
1WIGWAM MAGAZINE

HET CLUBBLAD VAN DE ECHTE BUFFALO

Danijel
Milicevic

Sp
ee

ld
ag

 1
4 

Ju
pi

le
r 

Pr
o 

Le
ag

u
e:

 K
AA

 G
en

t -
 S

ta
n

da
rd

JAARGANG 21 - NR 2

WIGWAMMagazine

“Over tien jaar in het stadion een 
pintje drinken aan Bar Milicevic, 
dat zou wel cool zijn”
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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
De pijn in het hart waarover ik u sprak bij de eerste Wigaam van het seizoen is niet 
voorbij en ik neem aan dat dit bij u evenmin het geval is. De crisette is heel even een 
crisis geweest en niemand die KAA Gent een warm hart toedraagt, kon daar onbewogen 
bij blijven.

KAA Gent heeft als doelstelling een plaats bij de eerste zes en in een tijdspanne van 
vijf jaar moet daar één uitschieter en kan daar één uitschuiver bij. Hopelijk was dit de 
uitschuiver. Wij hebben afscheid genomen van de trainer die wij nog steeds als de beste 
in de geschiedenis van de club bestempelen: wat Hein Vanhaezebrouck voor ons heeft 
betekend, is niet min. Ik hoop dat we hem dit seizoen nog eens op onze velden zien in 
competitieverband, wat dan ook voor ons goed nieuws zou zijn, want dan hebben we 
Play-Off 1 gehaald.

Onze spelersgroep had behoefte aan een ander gezicht en een andere aanpak en we 
hebben dat gevonden in Yves Vanderhaeghe. De metamorfose oog niet spectaculair, 
maar is wel degelijk ingezet. Waarom de chemie tussen trainer en spelers zo ineens 
weg kan zijn, is ook voor mij als psycholoog een raadsel waar ik na bijna dertig jaar in 
het profvoetbal nog steeds geen antwoord op heb.

Naast het minder presteren hebben we ook te maken gehad met enkele cruciale 
scheidsrechterlijke vergissingen die ons zes tot wel negen punten hebben gekost. 
Fatalisme is ons evenwel vreemd: wij van het bestuur en de technische staf hebben een 
nieuw elan en de inspiratie daarvoor hebben we gevonden bij jullie, supporters. Ik val 
in herhaling, maar de wijze waarop jullie ons zijn blijven steunen in moeilijke tijden en 
respectvol zijn gebleven, is niks minder dan hartverwarmend.

Ik groet u met het diepste respect.

 
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 - hello@esign.eu - www.esign.eu

Wil jij jouw product ook online aanbieden?
Esign en jouw webshop, da goa goe tuupe!

Ow zeker moatse, ge moet ne kier kaaken bij die manne van Esign!

webdesign
+  development +  maintenance

graphic design
+  identity +  pr int +  banners

online marketing
+  seo +  sea

e-commerce
webshops

E-commerce is hot!
Je weet het of niet, maar het Belgisch e-commercelandschap blijft groeien en 
daar maken wij graag deel van uit! De webshop van het ‘meest wijze’ Belgische 
festival al gezien? ’T zal wel zijn! Tomorrowland ging met ons in zee en heeft 
een custom made online shop die wij voor hen op poten hebben gezet. Met je 
eigen ogen zien? Surf naar store.tomorrowland.com
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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 - Foto’s: James Arthur

“Over tien jaar in het stadion een 
pintje drinken aan een bar die naar mij 

vernoemd is, dat zou wel cool zijn“

Danjiel
Milicevic
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Als hij scoort, haalt hij symbolisch pijl en boog 
boven. Als het eens wat minder is, schiet hij 
niet meteen met scherp. Winnen of verliezen, 
Danijel Milicevic blijft altijd rustig en aimabel 
in de omgang. Een brede glimlach is nooit 
ver weg bij de stijlvolle Gentse middenvelder. 
In januari mag hij zich al vier jaar Buffalo 
noemen. “Zwitserland verl aten en kiezen 
voor KAA Gent zijn sportief gezien de twee 
beste beslissingen die ik ooit genomen heb.” 

Halfweg het interview weerklinkt ‘Mia’ van Gorki op 
de radio. “Natuurlijk ken ik het nummer,” zegt Danijel 
Milicevic: “Maar vraag me niet om het te zingen.” 
(lacht) ‘Mili’ woont in het centrum van de stad. Op en 
naast het veld is hij geliefd bij de supporters. Als er 
al eens kritiek komt, lost hij dat met een kwinkslag 
op. “Een tijd geleden had een supporter op een 
internetforum commentaar geuit op de corners die 
ik volgens hem niet goed trap. Op training proberen 
we altijd enkele dingen uit. Om te lachen, heb ik hem 
geantwoord: ‘Geen probleem. Ik geef je mijn T-shirt 
en dan mag jij in mijn plaats op het veld komen. 
Ik zal in de tribune zitten en je aanmoedigen.’ Die 

supporter had kritiek gegeven, maar heeft er mij 
niet mee geraakt. Die commentaren vind ik niet erg. 
Kritiek geven is zelfs goed. Iedereen heeft het recht 
om dat te doen. Ik ga er me niet druk of kwaad om 
maken. Voor de rest hoor ik gelukkig vooral veel 
complimenten. ‘Jij zal er altijd zijn voor ons.’ ‘Je hebt 
ons kampioen gemaakt.’ ‘Je hebt super gespeeld in 
de Champions League.’ Dat zorgt voor veel warmte.”

Wie weet wordt ooit een bar in de Ghelamco Arena 
naar jou vernoemd?

Milisevic: “Wie weet. (geamuseerd:) Wie beslist daar 
eigenlijk over: de club of de supporters? Over tien of 
vijftien jaar naar een match van Gent komen kijken 
in de Ghelamco en een pintje drinken aan de ‘bar 
Danijel Milicevic’, dat zou wel cool zijn.”

Je speelt intussen zo’n vier jaar voor de Buffalo’s. 
Met welk gevoel ben je naar KAA Gent gekomen?

Milicevic: “Ik wilde een stap vooruit zetten in mijn 
carrière. Bij Charleroi had ik zes mooie maanden 
beleefd met Felice Mazzu. Maar toen Gent met het 
voorstel kwam, heb ik geen seconde getwijfeld. De 
club was aan het groeien: een nieuw stadion, spor-
tieve ambities. Op dat moment stond Gent achtste 
of negende in het klassement en viseerde het Play 
Off 1. Dat doel hebben we jammer genoeg net niet 
gehaald. Op de laatste speeldag verloren we thuis 
van het Zulte-Waregem van Thorgan Hazard en co. 
Een grote ontgoocheling om uiteindelijk in Play Off 
2 te belanden, waar we niet goed gestart zijn. Mircea 
Rednic was toen vertrokken en Peter Balette kwam 
tijdelijk aan het hoofd. De komst van Hein heeft alles 
veranderd. Bij de spelers, maar ook in de manier 
van werken. De club is erg professioneel geworden. 
Beetje bij beetje werden we een grote club.”

Ook jij bent veranderd onder Hein Vanhaeze-
brouck.

“Milicevic: “Zeker weten. Zowel fysiek als mentaal 
heeft hij mij als speler beter gemaakt. En de resul-
taten waren er ook naar. De stijl van Hein kennen 
we: een loodzware voorbereiding, en ook tijdens de 
competitie blijft het hard werken. Maar het loont. 
Ik denk trouwens dat Yves Vanderhaeghe ons ook 
veel zal bijbrengen. Hij heeft in ieder geval al indruk 
gemaakt. Naar KAA Gent komen, was op sportief vlak 
de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Hier heb 
ik het kampioenschap en de Supercup gewonnen, ik 
heb in de Champions League gespeeld en gescoord, 
we hebben de Europa League gespeeld en ook daar 

INTERVIEW - DANJIEL MILICEVIC
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heb ik gescoord, we hebben Tottenham uitgescha-
keld. Magnifieke herinneringen. Een andere zeer 
goede beslissing voor mijn sportieve carrière, was 
Zwitserland verlaten en naar België komen.”

Met welke ambitie ben je naar ons land gekomen?

Milicevic: “Mijn vertrek had echt een puur sportieve 
reden. Misschien qua entourage en zeker op finan-
cieel vlak was in Zwitserland blijven voor mij een 
betere optie. Maar ik was 22 en wilde kost wat kost 
slagen in hetgeen ik graag wilde doen: voetballen. 
Die keuze heeft mijn carrière veranderd. Ik ben 
begonnen bij Eupen, dat toen laatste stond in tweede 
klasse. Mijn manager destijds had een goede band 
met de voorzitter van Eupen. ‘OK’, zei ik, ‘ik ben 22 
jaar, het is een nieuwe competitie, ik lanceer me 
in België’.”

Na Eupen ging je naar Sporting Charleroi.

Milicevic: “Ook die keuze begreep niemand in die 
tijd. Jos Daerden was er toen trainer. Hij wilde mij 
en de club zocht een speler met wat ervaring en 
creativiteit. Charleroi speelde toen in tweede klasse 
en wou zo snel mogelijk promoveren. Dat is ons 
dat seizoen ook gelukt. Het seizoen daarop werd 
een overgangsjaar. Met Yannick Ferrera als trainer 
hebben we ons vlot gehandhaafd in eerste klasse 

en ook enkele goeie matchen gespeeld. Zo wonnen 
we bijvoorbeeld van Anderlecht. Het seizoen nadien 
werd Felice Mazzu trainer. Hij gaf me veel vertrou-
wen, ik werd ook kapitein van de ploeg.”

Voel je je een beetje Belg?

Milicevic: “Absoluut. In Gent voel ik me thuis. Ik woon 
in de stad. Het is hier al vier jaar echt magnifiek. Of 
ik na mijn carrière in Gent blijf? Dat heb ik nog niet 
beslist. Ik hou van het leven hier. Maar mijn hele 
familie en vriendenkringen is Zwitsers-Italiaans. In 
januari voetbal ik negen jaar in België. Dat is echt 
lang. Ik ben iemand die zich makkelijk aanpast. Dat 
komt door de talen die ik spreek, dankzij de school 
in Zwitserland, waar je verschillende talen aanleert 
en moet kennen.”

Hoeveel talen spreek je?

Milicevic: “Servo-Kroatisch, Engels, Frans, Duits. 
En Italiaans is mijn moedertaal. Ik denk ook in het 
Italiaans.”

 
Veel mensen in Gent beschouwen je als een halve 
Italiaan. Je bent flamboyant en expressief en 
mooie kledij is heel belangrijk voor jou.

Milicevic: “Iedereen zegt me inderdaad dat ik erg 
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INTERVIEW - DANJIEL MILICEVIC

Italiaans overkom. Dat komt voor een stuk omdat 
ik in het Italiaanssprekend deel van Zwitserland 
ben opgegroeid, vlakbij de grens met Italië. Dus die 
cultuur was altijd aanwezig. En inderdaad, ik ben 
begaan met mijn kledingstijl.”  

De keuze voor een nationale ploeg is voor jou niet 
makkelijk. Doe het verhaal eens in het kort.

Milicevic: “Ik ben geboren en opgegroeid in Zwitser-
land. Mijn ouders zijn in 1976 vertrokken uit Bosnië, 
op de grens met Servië. Ik heb voor Zwitserland 
gespeeld in de categorieën U19 en U21. Veel Zwitsers 
vonden het verbazend dat ik na de titel van Gent 
en na de Champions League-campagne niet werd 
opgeroepen voor de nationale ploeg. Bovendien 
ken ik de bondscoach al meer dan twintig jaar. 
Hij komt uit dezelfde streek als ik en heeft mij bij 
Lugano gelanceerd in de voetbalwereld. Mijn eerste 
wedstrijd, op 17-jarige leeftijd, heb ik onder hem 
gespeeld. Hij heeft me uitgelegd waarom hij me niet 
wilde oproepen voor de Zwitserse nationale ploeg. 
‘Je bent 29, dat is te oud. En op jouw plek zijn er 
andere goede spelers.’ ‘OK coach, geen probleem. 
Ik aanvaard je keuze,’ heb ik geantwoord. Ik had 
al verkennende gesprekken aangeknoopt met de 

coach van Bosnië,die mij volgde sinds we met Gent 
kampioen zijn geworden. ‘Ben je beschikbaar,’ vroeg 
hij. ‘Natuurlijk,’ antwoordde ik. Nadien heb ik de 
papieren voor de FIFA moeten veranderen, aangezien 
ik al voor de -21 van Zwitserland was uitgekomen. 
Toen dat geregeld was en ik groen licht kreeg, heeft 
hij me opgeroepen.”

En dat alles dankzij je prestaties bij Gent.

Miliecivic: “Inderdaad. Mochten die resultaten er 
niet geweest zijn, weet ik niet of ik vandaag voor 
de nationale ploeg zou spelen. Een beetje raar wel, 
mijn eerste match voor de nationale ploeg spelen 
op 30 jaar. Het is dus nooit te laat om je dromen te 
realiseren. Dat heb ik hier in Gent geleerd. Ik was 29 
jaar toen ik het kampioenschap won en 30 toen ik 
in de Champions League speelde.”

Je woont in het centrum van Gent. Wat is jouw 
band met de supporters?

Milicevic: “Ik praat altijd met de supporters. Ze zijn 
altijd heel beleefd. Wanneer ik naar de winkel ga, 
boodschappen doe, zie ik ze altijd. Ik ga ook vaak op 
restaurant of drink een koffie. Vaak rij ik met de fiets 



13WIGWAM MAGAZINE

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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door de stad. Ik probeer om zo normaal mogelijk te 
blijven.” (glimlacht)  

Kunnen ze goed Frans, de Gent-supporters?

Milicevic: “Met de supporters spreek ik altijd Engels. 
Als iemand me aanspreekt in het Frans, spreek ik 
Frans. En als ze me benaderen in het Nederlands, 
herneem ik hun woorden. Ik begrijp het een beetje. 
Maar daarna schakel ik over naar het Engels.”

Zijn de supporters van KAA Gent anders dan die 
van Eupen of Charleroi?

Milicevic: “Eupen had niet zoveel supporters. (glim-
lacht) Maar ze waren OK. Ze stonden altijd achter 

de ploeg. In Charleroi is het een heter publiek. Als 
het goed gaat, is het super. Als het niet goed gaat, 
zijn ze meer ontgoocheld dan hier. In Gent heb ik 
al ongelooflijke dingen meegemaakt. Na een zware 
nederlaag bijvoorbeeld in de Play Offs tegen Club 
Brugge zijn de supporters minutenlang gebleven 
om te applaudisseren. Ze staan altijd achter ons. Het 
zijn fantastische supporters. En de spelers voelen 
dat ook op het terrein.”

Intussen ben je één van de anciens van KAA Gent.

Milicevic: “Dat klopt. Samen met Renato Neto en 
Nana Asare. Nana is hier al het langst, denk ik. Ik 
probeer positief te blijven, ook in moeilijkere tijden. 
Want ik weet wat dat is. Ik heb het meegemaakt in 
Zwitserland, bij Eupen en Charleroi en ook in mijn 
eerste seizoen bij Gent, toen we Play Off 1 hebben 
gemist. Ik besef dus wat het is om met druk om 
te gaan en probeer een voorbeeld te zijn voor de 
anderen. Het belangrijkste is om efficiënt te zijn 
en om uit te voeren wat de trainer van je vraagt. 
Zo hebben we tenslotte onze successen behaald.”  

Voel je je één van de patrons van de ploeg?

Milicevic: “Voetbalkundig wel. Ik neem mijn ver-
antwoordelijkheid op het terrein. Als ik meer ver-
dedigend wordt uitgespeeld, probeer ik de rol van 
verdeler op te nemen, de spelers die naast mij staan 
te gidsen. En als ik meer offensief speel, probeer ik 
beslissend te zijn met assists en doelpunten. Dus 
ja, ik voel me één van de patrons. De coach vraagt 
leiders op het terrein. Natuurlijk, het zullen niet één 
of twee spelers zijn die het verschil maken. De hele 
groep moet top zijn. Maar ik probeer het voorbeeld 
te geven.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan de support-
ers?

Milicevic: “Le boattrip. Dat was buitengewoon. Zoiets 
zou ik nog eens willen herbeleven. Het was een mooi 
idee, want hier in Gent is zoiets mogelijk met de 
kanalen. 125.000 personen die in het centrum van 
de stad met de ploeg het kampioenschap hebben 
gevierd: mooier kon het niet zijn. Een andere mooie 
souvenir met de supporters was na de gewonnen 
Champions League-match in Lyon. Zelfs al waren 
ze er niet – de wedstrijd was net na de aanslagen 
in Parijs en de supporters mochten niet meereizen. 
Die mooie geste om naar dat lege supportersvak te 
gaan en te applaudisseren, kwam spontaan van de 
coach en de hele groep.” 

INTERVIEW - DANJIEL MILICEVIC
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Supporter in de kijker
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Met de komst van de Standard de Liège ver-
welkomt KAA Gent één van de grote namen 
in de geschiedenis van het Belgische voetbal 
in de Ghelamco Arena. De voorbije jaren mag 
de glans van Standard wat doffer geworden 
zijn en de hiërachie aan de top wat veran-
derd maar in 2008 waren de Rouches een te 
duchten tegenstander voor de Buffalo’s in 
de halve finale van de Belgische beker. Een 
terugblik in drie gangen.

Het aperitief:

KAA Gent - KVK Kortrijk (27 februari 2008)

Wie er bij was, zal het nooit vergeten. Wie er niet bij 
was kon het meten op de schaal van Richter. Op 27 
februari 2008, zo rond 22u20, ontplofte het Jules 
Ottenstadion in Gentbrugge. Een corner, een kopbal, 
een goal, meer was er niet nodig. 

Iedere Buffalo weet dat op dat eigenste moment de 
Gantoise de vierde goal scoorde tegen tweedeklasser 
KV Kortrijk, in de blessuretijd van de terugmatch van 
de kwartfinale van de Beker van België, een doelpunt 
dat net genoeg was om verder te bekeren en de 5-1 

van de heenwedstrijd in het Guldensporenstadion 
uit te wissen. 

De beloning voor deze spectaculaire overwinning 
was een halve finale, eerst uit, dan thuis, tegen 
Standard dat in zijn kwartfinale gemakkelijk Cercle 
Brugge aan de kant geschoven had. 

Het Standard van Michel Preud’Homme was een 
machine die in gans het seizoen thuis nog niet ver-
loren had. Achterin vond je spelers als Dante, Fred en 
Onyewu; Witsel, Fellaini en Defour domineerden het 
middenveld, voorin zorgden De Camargo, Mbokani 
en vooral Jovanovic voor de doelpunten. 

Standard was een aartsmoeilijke opdracht. Geen 
wonder dat vele Buffalo’s liever Germinal Beerschot 
als tegenstander hadden geloot. De honger naar de 
Heizel was immers groot.

Het voorgerecht:

Halve finale Beker van België: Standard de Liege - 
KAA Gent (18 maart 2008) 

De heenwedstrijd op Sclessin. Standard wil zwaar 

Terugspeelbal
KAA Gent - Standard (halve finales Beker van België 2008)
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winnen om zich op de competitie te kunnen focus-
sen, KAA Gent wil een gelijkspel of minstens een 
uitdoelpunt om zo de kansen nog enigszins gaaf 
te houden.

Trond Sollied kan op Standard met zijn type verde-
diging starten maar moet wel Maric, zo belangrijk 
thuis tegen KV Kortijk, missen. Ook Fadiga is niet 
volledig fit waardoor Azofeifa en Grondin op het 
middenveld te vinden zijn.
Michel Preud’Homme kan zijn typeploeg opstellen. 
Hij mist enkel Defour maar laat wel uit voorzorg 
topschutter Jovanovic op de bank.

Beide teams schuwen de aanval niet. Na twee 
minuten ligt de bal al in het net van Jorgacevic. Het 
is even schrikken voor de Buffalo’s maar gelukkig 
is er al gevlagd voor buitenspel. KAA Gent laat zich 
echter niet doen:  even later kan Espinoza, de keeper 
van de Rouches, met wat geluk een vrije trap keren. 

De Gantoise speelt in het openingskwartier goed 

mee, na 18 minuten wordt het harde werk van een 
vlot spelende Standard beloond. De Camargo kopt 
een voorzet onhoudbaar binnen (1-0). Het hek 
is nu helemaal van de dam, de hel van Sclessin 

brandt, voor KAA Gent is het pompen of verzuipen. 
Dieptepasses splijten de Gentse verdediging en 
vinden Mbokani maar die kan tot tweemaal toe niet 
afwerken. Nog niet. Bij de volgende doorsteekpas, 
controleert hij de bal en omspeelt hij al slalommend 
vier verdedigers om uiteindelijk de bal met een lichte 
toets buitenkant voet in de hoek te deponeren. 2-0. 
Magistraal. Nog gaat de storm niet liggen. Kansen 
zat voor de Luikenaars. Geen doelpunt evenwel en 
vlak voor rust weet Bryan Ruiz  vanuit een scherpe 
hoek bijna de aansluitingstreffer te versieren. Zijn 
schot belandt echter in het zijnet.

In de zoektocht naar het o zo belangrijke uitdoelpunt 
brengt Trond Sollied Fadiga in voor Grondin. Het 
werkt. Standard domineert nog maar wervelt niet 
meer. Er zijn kansjes aan beide einden van het veld 
en de wedstrijd verliest wat van zijn slagkracht. Tot 
de 70e minuut. Espinoza anticipeert op een vrije trap 
van Azofeifa, gaat de verkeerde richting uit, staat op 
het verkeerde been en de bal verdwijnt centraal in 
het doel. 2-1, het cruciale doelpunt is er.

De wedstrijd lijkt naar zijn einde te kabbelen. Dat is 
niet naar de zin van Bryan Ruiz. Een minuut voor 
tijd vindt hij Foley net buiten de halve maan, Foley 

TERUGSPEELBAL: KAA GENT - STANDARD
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vindt Haznadar in de rug van de Luikse defensie, 
Haznadar legt de bal panklaar op het hoofd van 
de doorgelopen Ruiz en daar is de 2-2. Simpel. De 
meegereisde supporters weten met hun vreugde 
geen blijf. Thuis kan alles nog. In de Gentse harten 
heerst hoop.

Het hoofdgerecht

Halve finale Beker van België: KAA Gent - Standard 
de Liege (15 april 2008)

De terugmatch. Een maand later en het draait wat 
vierkant bij de Gantoise. De voorbije vier competitie-
wedstrijden werden verloren. Standard daarentegen 
haalt 10 op 12.  Standard is voor het eerst in decen-
nia op weg naar de titel. 

Dat is goed nieuws voor de Gantoise. Iedereen in de 
Vurige Stede verlangt na al die jaren naar de titel, de 
titel die het jaar er voren op het eind verkwanseld 
werd. Nu kunnen de Rouches enkele dagen later, 

wanneer Anderlecht Sclessin bezoekt, kampioen 
spelen tegen de grote rivaal. De titel is de grote 
prioriteit. Michel Preud’homme zet daarom Witsel 
en Goreux op de bank. Bovendien zakken de Rouches 
met zorgen naar Gent af. Hun spitsen zijn ziek of 
geschorst. Geen De Camargo, geen Jovanovic, geen 
Mbokani. De jonge Vitorio Villano moet het dan maar 
doen. Trond Sollied heeft minder zorgen. Fadiga 
is geschorst maar Maric is terug. Hij zet Moia op 
linksmidden en Ruiz meer centraal.

Om 20u45 is den Ot een zee van blauwwitte vlagge-
tjes. Rond het veld brandt Bengaals vuur. Voor KAA 
Gent is het de match van het jaar. De Heizel ligt om 
de hoek. De sfeer zit er meteen in, de Buffalo’s, die 
moeten scoren, trekken meteen ten aanval.

De start mag dan wel wat aarzelend zijn toch nemen 
de Buffalo’s de wedstrijd in handen. Olufade zorgt 
enkele keren voor gevaar vanop de achterlijn, Foley 
komt net tekort. De Buffalos zijn baas. Het harde werk 

TERUGSPEELBAL: KAA GENT - STANDARD
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levert echter weinig echte kansen op. De supporters 
blijven wat op zijn honger zitten, zenuwen tieren 
welig. Net voor de rust slaat de vlam in de pan. Eerst 
knalt Olufade van dichtbij over, dan keert  Espinoza 
een vrije trap van Maric. De bal hotst en botst het 
veld terug in. De rebound wordt gemist. Den Ot wordt 
zot. Dan slaagt Ruiz in al het geharrewar erin voor 
te zetten en daar is Foley die de bal tegen de netten 
prikt. 1-0. Loon naar werken.

Ondanks de domper komt Standard gevat uit de 
kleedkamer. Preud’Homme heeft Mulemo ingebracht 
en plots is er meer Luikse dreiging. Gent onder druk 
zetten lukt echter niet. De blauwwitte verdediging 
beschermt de eigen zestien zo goed dat Jorgacevic 
enkel wat afstandsschoten van Fred moet pareren. 
Met het tikken van de tijd neemt de spanning toe. 
Een doelpunt voor de Rouches kan de wedstrijd in 
een volledig andere plooi leggen. Niemand kan dit 
Standard onderschatten.

Soms is de aanval echter de beste verdediging. Twin-
tig minuten voor affluiten vindt Olufade de achterlijn, 
legt terug en daar is Ruiz die de 2-0 droog in doel 
knalt. Het dak van den Ot gaat er af, de spanning zakt, 
het feest begint op de tribune. De supporters zijn 
nog maar nauwelijks bekomen wanneer Ruiz op zijn 
subtiele, geniale wijze Moia diep stuurt. Moia werkt 
die kalm en onhoudbaar af. 3-0. De buit is binnen.
Nog is het niet gedaan. Foley krijgt nog twee mooie 

kansen maar Espinoza redt de meubelen. Even. In het 
slot dribbelt invaller Vermouth zich door de Luikse 
verdediging, omspeelt Espinoza en legt hij de 4-0 
eindstand vast met een glorieus doelpunt. Het stadion 
davert, de Heizel wenkt, de bussen worden besteld, de 
plannen gemaakt. Een bal op de lat van Mulemo kan 
de pret niet drukken.
KAA Gent zit in de finale voor het eerst sinds 1984!

Het dessert

Finale Beker van België:  KAA Gent - RSC Anderlecht 
(17 mei 2008)

Op 17 mei 2008 trekken 20.000 Buffalo’s naar de 
Heizel om in de finale Anderlecht partij te geven. Een 
blauwwitte volksverhuizing. De zon schijnt, er is drank, 
er is muziek en veel, veel ambiance. De Gentse feesten 
op verplaatsing. 

De finale verliezen de Buffalo’s na een goede wedstrijd 
echter met 2-3. Bitter.

Twee jaar later, in 2010 is gans Gent terug op de Heizel 
en gaat Cercle Brugge voor de bijl. Voor de derde keer 
in de clubgeschiedenis is KAA Gent bekerwinnaar.

TERUGSPEELBAL: KAA GENT - STANDARD

Volgende bekerafspraak:
29 November om 20.30 uur
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KAA GENT 2017 - 2018
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KAA GENT FOUNDATION

Met trots stellen we jullie het kinderboek 
‘Mama laat haar oren uit’ voor. Een boek van 
auteur Brigitte Minne met illustraties van 
KAA Gentsupporter Tim Van den Abeele.

Het boek gaat over Merel, een meisje dat gek is op 
voetbal en hevig supportert voor KAA Gent. Haar leven 
verandert wanneer haar mama tijdens het vuurwerk 
op oudejaarsavond gehoorschade oploopt. Het boek 
wordt uitgegeven door uitgeverij De Eenhoorn.

‘Mama laat haar oren uit’ is een initiatief van Ahosa 
vzw, een organisate voor mensen met een auditieve 
beperking. Deze Gentse organisatie vond dat er 
iets moest gedaan worden voor de goedhorende 
kinderen van slechthorende mama’s, papa’s, ooms, 
tantes, oma’s en opa’s.

Met het boek willen ze hen leren hoe ze beter kunnen 
omgaan met hun slechthorende familielid en hoe 
ze hun eigen oren zelf kunnen beschermen. Maar 
het boek is uiteraard ook gewoon een leuk boek voor 
kinderen vanaf 9 jaar.

Bij het boek hoort ook de website “De wereld van 
Merel” met vlogs over hoe je best met een slechtho-
rend persoon praat en wat je kan doen om je eigen 
oren te beschermen.

‘Mama laat haar oren uit’ kost € 15,95 en is te koop 
in de boekhandel of via de webshop van uitgeverij 
De Eenhoorn.

Mama laat 
haar oren uit
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Mijn uitgeefster belde mij en vroeg: “aan wat 
denk je bij de woorden blauw-wit?”
AA Gent zei ik meteen, met het idee dat ik 
helemaal verkeerd was.
Maar ik had gelijk - en geluk - want ik mocht 
een boek over de Buffalo’s maken. Ik heb op dat  
moment ja gezegd tegen de opdracht zonder 
dat ik het verhaal gelezen had. 
Gelukkig is het ook een heel mooi verhaal 
(geschreven door Brigitte Minne). 
Voor mij was dit een droom die uitkwam. Ik 
ben al altijd een grote voetbal en AA Gent fan 
geweest (ik heb een abo in de spionkop) maar 
het leek mij nooit realistisch om hierover een 
boek te kunnen maken. Tot nu. 
Ik ben begonnen met de portretten van de 
spelers en staf (ik heb er veel meer gemaakt).
De portretten die in het boek staan zijn een 
soort eregalerij van spelers (en Hein) die be-
langrijk geweest zijn in de geschiedenis van 
onze club.  
Daarna ben ik begonnen aan het verhaal van 
Merel. Daarbij heb ik vooral gedacht aan hoe ik 
zelf was toen ik klein was en hoe voetbal mijn 
leven bepaalde. De herinneringen aan mijn 
eigen jeugd heb ik verwerkt ik mijn tekeningen.
Merel haar liefde voor AA Gent is eigenlijk mijn 
liefde voor AA Gent 😉
Naast voetbal is gehoorschade een belangrijk 
thema in het boek. We hopen dat een (populair) 
onderwerp als voetbal werkt als ingang om 
deze problematiek in de aandacht te brengen.
Voor mij was dit boek maken een plezier. Het 
is mijn persoonlijke ode aan AA Gent en de 
schoonheid van de club, het spel, de spelers, 
het bestuur, de supporters, het stadion, het logo 
(mooiste logo ooit) en voetbal in het algemeen.

Tim 
Van Den Abeele
Illustrator én Buffalo
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Tekst: Xavier Louwagie - Foto’s: James Arthur

Louis
Verstraete
“Na mijn carrière begin ik een
milieubedrijfje“
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“Na mijn carrière begin ik een
milieubedrijfje“
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Louis Verstraete is één van de recentste 
producten van de jeugdopleiding en op zijn 
achttiende de enige rasechte Gentenaar bij 
de A-kern. Na eerst atletiek, tennis en judo 
te proberen, zette hij, samen met zijn broer, 
als 8-jarige zijn eerste stapjes als voetbal-
ler bij het lokale KFC Merelbeke. Amper één 
maand later werd zijn talent al gespot door 
de Gentse scouts. Een gesprek over zijn 
(voetbal)jeugd, hoe zijn leven veranderde 
sinds hij prof is en waarom hij straks aan 
zijn eerste jaar Toegepaste Economische 
Wetenschappen aan de UGent begint. 

Wanneer ben je eigenlijk beginnen te voetballen?

“Zelf wou ik op mijn 5e of 6e al beginnen met voetbal 
maar dat vonden mijn ouders te vroeg. Dus heb ik 
eerst andere sporten geprobeerd. Maar mijn broer en 
ik zijn blijven  ‘zagen’ en op mijn 8e mochten we dan 
uiteindelijk toch beginnen voetballen bij Merelbeke. 
Ik bij de U8 en mijn broer 1 jaartje hoger. Een maand 
later nam KAA Gent contact met mijn ouders met de 
vraag of ik bij hen mocht aansluiten. Dat vonden ze 
wat te vroeg en zelf bleef ik ook liever samen met 
mijn vriendjes spelen bij Merelbeke. Daarna werd 
een speciale regeling uitgewerkt waarbij ik zowel 
bij de ene als bij de andere club speelde en trainde. 
Op zaterdag speelde ik mijn match met Merelbeke, 
de dag erna met Gent. Maar dat werd snel te zwaar 
en een jaar later koos ik definitief voor KAA Gent.”

Herinner jij je eerste match nog?

“Oei nee, dat is echt wel lang geleden. Ik was ook 
superjong en heb niet echt herinneringen aan 
matchen of jeugdtoernooien of zo. Ik ben bijvoor-
beeld ook nooit tot beste speler uitgeroepen op een 
jeugdtoernooi. Maar ik behoorde meestal wel tot de 
beteren van de ploeg en ik was vaak kapitein. Wat ik 
me wel herinner waren de trainingen van Frank De 
Leyn bij de U9 (Gentse jeugdtrainer die o.a. ook nog 
Kevin De Bruyne en Vadis Odjija onder zijn hoede 
had, n.v.d.r.). Wat je ook deed, voor Frank was het 
altijd positief. Frank is echt een supertrainer voor 
jonge gastjes van die leeftijd. Dat ik me hem nu nog 
herinner, zegt genoeg. 

Had je ooit gedacht dat je het tot profvoetballer 
zou schoppen?

Neen eigenlijk niet. In een onbewaakt moment zeg 

of denk je dat natuurlijk wel eens, maar ik behoorde 
meestal niet echt tot de uitblinkers. Al was ik zoals 
gezegd wel vaak kapitein. Vanaf de U15, U16 begon 
het echt beter te gaan en vond ik mezelf ook goed 
spelen en daarna bij de U17 ging het ook echt goed. 
Maar je hebt natuurlijk niet echt een idee van het 
niveau van de eerste ploeg. Dat maakt het dus 
moeilijk in te schatten. Eigenlijk kreeg ik pas bij het 
begin van vorig seizoen het idee dat het misschien 
mogelijk zou zijn.

INTERVIEW: LOUIS VERSTRAETE
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INTERVIEW: LOUIS VERSTRAETE

Zat je toen al bij de A-kern? 

Neen, dat was toen nog bij de beloften. Maar er 
zakken natuurlijk regelmatig spelers van de A-kern 
af om ritme op te doen, als ze terugkeren uit blessure 
bijvoorbeeld. Toen zag ik dat zij ook maar mensen 
van vlees en bloed waren en geen goden zoals je wel 
eens denkt als jonge gast. Vanaf toen ben ik er echt 
in beginnen te geloven en dacht ik: “Ik zie mezelf 
daar ooit nog tussen lopen.” Dat was de eerste keer. 

Ondanks je leeftijd heb je toch al enkele mooie 
mijlpalen bereikt. Je maakte je Europees debuut 
op Wembley, scoorde tegen Genk je eerste Europ-
ees doelpunt en  maakte niet zo lang gelden een 
heel belangrijke goal tegen KV Oostende. Wat doet 
dat met zo’n jonge kerel? 

Goh, ik ben niet zo snel onder de indruk. Die goal 
tegen Oostende, dat is natuurlijk ‘wijs’, maar het doet 
niet zoveel met mij, misschien een beetje te weinig. 
Toen ik scoorde, was ik natuurlijk héél blij, want die 
overwinning hadden we toen echt nodig. En het is 
natuurlijk leuk om er eens op terug te kijken, maar ik 
begin er niet door te zweven of zo. Het is uiteindelijk 
maar een goal. Ik hou dus mijn voeten op de grond.

Hoe zijn de reacties van de buitenwereld of je 
omgeving? Heeft het je leven veranderd?  

Ja toch wel. Ik vind het fantastisch dat ik prof ben 
kunnen worden. Hoeveel jongens dromen daar niet 
van? Maar het het moeilijkste vind ik dat je heel 
vaak wordt aangesproken of bekeken als “Louis, 
de voetballer”. Vroeger vroegen mensen mij: “Hey 
Louis, hoe is’t”, vandaag meestal “Hoe gaat het met 
de ploeg?” of “Hoe gaat het nog met de trainer?” (dit 
interview werd 1 week na de overwinning op Oos-
tende afgenomen, n.v.d.r.).  Zelfs op familiefeesten 
gebeurt dat. Voetbal maakt bij mensen zoveel los 
dat ze soms al eens vergeten dat ik behalve Louis 
de voetballer, ook gewoon Louis ben (lacht). En als 
je elke dag met voetbal bezig bent, wil je ook wel 
eens over iets anders praten. Daarom ben ik blij 
dat ik mijn beste vrienden al zo lang ken. Met hen 
spreek ik bijna nooit over voetbal. Dat is ook de 
reden dat ik dit jaar TEW (Toegepaste Economische 
Wetenschappen) ga studeren. Want er is meer aan 
mij dan enkel voetbal. Bij deze dan ook een warme 
oproep aan enthousiaste medestudenten: “Als jullie 
goede notities hebben, ze zijn altijd welkom” (lacht 
uitbundig). 
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Anderzijds ben ik heel blij met alles wat ik nu mee-
maak. Het overkomt niet iedereen. Maar je loopt 
wel veel meer in de spotlight. Je kan moeilijker iets 
anoniem doen. Iedereen heeft het gezien en heeft er 
ook zijn mening over. Daar moet je wel aan wennen 
ja. Maar ik weet ook dat het voor onze supporters de 
voorbije maanden niet altijd even plezant is geweest. 
Dus als ik alles zo bekijk, dan ben ik heel dankbaar 
voor alles wat ik nu beleef. 

Je was onlangs ook kapitein bij de nationale U19, 
een hele eer nemen we aan?

Ja absoluut, echt super, een topervaring. Het was 
de eerste keer en het gevoel kapitein te zijn van uw 
land, is fantastisch. Daarnaast is het ook leuk om nog 
eens met leeftijdsgenoten samen te spelen. Er zit wat 
minder druk op dan bij het volwassenenvoetbal. Voor 
ons is het leuk om daar nog eens gewoon jong en 
onbezonnen te kunnen zijn. Er zitten bij de nationale 
ploeg ook een paar mannen bij die echt maten zijn, 
waarmee ik ook buiten het voetbal afspreek. We 
zitten meestal wel bij andere ploegen, maar we delen 
veel: we zijn allemaal jong en supervaak bezig met 
voetbal, dus dat schept een band. En als het niet zo 

super loopt bij uw club, is het een leuke manier om 
dat even te vergeten. 

Je traint bij de A-kern maar je speelt meestal bij 
de beloften, vind je dat lastig? 

Nee, integendeel. Ik heb daar geen enkel probleem 
mee. Zo onderhoud je ook je matchritme, wat su-
perbelangrijk is voor een voetballer. Vorig seizoen 
was dat niet het geval, want toen zat ik vaak op de 
bank bij de Europese wedstrijden en kon ik niet 
meedoen met de beloften. Dan voel je op de duur 
echt dat gebrek aan ritme. Ik voelde toen zelf ook 
dat ik minder was. Het is trouwens vaak ‘bijna’ de 
eerste ploeg die speelt, want er zijn meestal een 
pak A-kernspelers die afzakken naar de beloften. 
Het niveau is dus meestal ook hoog. 

We weten dat het vroeg is, maar heb je al nage-
dacht over wat je gaat doen na je carrière? 

Toch wel ja, daarom ga ik nu ook studeren. Als ik geen 
TEW had gekozen dan had ik waarschijnlijk gekozen 
voor Diergeneeskunde. Ik heb echt iets met dieren 
en met de natuur. Als ik later mijn diploma heb, zou 
ik dan ook graag iets doen rond het milieu met een 
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bedrijf. Ik heb nog niets concreet in gedachten maar 
dat is wel waar ik naartoe wil.

Sommige mensen zouden zeggen dat dat een te-
genstelling is, met een bedrijf iets voor het milieu 
doen.

Neen, zo zie ik dat niet. Ik zie het meer als met een 
bedrijfje iets doen dat het milieu ten goede komt. 
Zoals ik al zei, wat ik dan juist wil doen weet ik nog 
niet, maar in elk geval iets in die richting. 

En vanwaar die interesse?

Dat weet ik niet, dat heeft precies altijd in mij ge-
zeten. Mijn pa heeft dat ook wel. Ik heb het gewoon 
voor groen, ik woon ook echt in het groen. En als 
ik op reis zou gaan, dan zou ik nooit naar een stad 
gaan maar wel naar de natuur. 

Hoe is jouw band met de supporters eigenlijk?

Ik speel nog niet zo lang bij de A-kern dus ik weet 
niet of ik al mag zeggen dat ik een band heb met de 
supporters, maar ik herinner me wel dat ze bij mijn 
debuut mijn naam scandeerden. Dat voelt super 
en tegelijkertijd geeft het je het gevoel dat je iets 
betekent voor hen. Ik denk dat het ook te maken 
heeft met het feit dat ik een echte Gentenaar ben 
en dat ik er altijd voor ga op het veld. Zo ben ik en 
dat zien mensen graag. Ik heb ook altijd bij de jeugd 
gespeeld en zelf vind ik spelen voor mijn stad en 
mijn ploeg echt de max. Dat creëert een band . Dus 
ik hoop dat we in de toekomst samen nog veel mooie 
momenten kunnen beleven. 

Wat is tot nu toe jouw mooiste herinnering aan de 
supporters?

Absoluut zeker mijn doelpunt tegen Oostende. Ik 
heb dat altijd al eens willen doen, zo in een pak 
supporters vliegen. Ik moet wel zeggen dat ik op het 
moment zelf niet zoveel adem kreeg. Ik dacht ‘efkes’ 
dat ze mij gingen platknijpen (lacht). Maar het was 
een gigantische ontlading, zowel bij hen als bij mij. 
Echt een moment om te koesteren. 

De laatste jaren heeft de club een echte transfor-
matie ondergaan. Er kwam een nieuw stadion, we 
werden kampioen, haalden Europees mooie resul-
taten, bouwden een nieuw oefencentrum, enz. Hoe 
heb jij al die zaken beleefd? Waaraan merkte jij 
zelf die evolutie?

Toen ik bij de jeugd begon, werden we, samen met 
Roeselare, bijna altijd laatste of voorlaatste. Eens 
bij de U15 en U16 finishten we steeds vaker in de 
middenmoot en in mijn jaar bij de U17 stonden we 
aan kop in de herst en werden we bijna kampioen. 
Dus ik heb die evolutie zelf ook gevoeld. Vroeger 
werd er bij de jeugd al eens gelachen met ons maar 
de laatste jaren niet meer. Ik gaf trouwens onlangs 
zelf ook training aan de kleintjes en hoorde toen 
de trainers zeggen dat onze jeugdploegen het vaak 
heel goed doen op tornooien. Blijkbaar zijn er ook 
steeds vaker goede jeugdspelers van Anderlecht of 
Brugge die naar ons komen. Dat gebeurde vroeger 
nooit. Dus ik denk dat er de komende jaren nog wel 
wat jeugd zal komen piepen bij de A-ploeg. Siebe 
(Horemans), Thibault (De Smet) en ik zijn trouwens 
3 spelers uit de eigen jeugd. Dat is volgens mij het 
beste bewijs dat er bij ons tegenwoordig echt goed 
werk wordt geleverd.
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T UINBERGINGEN

SER R ES 

V ER A NDA’ S

BI JGEBOU W EN 

POOLHOUSES

OR A NGER IES

EIK EN T UINHUIZEN 
&  BIJGEBOU W EN 
IN CEDER

BR I T ISH ORNAMENTALS BR AKELW W W . B R I T - O R N . B E

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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■  alle kleuren  
■  alle verfsoorten
■  met kleuradvies
■  aan fabrieksprijzen  

MUUR MAT
Matte, zeer goed
dekkende acrylaatverf
voor binnen en buiten

wit kleur vanaf

€4600   
€5500

voor 10L voor 10L

MUUR 
BADKAMER
Zijdeglanzende muurverf 
specifiek geschikt voor 
het schilderen an muren 
en plafonds in badkamers. 
Eénpotsysteem. 
wit kleur vanaf

€2590    
€2950

voor 2,5L voor 2,5L

MUUR BUITEN 
PEARL
Bijna 100% waterdamp-
doorlatende gevelverf met 
lotuseffect en kalkmatte 
uitstraling.

wit kleur vanaf

€10500   
€11400

voor 10L voor 10L

NATURAL 
WOOD
Watergedragen hout-
veredelaar die het hout 
niet verkleurd en zijn 
natuurlijke uitzicht behoudt. 
Olie en waterafstotend. 
 

€1595  
voor 1L 

Verf 
met impact!

www.paintfactory.be
Paintfactory Gent I Oude Eedstraat 5A I 9810 Eke I 09 395 95 96
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De Koning
onder de
Belgische 
kazen...

Kaasimport De Kaasboer n.v.

■  alle kleuren  
■  alle verfsoorten
■  met kleuradvies
■  aan fabrieksprijzen  

MUUR MAT
Matte, zeer goed
dekkende acrylaatverf
voor binnen en buiten

wit kleur vanaf

€4600   
€5500

voor 10L voor 10L

MUUR 
BADKAMER
Zijdeglanzende muurverf 
specifiek geschikt voor 
het schilderen an muren 
en plafonds in badkamers. 
Eénpotsysteem. 
wit kleur vanaf

€2590    
€2950

voor 2,5L voor 2,5L

MUUR BUITEN 
PEARL
Bijna 100% waterdamp-
doorlatende gevelverf met 
lotuseffect en kalkmatte 
uitstraling.

wit kleur vanaf

€10500   
€11400

voor 10L voor 10L

NATURAL 
WOOD
Watergedragen hout-
veredelaar die het hout 
niet verkleurd en zijn 
natuurlijke uitzicht behoudt. 
Olie en waterafstotend. 
 

€1595  
voor 1L 

Verf 
met impact!

www.paintfactory.be
Paintfactory Gent I Oude Eedstraat 5A I 9810 Eke I 09 395 95 96
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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 – STANDARD
03/11/2017 - 20:30 uur

KAA GENT
Trainer
Yves Vanderhaeghe 

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 - STANDARD

Club Brugge

Charleroi

Anderlecht

STVV

Antwerp

Zulte Waregem

Excel Moeskroen

Standard

Waasland-Beveren  

Racing Genk

Lokeren

KAA Gent

KV Oostende

Kortrijk

 Eupen

KV Mechelen

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

33

25

24

23

20

19

19

19

18

18

15

13

11

11

9

8

STAND JUPILER PRO LEAGUE

KLASSEMENT & SPEELDAGEN

TOPSCHUTTERS

Isaac Thelin 

Boureima Bandé

Zinho Gano 

Mbaye Leye

Henry Onyekuru

1

2

3

4

5

8

7

7

6

6

STANDARD
Trainer
Ricardo Sá Pinto

Doelmannen
1. Jean-François Gillet
8. Guillermo Ochoa
16. Arnaud Bodart
 
Verdedigers
2. Réginal Goreux
4. Dimitri Lavalée
7. Sébastien Pocognoli
15. Alexander Scholz
21. Collins Fai
23. Valeriy Luchkevych
24. Corentin Fiore
26. Christian Luyindama
29. Luis Pedro Cavanda
34. Konstantinos Laifis

Middenvelders
5. Uche Agbo
13. Dieumerci Ndongala
14. Jérôme Déom
18. Razvan Marin
19. Moussa Djenepo
20. Merveille Bope Bokadi
22. Junior Edmilson
40. Paul-José Mpoku

Aanvallers  
7. Duje 😉Cop
9. Renaud Emond
25. Carlos Carlinhos
70. Orlando Carlos SaMilieu-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

2017 Aug_AdvGhelamco_1675x2400.indd   1 10/08/17   12:12
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INGANG
BUFFALO BISTRO

ANTWERPEN

KORTRIJK

P
A

R
K
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G

 A

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

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

2017 Aug_AdvGhelamco_1675x2400.indd   1 10/08/17   12:12
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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.


