22 december 2016 – speeldag 20

KAA Gent 2
RSC Anderlecht 3

Het 150e duel tussen KAA Gent en RSC Anderlecht, de 
75e thuismatch. Een mooie winterzondag, een blauwe 
hemel, een volle Ghelamco Arena, een onvervaard KAA 
Gent, een door blessures gedwongen offensief ingesteld 
RSC Anderlecht. De vliegende start van blauw-wit grijpt 
paars-wit bij de keel: Depoitre met een gevaarlijke schuiver 
in de zesde minuut. Vier minuten later rolt Dejaeghere de 
rechterflank op via zijlijn en achterlijn, zet gepast voor en 
Depoitre heeft maar binnen te tikken: 1-0. Op het halfuur 
raakt Milicevic de buitenkant van de paal. De tribunes 
spinnen van genot: 70 procent balbezit, een goal, kansen, 
Olivier Deschacht die Proto bijna tot een own-goal dwingt. 
Maar met RSC Anderlecht ben je nooit klaar: Suarez scoort 
bijna de gelijkmaker, Okaka is een handvol. De laatste twintig 
minuten stijgt de druk. Okaka, Lukebakio krijgen kansen, 
zelfs Deschacht kan plots vrijstaand op doel koppen. Op een 
diefje, op de counter, in de omschakeling legt de Gantoise 
de wedstrijd in een beslissende plooi. Depoitre schiet wel 
eerst op Proto maar de daaropvolgende voorzet rondt hij af 
met een bal tegen de netten. 2-0. Boeken toe. Voetbal doet 
soms gewoon deugd.

Een avond, donker in december. Een Ghelamco Arena 
hongerig naar punten. Thuis verloor KAA Gent nog niet en 
wil het ook nu zijn thuisreputatie eer aan doen. Verrassend 
is het RSC Anderlecht dat offensief sterk uit de blokken 
schiet. Teodorczyk vergeet een bal uit hoekschop in doel 
te duwen. Na tien minuten vindt de Gantoise het welletjes. 
De thuisploeg neemt het heft in handen. Boeckx ranselt 
een bal van Perbet van onder de lat. Simon plaatst even 
later de bal, na een foute terugspeelbal op en uitglijden 
van Boeckx, op diezelfde lat. Paars-wit komt niet langer 
over de middellijn, Simon en Saief dreigen en in de 25e 
minuut bedient Simon Milicevic. Zijn schot gaat binnen: 1-0. 
Verdiend loon naar werken. Lang duurt de Gentse vreugde 
niet. Vier minuten later prikt RSC Anderlecht tegen en scoort 
Teodorczyk tegen het spelbeeld in de gelijkmaker. In de 37e 
minuut tikt een vooruitstormende Esiti de bal wat te ver 
van de voet. Nuytinck kermt. Esiti krijgt rood. De Ghelamco 
Arena kolkt. De rust is nodig om de gemoederen te bedaren. 
Na de pauze, met tien en geprikkeld trekt blauw-wit naar 
voren. Boeckx duwt een schot van Gershon tegen de paal, 
Simon en Saief (zij weer) spelen de Anderlechtse verdediging 
uit verband. Het baat niet. Een fout in de verdediging zet 
Teodorczyk alleen voor Rinne: 1-2. Nog steeds geeft KAA Gent 
niet op. De tien laten het hoofd niet hangen en jagen op de 
gelijkmaker. De tijd speelt echter in hun nadeel. Het veld 
is moeilijker te belopen, er vallen gaten, de tegenaanvallen 
van Anderlecht zijn gevaarlijker. Een kwartier voor tijd beslist 
een streep van Chipciu de wedstrijd. Rinne kansloos, 1-3. 
Vlak voor tijd krijgt KAA Gent nog een lichte strafschop 
(Milicevic, 2-3) maar die biedt weinig balsem voor de Gentse 
ziel. Voetbal is soms bitter.
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Bart Van Renterghem, coach van de Gentse beloften, doorliep zelf alle jeugdreeksen bij KAA Gent en behaalde 
later zijn licentiaat lichamelijke opvoeding (training en coaching) aan de Universiteit Gent. Verder werd 
hij trainer bij o.a. KSK Ronse, Eendracht Aalst en SK Deinze. Nu zorgt hij voor de wedstrijdscouting voor 
de eerste ploeg en moet hij de aankomende talenten klaarstomen voor het hoogste niveau. Wij strikten 
Bart voor een interview vlak na een oefenduel tegen Hogerop Kalken.

Bart
Van Renterghem

Tekst: Tim Stock / foto’s: David Stockman
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INTERVIEW: BART VAN RENTERGHEM

Bart, vorig seizoen (jaargang 20 – nr. 6) zaten we 
ook samen. Enkele dagen voor de wedstrijd tegen KV 
Mechelen, de wedstrijd die absoluut moest gewonnen 
worden om Play-Off 1 te halen. Gelukkig werd die 
wedstrijd ook gewonnen, met ruime cijfers zelfs (3-0). 
De beloften waren toen ook bezig aan hun Play-Offs. 
Hoe zijn die verlopen?

We zijn doorheen het seizoen, en ook voor de Play-Offs 
enkele spelers kwijt geraakt. Daarom zijn we met een vrij 
krappe kern de nacompetitie begonnen en hebben we er 
enkele jonge spelers bijgenomen. Ik had dus min of meer 
voorspeld dat we het lastig gingen krijgen, wat ook gebleken 
is. Toch zijn we heel goed aan de Play-Offs begonnen, maar 
op het einde sloeg de vermoeidheid ook toe. We hebben 
dan wedstrijden verloren tegen Anderlecht en Club Brugge, 
weliswaar nipte nederlagen. Ook waren we uitgeschakeld 
in de halve finale van de beker, waar we nochtans wel 
een goeie wedstrijd gespeeld hebben. Uiteindelijk zijn 
we maar op drie punten van de 2de plaats gestrand.” 

Jullie zijn nu, net zoals de eerste ploeg, ook al aan de 
competitie begonnen. Wat is jullie ambitie voor dit 
seizoen?

“Klopt, tevens met een volledig nieuwe groep. Ook een 
grotere kern in vergelijking met vorig seizoen. Zonder 
testers en A-kernspelers hebben we zo’n 24 spelers bij de 
beloftenploeg. Dit seizoen ligt de gemiddelde leeftijd ook 
veel lager, waardoor goede resultaten halen misschien 
wel iets moeilijker wordt. Maar we hebben wel enkele 
A-kernspelers zoals Abou Koita, Nicolas Raskin, Lior Inbrum, 
Siebe Horemans, Thibault De Smet, Louis Verstraete,… die 
geregeld hun matchen bij ons zullen meepikken. Daarvan 
zie je dat ze heel veel kwaliteiten hebben, want we mogen 
niet vergeten dat ze allemaal nog heel jong zijn. Als je 
die jongens bij de ploeg hebt, dan krijg je al hele andere 
wedstrijden. De eerste wedstrijd speelden we gelijk tegen 
Waasland-Beveren (2-2), dat met een volledig elftal vol 
eerste klasse ervaring speelde. Youn Czekanowicz pakte rood 
maar zelfs met 10 man hadden we kunnen winnen tegen de 
beloftenploeg van Waasland-Beveren. Onze ambitie is om 
Play-Off 1 te halen, dat zijn bij ons de eerste 8 ploegen. Al 
is het voor mij eigenlijk niet zo belangrijk waar we eindigen 
in de competitie. De doorstroming van spelers vind ik veel 
belangrijker.”

 
Jullie speelden net een oefenwedstrijd op het veld 
van Hogerop Kalken (2-3). Niet eenvoudig, want je 
selectie zat vol met testers. 

“Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat we hier een 
goeie wedstrijd gingen spelen. Zoals je zegt, het is niet 
eenvoudig om met testers een goede prestatie neer 
te zetten. Vorig jaar speelden we hier met Nana Asare, 
Gustav Wikheim en Jérémy Taravel, dus ik verwachtte 

geen dergelijke prestatie. Maar de testers deden het 
goed. Zo’n test/oefenwedstrijd is ook om mijn spelers 
die wat minder spelen ook speelminuten te gunnen.” 
 
Momenteel heb je dus nog geen vaste selectie van de 
beloften. Ik kan begrijpen dat dat niet eenvoudig is voor 
jou, maar ook niet voor de ploeg.
“Dat valt mee. Vooral automatismen kweken is soms moei-
lijk. Want de jongens van de A-kern die er soms bijkomen, 
zijn er de ene wedstrijd wel en de andere dan weer niet bij. 
Maar mijn spelers leren daar ook uit. Er zijn dan wedstrijden 
waar zij op de bank moeten plaatsnemen omdat er iemand 
van de A-kern een wedstrijd met ons meespeelt. Opnieuw, 
het is om ze klaar te maken voor het echte werk. Bij de eerste 
ploeg lopen zo’n zaken veel gemakkelijker, dat klopt. Maar 
ikzelf heb daar geen problemen mee, want zoiets weet je 
op voorhand.”

 
Vorige keer zei je ook: “Dat is het lot van een 
beloftespeler.”

“Dat is zo. Mijn spelers weten enkel individueel of ze erbij 
zitten in de selectie. De dag van de wedstrijd weet ik ook pas 
of er spelers van de A-kern meedoen. Mijn jongens weten 
dat zoiets kan gebeuren. Voor de rest moeten ze gewoon 
hard werken en hun lot aanvaarden.”

Laten we het even over Nicolas Raskin hebben. De 
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speler die als nieuwkomer, volgens velen, een van de 
beste indrukken gemaakt heeft in de voorbereiding 
bij de A-kern.  Jij hebt hem nu enkele wedstrijden 
onder je vleugels gehad. Wat is jouw indruk?

“(enthousiast) Eén woord: uitstekend! Voor een jongen 
van 16 jaar, dat is voor mij ongezien. Nicolas straalt een 
ongelooflijke maturiteit uit. Maar bij spelers van zo’n jonge 
leeftijd, houden wij er ook rekening mee dat het lichaam 
moet rijpen.
Shouting talent noemen ze dat. Nog zo’n voorbeeld is Youn 
Czekanowicz. Zo’n jongens hebben een uitzonderlijk talent. 
Er zijn echter ook valkuilen bij die leeftijd. Het is gevaarlijk 
dat zij verkeerde keuzes maken. Zij worden ook nu al op 
handen gedragen en daar kunnen ze soms niet goed mee 
om. Als jonge gast moet je daar op dat niveau klaar voor 
zijn. Bij de A-kern is alles loodzwaar, fysiek en mentaal. 
Nicolas doet het gewoon en probeer het hem maar eens 
na te doen. Zijn leeftijdgenoten spelen op straat of zitten 
achter de PlayStation. Hij traint met mannen van 25 jaar. 
Maar mij geeft hij een hele goeie indruk. Al kan het zijn dat 
hij een terugval zal kennen, wat logisch is. Na een zware 
voorbereiding bijvoorbeeld. Jorik Vandendriessche (coach 
nationale ploeg U15) vergeleek hem zelfs eens met Youri 
Tielemans. Zo’n uitspraken zijn natuurlijk altijd gevaarlijk, 
maar het moet zijn dat hij dezelfde kwaliteiten heeft als 
Tielemans op die leeftijd. Anderlecht had hem graag gehou-
den maar Gent heeft er heel goed op geanticipeerd. Bij 
Anderlecht had hij bijvoorbeeld geen garantie bij de A-kern. 
Het feit dat Nicolas voor Gent koos, betekent dat hij in een 
project gelooft. Dat is iets waar de club in groeit. Vroeger 
waren zo’n zaken allicht niet mogelijk geweest. Maar in mijn 
wedstrijden doet Nicolas het uitstekend. Hopen dat hij het 
hoofd koel kan houden. Hein Vanhaezebrouck wou hem al 
bij de eerste ploeg hebben, dat zegt wel iets.”

Dus de kans is groot dat we Raskin vroeg of laat in de 
Ghelamco Arena zullen zien spelen?

“Jazeker. Hij traint nu al mee met de eerste ploeg dus da’s 
stap 1. In Oostakker (oefencomplex A-kern) worden ze ook 
heel goed begeleid. Maar het is moeilijk om met absolute 
zekerheid te zeggen wie er zou kunnen doorstoten naar de 
eerste ploeg. Er zijn jonge spelers zoals Vladimir Van De 
Wiele, die de voorbije wedstrijden en in de voorbereiding 
hele mooie zaken heeft laten zien. Van sommige jongens 
verwacht je het niet meteen, want er zijn er bij die een 
ongelooflijke progressie maken op korte tijd. Elton Kabangu 
is zo’n speler. Van hem had ik dat niet verwacht. De laatste 
maanden heeft hij heel hard gewerkt. Hij heeft een con-
tractverlenging (tot 2020) gekregen en is nu vertrokken op 
uitleenbasis naar FC Eindhoven. Dus dat zie ik als een soort 
beloning. Hij heeft ook enkele oefenwedstrijden gespeeld in 
de voorbereiding bij de eerste ploeg. Net zoals een Andreas 
Burssens en Welat Cagro. Welat is zelfs meegeweest naar 

Jupille op stage. Dat betekent misschien wel dat die jongens 
eventueel in aanmerking komen voor wat speelminuten. 
Dat zou hun doelstelling moeten zijn. Doordat het Europees 
voetbal dit seizoen wegvalt, zijn er natuurlijk wel minder 
wedstrijden. Er werd me verteld door Hein en Peter (Balette) 
dat doorheen het seizoen er zeker jongens zijn die af en 
toe zullen meetrainen. En zoiets opent wel perspectieven 
en doorgroeimogelijkheden. Ik heb bijzondere spelers in 
mijn elftal die daarvoor wel in aanmerking komen. Jonathan 
David is daar een van. Hij is Canadese international (U18), 
traint nu nog mee maar vertrekt binnenkort terug naar 
Canada om zijn studies af te werken. Vanaf januari is hij 
speelgerechtigd, maar hij geeft ook een hele sterke indruk. 
Dan hebben we ook nog een andere Canadees, Federico 
Mendes-Peña. Hij heeft een heel technisch profiel en 
speelde veel zaalvoetbal in Canada, dus wij proberen hem 
om te vormen tot een veldvoetballer. Maar op aanvallend 
vlak heeft hij een enorme actie in de voeten. Er zijn uiteraard 
nog werkpunten maar de wil om te leren is er.”

Naast twee Canadezen heb je nu ook ook 2 Pan-
amezen in je team. Ricardo Avila, die ook enkele 
oefenwedstrijden meespeelde bij de eerste ploeg en 
ook José Luiz Rodriguez, die vorig seizoen een zware 
blessure opliep, maar voordien wel sterke wedstrij-
den speelde. Ook van hen wordt veel verwacht.
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“Ricardo Avila heeft nog zaken waar hij aan moet werken, 
dat wel. Maar hij heeft een gouden linkervoet en goeie 
balafscherming. Een beetje een soort Esiti. José was voor 
zijn blessure schitterend, echt top. Hij heeft eens in een 
competitiewedstrijd Ahmed Touba (1-5 tegen Club Brugge) 
helemaal zoek gespeeld. Maar hij is dan door zijn blessure 
aan zijn twee kruisbanden geopereerd op een maand tijd. 
Dat was heel zwaar voor hem, ook met complicaties. Maar 
goed, nu traint hij iedere dag twee uur bij de kiné. Alles ver-
loopt goed dus ik hoop dat hij eind dit jaar nog minuten kan 
maken. Dankzij zijn goede mentaliteit zijn er mogelijkheden. 
Maar bij beide is er ruimte voor verbetering.”

Vorige keer sprak je ook over Dagur Dan, een speler 
uit Ijsland. Ook op 16-jarige leeftijd bij de ploeg 
gekomen. Hoe verliep zijn aanpassing?

“Dagur heeft het iets moeilijker gehad. Hij is ook iemand 
die zich vaak opjaagt. Hij moet ontstressen. De ploeg had 2 
weken vrij na de competitie, wat ons ruimschoots voldoende 
leek. Maar Dagur kwam niet bevrijd terug. Voor ons leek het 
dan het beste dat hij met de U19 zou meespelen om hem 
wat te ontstressen. Goeie pass, goed loopvermogen, goed 
inzicht, het is allemaal aanwezig bij hem. Maar hij wil het 
soms iets teveel forceren. En dat heeft Avila iets te weinig. 

Maar Dagur is nu 17 jaar, hij is nog jong. Veel geduld mee 
hebben. Op 16-jarige leeftijd alleen naar een vreemd land 
komen is al niet eenvoudig. Hij zit nu samen met andere 
spelers op hotel dus dan heeft hij toch wat gezelschap. Dat 
is wel belangrijk.”

Enkele van jouw spelers deden de voorbereiding mee 
met de eerste ploeg. Hoe reageren zij dan op het feit 
dat ze nu terug bij de beloften zitten?

“Schitterend. Andreas Burssens moest bijvoorbeeld meteen 
na zijn examens die oefenwedstrijden spelen. Met gevolg dat 
hij niet volledig fit aan de voorbereiding begon. Dat was niet 
evident. Maar ze merken ook dat het daar helemaal anders 
is. Elton trainde bijvoorbeeld twee weken mee met de A-kern. 
Na die twee weken vertelde hij mij dat het toch helemaal 
anders was. Want daar heb je betere systemen. Je traint elke 
dag met dezelfde spelers op dezelfde posities. Zoiets geeft 
ook rust en ervaring. Je hebt er betere begeleiding en alles 
is gewoon in orde. Maar goed, ik ben heel fier op de stappen 
die wij nu zetten. Nu ook met de uitleenbeurt van Elton.”

Elton vertelde me dat hij zeker van plan is om terug 
te komen. 

“Mocht hij nu bij ons gebleven zijn, had hij dat opnieuw 
schitterend gedaan. Hij scoorde 15 doelpunten vorig 
seizoen. Maar Hein Vanhaezebrouck gaf zijn evaluatie na 
de voorbereiding en daaruit bleek dat Elton nog niet klaar 
was voor de eerste ploeg. Wel is hij interessant voor de 
toekomst en daarom leende Gent hem uit. Dus een goede 
keuze ook van Elton zelf. Daar zal hij kansen krijgen in de 
eerste ploeg. Anders zou het hier opnieuw een seizoen 
beloften geworden zijn. Ik ken de werking van FC Eindhoven 
een beetje, heel professioneel. Een ideale tussenstap voor 
hem. Stappen die iemand als Louis Verstraete zet, het is 
niet simpel. De uitdaging wordt nu om het vast te houden. 
Kijk maar naar de eerste klasse. Genk, Anderlecht en Club 
Brugge doen het redelijk goed maar de rest doet het via 
tussenstappen.

Hoe komt dat volgens u?

“Ik denk dat we soms een beetje achter komen. Wanneer 
ik hier aankwam, twee jaar geleden, hadden we in de 
breedte veel te weinig kwaliteit. Ik had niet het gevoel dat 
er toen iemand kon doorbreken. En nu heb ik dat gevoel 
wel. Dus hebben we wel grote progressie gemaakt op dat 
gebied.”

Nu ook met het oefencomplex in Oostakker waar 
de eerste ploeg traint sinds midden juli. Daardoor 
kregen jullie het oude oefencomplex. Een goede zaak 
lijkt me?

“Zeker, want op dat vlak zijn we ook enorm aan het groeien. 
Het oude oefencomplex, nu Buffalo Talent Center (BTC), 

INTERVIEW: BART VAN RENTERGHEM
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hebben we gekregen voor de jeugd. Het achterste stuk 
hoort er ook bij, inclusief spelershome. En dat is ook een 
enorme meerwaarde voor onze jongens. Ze hebben ook 
hun eigen locker enzovoort. Maar op hetzelfde moment 
zijn er ook soms zaken die iets minder gaan. Dit mede 
omdat we afhangen van vrijwilligers die ondersteunend 
werk doen. Maar op training hoor ik ze nooit klagen. 
Alleen zou het moeten opgesplitst worden in jeugd en 
beloften. Momenteel gebruikt de jeugd stukken van de 
accommodatie van de beloften en dat botst soms. Er 
is met andere woorden een tekort aan ruimte. Vroeger 
gebruikte de jeugd ook stukken van de Blaarmeersen 
maar nu is alles zowat samengekomen op het BTC. Dat 
geeft dus soms wel problemen. Maar goed, Hein speelde 
kampioen toen zij daar nog trainden. Dus het is wel moge-
lijk allemaal. Al zou het zeker kunnen geoptimaliseerd 
worden. De reden waarom wij onze thuiswedstrijden 
op het veld van Racing Gent in Oostakker, vlakbij het 
nieuwe oefencomplex, spelen is omdat het BTC te klein 
is. Als de kleedkamers op het BTC worden uitgebreid en 
er worden tribunes geplaatst, dan zouden we eventueel 
onze wedstrijd daar kunnen spelen.”

Als laatste en ook wel uit eigen interesse, wie is het 
grootste talent dat jij in je trainersloopbaan al hebt 
getraind?

“(denkt na) Nicolas (Raskin) is toch wel één van de 
kanshebbers. Al heb ik ook nog Paul Mpoku en Thibaut 
Courtois getraind op een stage in Tongerlo. Maar toen 
waren zij nog niet zo’n grote talenten. Als ik zie wat Nicolas 
allemaal kan, zit hij er niet ver van. Youn (Czekanowicz) 
zou ik ook durven noemen. Hij heeft een kleine terugslag 
gehad doordat hij niet speelgerechtigd was. Maar als 
intrinsieke talenten, ongetwijfeld zij twee. Belangrijkste is 
dat ze goed worden begeleid. Mentaal, entourage, druk,… 
Ik geef nu een voorbeeld, Ryan Mmaee en Landry Dimata. 
Twee spelers, van dezelfde leeftijd, die ik ook nog heb 
getraind. En zij zaten toen nog op hetzelfde niveau met 
dezelfde kwaliteiten. Maar Dimata heeft Mmaee zeker 
en vast voorbijgestoken de laatste jaren. Hij zit nu in 
Wolfsburg. 
Het plaatje moet ook gewoon passen. Al heb ik het gevoel 
dat er bij Raskin weinig tot geen ‘maar’ is. Alleen, als hij 
allures begint te krijgen, kan het snel gedaan zijn.” 

Bedankt, Bart! Veel succes en we komen zeker nog 
eens een wedstrijd meepikken.

“Altijd welkom! (lacht)”

INTERVIEW: BART VAN RENTERGHEM
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Om haar positie als maatschappelijke organisatie die 
onlosmakelijk verbonden is met KAA Gent maximaal te 
kunnen inzetten werkt Voetbal in de stad voortaan onder 
de naam KAA Gent Foundation

Meer dan ooit wordt door vzw Voetbal in de stad de wervende 
kracht van het merk KAA Gent, eerder dan de wervende 
kracht van voetbal aangewend. De verwijzing naar voetbal in 
de naam van onze organisatie dekt ook de lading niet meer. 
Naast voetbal worden ook andere sporten en activiteiten 
ingezet als middel tot het versterken van mensen. Het merk 
en de kleuren van KAA Gent zijn daarbij de verbindende 
factoren. Onze sociaal-emancipatorische methodiek is 
voor onze werking onlosmakelijk met dit merk en met deze 
kleuren verbonden.

Het is de verbondenheid met KAA Gent die het verschil maakt 
en voor de mensen waarvoor we werken de belangrijkste 
en unieke motivatie vormt voor persoonlijke vooruitgang. 
Met deze naamswijziging hebben we slechts één doel: 
de verbindende kracht van KAA Gent, het belangrijkste 
instrument van onze organisatie, versterken.

Voetbal in de stad wordt
KAA Gent Foundation

De KAA Gent Foundation positioneert op deze wijze ook 
nadrukkelijker op een internationaal speelveld van pro-
fessionele sportclubs die maatschappelijk actief zijn. In 
Europa gebeurt dit als lid van het European Football for 
Development Network (EFDN), een organisatie waarbinnen 
vandaag meer dan 40 clubs, organisaties en stichtingen 
samen werken, waaronder de Feyenoord Foundation, de 
Tottenham Hotspur Foundation en de Fundação Benfica.

Communicatie en contact

www.kaagentfoundation.be
www.facebook.com/kaagentfdn
www.twitter.com/kaagentfdn
contact@kaagentfoundation.be
@kaagentfdn

KAA GENT FOUNDATION
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De KAA Gent Foundation heeft er een international bij. Hanne 
is door de Belgian Homeless Cup geselecteerd om met de 
Homeless Devils deel te nemen aan de Homeless World 
Cup in Oslo. 

KAA Gent Homeless Blue White is ons voetbalproject voor 
Gentenaars die het moeilijk hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Naast een wekelijkse training worden 
allerlei activiteiten georganiseerd die de deelnemers 
versterken en helpen een toekomst op te bouwen.

Hanne heeft in het voorbije jaar enorme stappen gezet. We 
zijn trots dat zij KAA Gent kan vertegenwoordigen op het 
wereldkampioenschap 2017.

Hanne naar Homeless 
World Cup in Oslo
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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 – RSC ANDERLECHT
27/08/2017 - 18:00 uur

KAA GENT
Trainer
Hein Vanhaezebrouck 

Doelmannen
20. Yannick Thoelen
35. Youn Czekanowicz
91. Lovre Kalinic
 
Verdedigers
2. Samuel Gigot
11. Deiver Machado
13. Stefan Mitrovic
21. Nana Asare
22. Dylan Bronn
29. Thibault De Smet
38. Siebe Horemans

Middenvelders
3. Lucas Schoofs
6. Birger Verstraete
8. Thomas Matton
10. Renato Neto
14. Tesfaldet Tekie
15. Kenny Saief
19. Brecht Dejaegere
23. Franko Andrijasevic
24. Nicolas Raskin
25. Damien Marcq
32. Thomas Foket
33. Louis Verstraete
44. Anderson Esiti
77. Danijel Milicevic

Aanvallers   
9. Mamadou Sylla
18. Samuel Kalu
27. Moses Simon
28. Boubakary Koita
31. Yuya Kubo
99. Lior Inbrum
17. Roman Yaremchuk

SELECTIES KAA GENT - RSC ANDERLECHT

Club Brugge

Charleroi

Zulte Waregem

Excel Moeskroen

STVV

Antwerp

Kortrijk

Waasland-Beveren  

Racing Genk

Anderlecht 

Standard

Lokeren

Eupen

KV Mechelen

KAA Gent

KV Oostende
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STAND JUPILER PRO LEAGUE

KLASSEMENT & SPEELDAGEN

TOPSCHUTTERS

Dennis 

Zinho Gano 

Jelle Vossen 

Mbwana

Siebe Schrijvers
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RSC ANDERLECHT
Trainer
René Weiler

Doelmannen
1. Matz Sels
23. Frank Boeckx
33. Davy Roef
45. Mile Svilar
 
Verdedigers
3. Olivier Deschacht
4. Mbodji Kara
5. Uros Spajic
7. Andy Najar
12. Dennis Appiah
37. Ivan Obradovic
41. Emmanuel Sowah
44. Hannes Delcroix

Middenvelders
8. Pieter Gerkens
10. Nicolae Stanciu
20. Sven Kums
25. Adrien Trebel
32. Leander Dendoncker
94. Sofiane Hanni

Aanvallers  
9. Henry Onyekuru
11. Alexandru Chipciu
17. Massimo Bruno
24. Isaac Kiese Thelin
35. Silvère Ganvoula
91. Lukasz Teodorczyk

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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Ottergemsestw. Zuid 808, 9000 Gent, 09 330 23 77
Steenweg 480, 9470 Denderleeuw, 053 66 86 45

www.vanderwaerden.be

Openingsuren:

van maandag tot vrijdag 
van 13.30 tot 18u  

en na afspraak

Maak kennis met de ROLF BENZ LOUNGE in uw 
vertrouwde Ghelamco Arena. Via de ingang 
Meetdistrict, naast Albert Heijn, vindt u ons 
op de 4e verdieping. Op weekdagen is deze 
Lounge een adembenemende toonzaal waarin 
de verschillende troeven van Interieur Van der 
Waerden getoond worden. 

Koken/Wonen/Slapen.
Daarvoor bent u bij Interieur Van der Waerden 
aan het juiste adres.

In de ROLF BENZ LOUNGE stellen we u een 
keuken voor, volledig op maat gemaakt met 
hoogwaardige materialen (Corian, Gaggenau, 
Quooker). In een andere hoek vindt u een heer-
lijke lounge-zetel en strak meubel van Hülsta.

Jeroen en Michèle ontvangen u hartelijk in de 
ROLF BENZ LOUNGE 
Elke weekdag van 13.30 tot 18u en na afspraak. 
Geef een kort seintje vooraf, 09/330.23.77,  
en geniet van een persoonlijke ontvangst!

ONTDEK DE

LOUNGE
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F. 09 330 23 04
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T. 09 330 23 10
F. 09 330 23 15
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09 330 23 23

Adres

Ottergemsesteenweg - Zuid 808
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Website
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Online ticketing:
tickets@kaagent.be
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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

Ottergemsestw. Zuid 808, 9000 Gent, 09 330 23 77
Steenweg 480, 9470 Denderleeuw, 053 66 86 45

www.vanderwaerden.be

Openingsuren:

van maandag tot vrijdag 
van 13.30 tot 18u  

en na afspraak

Maak kennis met de ROLF BENZ LOUNGE in uw 
vertrouwde Ghelamco Arena. Via de ingang 
Meetdistrict, naast Albert Heijn, vindt u ons 
op de 4e verdieping. Op weekdagen is deze 
Lounge een adembenemende toonzaal waarin 
de verschillende troeven van Interieur Van der 
Waerden getoond worden. 

Koken/Wonen/Slapen.
Daarvoor bent u bij Interieur Van der Waerden 
aan het juiste adres.

In de ROLF BENZ LOUNGE stellen we u een 
keuken voor, volledig op maat gemaakt met 
hoogwaardige materialen (Corian, Gaggenau, 
Quooker). In een andere hoek vindt u een heer-
lijke lounge-zetel en strak meubel van Hülsta.

Jeroen en Michèle ontvangen u hartelijk in de 
ROLF BENZ LOUNGE 
Elke weekdag van 13.30 tot 18u en na afspraak. 
Geef een kort seintje vooraf, 09/330.23.77,  
en geniet van een persoonlijke ontvangst!

ONTDEK DE

LOUNGE
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W W W.NAPOLEON-GAMES . B E

Plaats een weddenschap van € 10 op een zege
van KAA Gent tegen RSC Anderlecht en win € 25*.

BID MET NAPOLEON GAMES 
OP EEN GOEDE AFLOOP...
#PrayWhenFeelingLucky

/BET/

*Noteringen zijn onderhevig aan wijzigingen.


