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HET CLUBBLAD VAN DE ECHTE BUFFALO

Leen Van den Neste & Ivan De Witte
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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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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Voorwoord van de voorzitter

Beste Buffalo’s

Het scenario dat we in gedachten hadden is niet waar we op hoopten na twee speeldagen 
in de play offs toen we met een zes op zes uit de confrontatie met Anderlecht en Club 
kwamen.

De boutade ‘dit is voetbal’ klinkt nu wat goedkoop, maar dit ís voetbal en dit zijn vooral de 
play offs: een beetje minder concentratie, enkele mindere prestaties, wat vermoeidheid en 
ineens verschijnen wolken aan de onze blauwwitte hemel. Natuurlijk ben ik ontgoocheld, 
en de staff en de spelers zijn dat ook, dat heb ik kunnen merken, maar wolken betekent 
nog niet dat onze hemel donker is geworden.

We zullen er alles aan doen om de laatste twee speeldagen het maximale te halen, omdat 
we vinden dat Gent Europees voetbal verdient. Wat ook het eindverdict, dit seizoen heeft 
deze club bewezen over een ongelooflijke veerkracht te beschikken. Van de voorlaatste 
naar de tweede plaats in drie maanden tijd is een inhaalrace die ze ons niet meer nadoen. 

Door dat mooie traject en de kwalificatie voor de play offs zijn we in de klassering van 
de laatste vijf jaar naar de derde plaats gesprongen, over Standard. Derde van België, 
met de blik naar boven, dat is de plaats die wij ambiëren. 

Maak alstublieft een feest van deze laatste thuiswedstrijd en moedig nog één keer uw 
Buffalo’s aan. Al was er een dipje, ze verdienen het.

 
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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LAST
MINUTES

JULI EN AUGUSTUS

Info en reserveringen op TUI.be, in je TUI shop of bij je reisagent.

TIJD VOOR TUI

TVT_clubblad_AAGent_167x118mm.indd   1 24/04/18   11:28
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KAA GENT EN VDK,
30 JARIG PARTNERSHIP
Tekst: Patrick Lips - Foto’s Jasper Jacobs 

Leen Van den Neste en Ivan De Witte
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KAA GENT EN VDK,
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Leen Van den Neste en Ivan De Witte
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KAA GENT EN VDK, 30 JARIG PARTNERSHIP

Het is uniek in de voetbalwereld: een partner 
die 30 jaar lang met dezelfde naam op het 
shirt van een sportclub prijkt! Voor VDK 
Spaarbank en KAA Gent is het een vanzelf-
sprekendheid geworden zoals blijkt uit een 
tafelgesprek met Leen van den Neste,  voor-
zitter van het directiecomité van VDK bank, 
en Ivan De Witte, voorzitter KAA Gent. Het 
gesprek verloopt zoals het partnership: 
gezellig, ongedwongen en vriendschappelijk! 
Ivan De Witte was er 30 jaar geleden al bij 
toen het partnership startte…
 
IDW: “Ik maakte toen al deel uit van de bestuursgroep  
en in de toenmalige Club 50 vond er een gesprek 
plaats tussen Jean Van Milders, toen voorzitter van 
KAA Gent, en Frans Verheeke, toen  voorzitter van het 
directiecomité van VDK bank waarbij Frans een ze-
kere interesse toonde voor shirtsponsoring. Een uur 
later kreeg hij al een voorstel en een week later was 
het beklonken: VDK werd de nieuwe shirtsponsor! Het 
was een goede zaak voor beide partijen, een echte 
win-win: voor VDK was het een toegevoegde waarde 
qua naamsbekendheid en voor de club betekende 
het een belangrijke steun!”
Leen:”Ik was er toen nog niet bij natuurlijk, want ik 

ben pas 7 jaar geleden CEO geworden van VDK, maar 
ik heb gehoord dat het inderdaad een goede strate-
gische beslissing was. Toen telde VDK een twintigtal 
kantoren, allemaal in de regio Gent-Eeklo, vandaag 
hebben we al tachtig kantoren, niet alleen meer 
in Oost-Vlaanderen maar ook in West-Vlaanderen, 
Leuven en Mechelen. VDK is enorm gegroeid, net 
zoals de club!”.

Krijgt VDK veel reacties op het partnership en de 
shirtsponsoring?
Leen: “Enorm veel! Het eerste wat onze contacten in 
Mechelen zeiden, was ‘ VDK! Ah ja, de hoofdsponsor 
van KAA Gent’!  Via KAA Gent komen we uiteindelijk 
terecht in duizenden huiskamers en zijn we te zien 
in alle kranten: door de lengte van dit partnership 
is het een vast gegeven geworden in het Belgisch 
voetbal en worden VDK en KAA Gent in één adem 
genoemd.”

Hoe reageert het personeel van VDK op de samen-
werking?
Leen: ”Dat is één positief verhaal! In mijn kantoor 
zien ze trouwens de ploegposter hangen…Ons per-
soneel leefde enorm mee toen het nieuwe stadion 
geopend werd, toen de ploeg kampioen speelde, 
tijdens de legendarische bootjestocht en bij de 
Europese successen. Er is ook veel respect voor de 
groei en uitbouw van de club: ik voel zelf hoe de 
club professioneler en gestructureerder is geworden 
tijdens de voorbije 7 jaar.”
Ivan: “ Bij ons is er ook een grote waardering voor 
VDK en voor de samenwerking. Het is een in de tijd 
lopende lijn: aanvankelijk was VDK een gigantische 
partner die ons hielp om het hoofd boven water 
te houden. Zonder VDK was het moeilijk geweest 
om een quasi faillissement af te wentelen. Laat het 
mij relatief functioneel noemen…vandaag is het de 
keuze van het hart en het verstand.”
Leen: “Ik ben zelf ook steeds emotioneler betrokken 
geworden bij deze club. Ik ben echt een supporter die 
super enthousiast kan zijn maar die ook woede voelt 
bij een verkeerde beslissing van de scheidsrechter…
of de VAR !Mijn drie kinderen, mijn man, mijn vader, 
allemaal zijn ze aanwezig in het stadion en allemaal 
leven ze mee!”
Ivan: “Inderdaad, de identificatie is echt groot hoor! 
En dat is toch belangrijk in dergelijk partnership.” 



11WIGWAM MAGAZINE

Zondag vieren we dit 30 jarig partnership; wat 
gebeurt er?
Leen: “ Kindjes van VDK medewerkers lopen mee op 
met de spelers, de supporters zullen op hun zitje een 
poster vinden van onder meer Kalinic en Verstraete, 
en na de wedstrijd worden geisgneerde ballen in de 
tribunes getrapt. Noteer maar dat de posters “30 jaar 
VDK” een collectors item worden!”

En wat staat met stip genoteerd als het 
hoogtepunt van de voorbije 7 jaar?
Leen: “ Er zijn er veel hoor…de verhuis naar het 
nieuwe stadion, de sfeer rond de openingswedstrijd, 
de kampioenenviering met de bootjestocht…en na-
tuurlijk de Europese verplaatsingen die voor een nog 
hechtere band zorgden binnen de bestuursgroep. 
De wedstrijd op Wembley tegen Tottenham was een 
sportief hoogtepunt, maar qua emotie vergeet ik 
nooit onze overwinning in Lyon en vooral de reactie 
van Ivan toen Coulibaly de beslissende goal scoorde: 
ik zag een blijde, gelukkige en oh zo menselijk en-
thousiaste  voorzitter die spontaan rechtsprong en 
zich toen pas realiseerde dat hij op de eretribune 
zat.”
Ivan: “Het was inderdaad sterker dan mezelf, maar 
het was gewoon een spontane uitbarsting van vreug-
de. Toen diezelfde Coulibaly in Konya scoorde in de 
96ste minuut sloegen bij mij zelfs alle stoppen door, 

maar toen zaten we in een aparte loge!”

Leen, jij bent ook bestuurder bij KAA Gent: hoe 
ervaar je dat?
Leen: “Zo is mijn betrokkenheid bij de club des te 
groter: het is ook een grote vorm van erkenning. “
Ivan: “ Bij de omvorming van de nv naar een cvba 
s/o heb ik dat geïnitieerd, maar het is Patrick Devers 
die dat allemaal in de juiste vorm heeft gegoten. We 
moesten weg uit de vroegere structuur en Patrick 
heeft dat op een perfecte manier uitgestippeld.”
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KAA GENT EN VDK, 30 JARIG PARTNERSHIP

Leen: “Belangrijk is ook dat je in het bestuur die 
schitterende samenwerking ziet tussen drie partijen: 
club, stad en hoofdsponsor. Dat is toch uniek in 
België! De stad doet veel voor de club en de club 
doet veel voor de stad via de Foundation. KAA Gent is 
niet alleen op papier een familieclub hoor: er wordt 
hard gewerkt om het stadion veilig, comfortabel en 
uitnodigend te houden voor jong en oud. En ik krijg 
ook kippenvel bij de typisch Gentse momenten: de 
52ste minuut waarbij via Mia de overleden Luc Devos 
wordt herdacht, de interpretatie van’t Vliegerke… 
Anderzijds zijn er ook niet typisch Gentse momenten 
zoals de hymne voor de aftrap die dan weer die 
grootsheid uitstralen!”
Ivan: “ Je ziet en hoort aan alles dat Leen een uitste-
kende keuze was voor een bestuursfunctie hé! Zij 
kent het verschil tussen besturen en uitvoeren. Zij is 
kapitein op haar schip en voelt perfect aan wat het 
voor mij betekent om kapitein te zijn op mijn schip.”

Conclusie: we gaan voor nog eens 30 jaar partner-
ship?
Ivan: “Moest ik moeten herbeginnen, ik zou het 
opnieuw doen!  Dat is een straffe uitspraak nietwaar! 

We zijn een ambitieuze club en we leggen de lat 
steeds hoog, maar VDK zal altijd een plaats hebben 
in deze club. Voor mij mag het dus nog eens 30 jaar 
doorgaan: het is namelijk meer dan sponsoring, het 
is zelfs iets organisch!”
Leen: “Amaai, mooie woorden! Voor mij mag het 
ook doorgaan en wij zullen altijd de juiste plaats 
kiezen in de verdere ontwikkeling van KAA Gent. Waar 
ik voetbal vroeger oppervlakkig volgde, is het nu 
een wezenlijk onderdeel geworden van mijn leven, 
een verrijking zelfs. En dat heb ik te danken aan 
de mensen van KAA Gent: Ivan, Michel en ook jou, 
Patrick. De continuïteit binnen de beleidsgroep heeft 
er ook voor gezorgd dat we de club onvoorwaardelijk 
zijn blijven steunen, zowel in goede als in slechte 
tijden. Ik heb Michel Louwagie leren kennen als een 
doorzetter en iemand die van de uitbouw van de 
club zijn levenswerk heeft gemaakt. KAA Gent is voor 
Michel als zijn baby! En zijn beleving…soms denk ik 
‘hou je rustig Michel’, maar het blijft aandoenlijk. De 
samenwerking tussen KAA Gent en VDk is één groot 
succesverhaal en een echte win-win!”

-25%

OP TEAMWEAR 

IN DE FANSHOP
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The
road
to hell?

De eerste mooie zaterdag van de lente, een priemend 
zonnetje aan een blauwe hemel. Het gras, al te lang, 
badend in het zon. De Gantoise speelt niet thuis. 
Ideaal moment om eindelijk die tuin onder handen 
te nemen en de grasmaaier los te laten, om daarna 
af te sluiten met een barbecue, waarom niet? 
Niet zo in het rustieke Wondelgem, zo omstreeks vijf 
uur. Daar, naast het Sint-Godelievekerkje, schuiven 
stille, preuvelende zielen druppelsgewijs eerbiedig 
aan bij het tafeltje van Pascal. 

Pascal van de Blue Lions is een imposant man, met 
een blauw-wit hart en producent van de betere, fijne 
humor. Bovenal is Pascal de man van de tickets: 
het begeerde goed, zoals vanouds mooi gekleurd 
en op dik papier. “Standard de Liège vs. KAA Gent, 
Stade Maurice Dufrasne, Liège”, staat vandaag in 
dikke zwarte letters bovenaan. Voor deze jongens 
en meisjes hoeft geen barbecue in een Gentse tuin. 
Straks vertrekt deze bus vol Buffalo’s naar de hel 
van Sclessin! Daar is het warm genoeg!
Rond half zes trekt de blauwrode bus – na de noodzake-
lijke bevoorrading - zich op gang. Ze is gevuld met een 
mengeling van veteranen, occasionele dagjestoeristen 

Tekst: Peter Maes - Foto’s: Belga

en nieuwelingen: maagden van de uitverplaatsing. 
Niet dat dat een zorg moet zijn. Iedereen is welkom. 
Meerijden op deze bus is een gezellige boel. Terwijl de 
R4 en daarna de E40 onder de wielen schuiven heeft 
een groepje routiniers achteraan de muziekdoos al 
opengedraaid. Soms botst een luid “GANTOISE” tegen 
de ruiten. Vooraan is het rustiger en passeren eerder 
koetjes en kalfjes de revue: er wordt bijgepraat en de 
ploegopstelling komt nogmaals aan bod. Iedereen doet 
zijn ding, stilletjes toelevend naar de wedstrijd, omringd 
door de vriendelijke, vlotte, feilloze bediening, ideaal 
voor de dorstige kelen. De sfeer is goed, de hoop groot. 
De drankkaarten zijn snel gevuld, de pronostiek staat 
vol hoge cijfers. Na Anderlecht en Club Brugge is het de 
beurt aan Standard. Winnen en de Gantoise speelt mee 
voor plaats twee, sommigen zeggen zelfs voor meer. 
Maar eerst stoppen, chauffeur Rudi, daar ter hoogte van 
Ternat. En straks nog een keer, alstublieft.
Dichter bij Luik doemen schimmen uit een donker-
der verleden op: politiebegeleiding, zwaantjes en 
zwaailichten. Het is niet anders. Het draagt wat bij tot 
het besef dat we op vreemde grond zijn, op bezoek. Het 
geeft kriebels in de buik. Het is totaal anders dan de 
vertrouwde trektocht naar de Ghelamco Arena, waar 
blauw-witte sjaals altijd in de meerderheid zijn. “This 
is our ground”, zou Neto zeggen. Maar daar zijn we niet. 
We zijn 200 kilometer van huis.

Naar sclessin
en terug

14 APRIL 2018
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zijn er niet. In de tweede helft drukt Standard door en 
wordt het warm voor de keet van Kalinic. De wedstrijd 
wordt in zijn beslissende plooi gelegd wanneer de 
scheidsrechter in de laatste minuut een penalty voor 
de Rouches fluit. Edmond scoort, Sclessin kirt, Sclessin 
juicht. Voor de Buffalo’s wacht de lange afdaling naar 
de parking.  

Het is even zoeken naar de juiste bus op de overvolle 
parking. Uiteindelijk zit iedereen, netjes geteld, klaar 
voor de lange terugweg. De sfeer is wat bedrukt en stil 
maar niet voor lang: de ontgoocheling moet eruit, de 
commentaren zijn scherp. 
Even snel als de storm oplaait, is het verlies al wat 
verteerd, zet de relativering zich in. Drie punten uit 
op Standard: sowieso geen gemakkelijke opgave. Alles 
is nog mogelijk. Niets is verloren. Wat is de volgende 
wedstrijd? Is het uit? Zijn er tickets, zo van die op dik 
papier? De pintjes en cola’s vinden hun weg in de bus. 
Door de luidsprekers klinkt “New Gold Dream”, ideale 
soundtrack bij het glijden naar het Gentse.  
In Wondelgem, aan het Sint-Godelievekerkje nemen 
we van elkaar afscheid. Onze groep, voor enkele uren 
Buffalo’s verbonden door het blauw-witte vuur, valt uit 
elkaar. Sommigen zien elkaar binnenkort terug, anderen 
wat later. Een welgemeend “dank u” voor de goede 
organisatie klinkt in de donkere, koude nacht. 
En ook een “tot de volgende keer”.

Een afslag en we rijden langs de brede Maas. Aan andere 
kant van het water ligt een kolossale, donkere fabriek, 
een hoogoven wellicht, dreigend stil in de avondzon. 
De bus draait rechts een parking op. Het is acht uur en 
voor ons, hels in het felle licht, duiken rode tribunes 
op: Sclessin. Beter dan op televisie. 
De Buffalo’s die uit de veertigtal bussen verschijnen, 
verzinken in het niets in de schaduw van het stadion. 
Een luid kabaal komt van de hoge tribunes komt, schelle 
aankondigingen klinken in het Frans, overal zijn de 
kleuren rood en wit. Tant pis. De eer van blauw-wit zal 
met stem en lef verdedigd worden, de ploeg gesteund. 
We gaan ons niet laten kennen. COBW! Waar is dat plein 
hier?
De vele trappen naar het bezoekersvak snijden evenwel 
de adem af. Zoveel trappen! Zo’n steile tribune! De Gentse 
supporters staan wat uit elkaar, wat de samenzang niet 
bevordert. Toch stijgen de Buffalokreten soms boven 
die van de Ultra’s uit, zo lijkt het. Het blijft een aparte 
ervaring de sfeer van een ander stadion te beleven, het 
geluid van 20.000 anderen over je heen te krijgen, het 
spel te zien zonder gracht, met de neus op het plein, 
de talloze beeldverslagen
vanuit het Luikse eindelijk te kunnen plaatsen. Dit is 
anders, tof, meeslepend, maar vooral zenuwslopend. 
De match zelf is een maat voor niets. Het fysieke 
Standard pareert de kwieke Gentenaars, Sa Pinto fladdert 
langs de zijlijn. De sfeer is aangenaam, niet hels, maar 
de Gantoise krijgt de motor niet draaiende: doelkansen 
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Kater 
In de zomer begon het echter al te stormen. De grootse 
ambities werden in één ruk weggeblazen. “Alles wat tegen 
kon zitten – op alle gebied – zat ook tegen. De scheidsrech-
telijke beslissingen, kwetsuren, het slikken van doelpunten 
in de laatste minuten, … Het vertrouwen van de groep werd 
er door aangetast en dat zag je duidelijk op het veld. De 
gemiste seizoenstart heeft ons een heel seizoen lang 
achtervolgd. Resultaten zijn onlosmakelijk verbonden met 
het vertrouwen. Ik zie het nu weer: ondanks onze inhaalrace 
en schitterende start in de play-offs, is het vertrouwen door 
de recente resultaten bij sommige spelers wéér weg.” 

Een stevige kater, daar zorgde de Europese uitschakeling 
tegen het nietige Altach voor. “Dat was een heel zware klap, 

Wát een seizoen beleeft Gent toch. Van de hel naar 
de hemel tot uiteindelijk de blauwwitte voeten 
weer op de grond belandden. Van de schrik van het 
degradatiespook tot een heel stiekeme titeldroom 
– een rollercoaster van emoties was het. Wie dat 
allemaal van op de eerste rij meemaakte, was 
assistent-coach Peter Balette. Die emotiewisselingen 
lieten ook hem niet onberoerd. De warme lach van de 
joviale Limburger verdween af en toe als sneeuw voor 
de zon. It was time for business. Hij wil nog één klus 
klaren vooraleer hij zijn tuin onder handen neemt: 
“Gent moet altijd Europa in.” 

Euforie
Onder een stralende zon was er deze zomer geen vuiltje 
aan de lucht. KAA Gent bruiste van de goesting én ambitie. 
Intern, maar ook bij pers en publiek, geloofde men in een 
uitzonderlijk jaar. De sfeer was opperbest, het zou een 
uniek seizoen worden. Iedereen Buffalo, zoiets. “Eerlijk, ik 
was ook heel ambitieus. Indertijd ben ik teruggekomen – ik 
zat toen nochtans ook bij een mooie club (Genk, red.) – 
omdat ik het gevoel had dat hier nog veel meer te bereiken 
was dan al het geval was. Ondanks de titel, ondanks de 
fenomenale Champions League-campagne. Samen met 
iedereen hier had ik dus grote ambities.”

Tekst: Raef Ghanem - Foto’s: Belga

Een ongelooflijke remontada

Peter
Balette
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INTERVIEW: PETER BALETTE

voor iedereen! Één van de zwartste dagen van de laatste 
jaren. Die uitschakeling kwam totaal onverwacht en heeft 
de club veel pijn gedaan. Ook mezelf. Zeker tegen een 
tegenstander waarvan we van dachten, en moesten van 
denken, dat we die gingen uitschakelen. Dát versterkte het 
gevoel van ontgoocheling. ’t Was niet dat we uitgeschakeld 
werden in de voorronde van de Champions League, hé. 
Mentaal was dat enorm moeilijk. Het is iets dat je onbewust 
ook meeneemt naar de competitie. Maar ik vond dat er nog 
genoeg motivatie was om nog iets van het seizoen te maken. 
Door de mindere resultaten kwam er wel wat onvrede in de 
groep. Het vertrouwen was volledig weg, maar er was geen 
negativisme in de groep. Het was een pijnlijk hoofdstuk dat 
we gewoon moesten afsluiten.” 

“Hein is wel iemand met enorm veel ambitie en hij had 
hoge doelstellingen in Europa. Heel hoge. Een vroege 
uitschakeling was voor hem een grote klap. Naar de groep 
en buitenwereld toe kon hij de knop wel omdraaien, maar 
binnenin – en ik ken Hein toch vrij goed – knaagde dat.” 
Toch leefde het gevoel dat de technische staf het zwalpend 
schip wel naar een veilige haven zou loodsen. “We hadden 
de competitie en beker nog.” 

Einde van een tijdperk 
Dan kwam dé shock: kampioenenmaker Hein Vanhaeze-
brouck – vandaag voor het eerst terug in de Ghelamco 
Arena en voor het Gentse publiek (dat hij ook bij Ander-
lecht bleef loven) – verliet bij ingang van het herfstsei-
zoen het Gentse schip. “Dat was voor iedereen een schok, 
dat kan ik zonder twijfel toegeven. Nooit heb ik gedacht 
dat Hein de club zou verlaten omdat hij ook nooit de in-
druk heeft gewekt dat hij het niet meer zag zitten.  Omdat 
wij – en hij ook (dacht ik) – er van overtuigd waren dat 
we wel uit die put zouden klimmen. ‘t Was een heel raar 
moment: na een training, waarin hij met dezelfde passie 
als altijd coachte, zei hij: ‘Dat was mijn laatste training’. 
(stilte) Iedereen was in shock, wat logisch is na alles wat 
we samen hebben meegemaakt. Na de geschiedenis die 
we samen hebben geschreven. Het was… (zoekt naar het 
juiste woord) verwondering, dat was het! We hadden zelfs 
niet de tijd om er bij stil te staan, zo plots gebeurde alles. 
Echt waar, op die laatste training had hij het nog over de 
kleinste details – ‘en dat moet nog van de muur, en dat 
moet nog veranderen, …’. Niémand merkte iets. Ik heb 
hem gezegd dat ik dat niet kon begrijpen. Alles sloeg wel 
tegen, maar dat had niets te maken met slecht werken.” 

Binnen de spelersgroep vierden alle soorten emoties op 
dat moment hoogtij. “Het was echt stil op het moment 
dat Hein dat nieuws aankondigde. Sommige spelers had-
den het er moeilijk mee en hebben een traantje gelaten. 
In de kranten zijn ook andere geluiden verschenen. Ik 
kan niet spreken in de naam van de spelers, maar als een 
trainer zo’n resultaten haalt dan is het misschien terecht 
dat hij er bovenop zit.” 

Het respect van de Limburger voor de succescoach is 
groot. “Hein denkt niet in termen van ‘gewoon meedraai-
en’. Het verhaal van KAA Gent was voor Hein minimum 
top 3 halen en meestrijden voor de titel. Daar deed hij 
alles voor. Dat verwachtte hij van iedereen, van spelers 
tot de greenkeeper.” 

Een professor die zijn studenten naar een grote onder-
scheiding stuwde. De druk die daarmee gepaard gaat is 
navenant. “Daarom kan ik begrijpen dat op een bepaal-
de momenten sommige spelers iets hadden van ‘pffff’ 
(maakt zuchtend geluid). Maar dat moet niet overdreven 
worden. Het respect is ook bij de spelers nog steeds 
groot.”

Voor de hulpcoach zelf was het zonder meer een emoti-
oneel afscheid. “Onze band oversteeg de zakelijke relatie 
tussen een coach en hulpcoach. Door alles wat we hier 
in Gent samen hebben beleefd hebben, met een eerste 
titel als hoogtepunt. We hebben nu nog wat sms-contact, 
maar doordat hij nu bij de concurrentie werkt, horen we 
elkaar minder. Maar het zal een hartelijk weerzien zijn 
zondag.”

Albert Yves
Vanuit de kust kwam een oude bekende van Vanhaezebrouck 
hem opvolgen: Yves Vanderhaeghe. Hij werd kort voordien op 
non-actief gezet door Marc Coucke, vandaag plaatsnemend 
in de Gentse business seats als nieuwe sterke man van 
Anderlecht – het kan snel gaan op een voetbalseizoen. 
Voorzitter Ivan De Witte achtte ex-Anderlechtbijter 
Vanderhaeghe niettemin klaar: “Een trainer die coacht zoals 
hij speelde: vol verbetenheid.” En zo werd Albert Hein door 
de immer creatieve Gentse aanhang omgedoopt in Albert 
Yves. 

En de kersverse coach toonde zich effectief klaar. De 
Ghelamco Arena werd een oninneembaar fort. De 
Buffalo’s bleven maar winnen. Een historische reeks 
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thuisoverwinningen – 10 matchen op een rij – zette de 
kersverse coach op zijn naam. Het was minder academisch, 
meer op wilskracht – naar het beeld van Yves, de man die er 
altijd zijn hoofd voor legde. Op een paar voetbalromantici 
na maalde daar in het Gentse niemand om. “Het directe 
succes heeft mij verbaasd. Yves staat dicht bij de spelers 
en daar had de groep op dat moment wel nood aan. Zijn 
menselijke kant is een grote troef. Geen enkele trainer is top 
in alles en afhankelijk van het moment is de ene kwaliteit 
belangrijker dan de andere. Sommigen zien Hein en Yves 
als zwart en wit, maar dat is niet zo. 
Vanderhaeghe evolueerde in een mum van tijd tot de Gentse 
wonderdokter, tot groot jolijt van iedereen die de Buffalo’s 
een warm hart toedraagt. “Het plotse succes is voor mij 
nog steeds moeilijk te verklaren. Yves begon onmiddellijk 
met een goed resultaat en alles wat tegen zat, begon mee 
te zitten. Overwinningen volgden elkaar op en resulteerden 
in een onwaarschijnlijk positieve reeks. Maar ik kan geen 
echte verklaring geven waarom die switch er zo snel kwam. 
Er zijn wel spelers die na het vertrek van Hein iets meer 
bevrijd voetbalden – dat kunnen we niet onder stoelen of 
banken steken. Dat zag je, dat hoorde je en dat lazen we 
ook in de kranten. Daarnaast werd er ook voor een ander, 
iets meer verdedigend, systeem gekozen. Maar zijn dat de 
redenen waarom het zo snel de goede kant op ging? Is dat 
dé verklaring? (haalt zijn schouders op) Het potentieel was er 
wel alleszins. De vonk moest gewoon overslaan en dan ging 
de vlam wel blijven branden. Dat is de verdienste van Yves. 
Het ene succes volgde het andere op en dat heeft de groep 
terug vertrouwen gegeven. Fantastisch om te zien.” Wie 
had dat durven hopen, dromen? “Als ik eerlijk ben: toen we 
voorlaatste stonden, had ik nooit verwacht dat we nog over 
play-off 1 zouden spreken. Ik heb mezelf dit seizoen dikwijls 
moeten oppeppen om in positieve zin te blijven denken, dat 
was ik de spelers verplicht; Maar om dan gaandeweg één 

van de best presterende ploegen van de reguliere competitie 
te worden… Yves heeft dat goed gedaan.” 

De onwaarschijnlijke droom
Ondertussen bleef het winnen maar doorgaan. De Buffalo’s 
zowaar op een kampioenenritme. Hoewel de derde plaats 
de vooropgestelde ambitie was – na een dramatisch begin 
eigenlijk onverhoopt – geloofden de troepen van Yves in 
méér. Jongens die voor het hoogst haalbare gaan, het is 
een must voor een profclub. Maar wát een evolutie zeg. 
“Verbazend, echt waar. Onze puntenoogst was die van een 
kampioen. Ineens was die titel zo dichtbij, terwijl het een 
paar maanden eerder zo veraf was. Plots stonden we op zes 
punten… irreëel. Zes punten van een ploeg die eigenlijk al 
weg was, die voor iedereen al kampioen was. (kordaat) Dan 
hebben we als sportman het recht om te zeggen dat we voor 
het allerhoogste gaan. Moesten we dat niet doen, zouden ze 
toch zeggen dat we geen ambitie hebben. Terecht.” 

Het Europees galaticket 
De rollercoaster nadert momenteel zijn eindpunt. Hopelijk 
kunnen alle Buffalo’s met een tevreden gevoel uitstappen, 
mét een ticketje voor het Europees toneel op zak. Na een 
schitterende start werd er immers al van uit gegaan dat het 
Europese ticket sowieso zou binnengehaald worden. Toch? 
Zo léék het althans! “Na de ongelooflijke start is de motor 
wat stilgevallen, ja. Maar ik heb er nog een goed oog in.”

Tegen Anderlecht worden de fans uitgewuifd. Samen glimla-
chend de zomer in. Hopelijk. Het bestuur zal er dan alles aan 
doen om de Gentse ploeg opperbest op het Europese toneel 
te zien verschijnen. “Wat er ook nog gebeurt: dit seizoen is 
het seizoen van de ongelooflijke remontada. Desondanks 
moeten we dat Europees ticket binnenhalen. Een club als 
Gent moet haar publiek Europees voetbal schenken. Dat is 
mijn grootste droom voor dit seizoen.” 
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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.
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Marathon
Des Sables
Editie’s 2015 t/m 2018

“Nooit twee zonder drie” en ik schreef me ook in voor de 
editie 2017 gesterkt in de gedachte dat ik zo de eerste 
Belg zou zijn in de geschiedenis met 3 opeenvolgende 
deelnames! Een berichtje uit Parijs vergalde echter het 
feestje want het bleek dat er mij nog 3 Belgen dit huzaren-
stukje hadden voorgedaan. Geen man overboord dacht ik 
bij mezelf en zoals de vorige edities terug meelopen in de 
kleuren van AA GENT!

Door slepende maagklachten en braakneigingen werd dit 
voor mij de hardste en meest ondraaglijke editie. Zes dagen 
lang liep ik in een gemiddelde temperatuur van 52 graden 
met braakneigingen, buikloop en lichte koorts. Maar ze 
konden mij niet klein krijgen (mede door mijn mentale 
weerbaarheid die ik voor een groot deel dank aan mijn 
verleden  als paracommando). Onder het toeziende oog en 
bewondering van mijn medelopers finishte ik op een 924ste 
plaats op 1100 deelnemers. Editie 2018 van de Marathon 
Des Sables was ongetwijfeld de zwaarste ultraloop uit mijn 
hele loperscarriere.
 

Jean-Pierre Ranocha

Toen ik in 2011 toevallig een uitzending zag op tv over de 
Marathon Des Sables te Marokko was ik meteen verkocht 
en zou een droom in vervulling gaan. Na vier jaar voorbe-
reiding en planning was de tijd rijp om in 2015 een eerste 
maal deel te nemen aan de 30 ste editie samen met maar 
liefst 1400 runners uit alle hoeken van de wereld met 
maar één gemeenschappelijk trekje....een hoekje af :-) ! 
Ultra lopers zijn een groep apart als je weet dat je 256 km 
moet overbruggen met een rugzak om je schouders van 
om en bij de 14kg voorzien van eten, drank, slaapzak en 
enkel de hoogstnodige persoonlijke spullen om zes dagen 
in de woestijn te overleven. Het was een leuke ervaring 
met een respectable 742ste plaats in de buik van het 
deelnemersveld: een opkikker voor mijn eerste deelname!
 
In de spionkop van AA Gent had ik mij aan de belofte 
gewaagd om ook de 31ste editie in 2016 te lopen op 
voorwaarde dat “ONS GANTOISE” kampioen zou worden… 
En belofte maakt schuld want op een mooie lentedag in 
mei kleurde onze stad Gent massaal blauw-wit en werd 
AA Gent kampioen met een eerste historische landstitel! 
Ik liep de “MDS” vanzelfsprekend in onze blauw-witte 
clubkleuren getooid met de nodige Buffalovlagjes op 
mijn rugzak. Het was een bikkelharde editie met een 
internationaal gekleurd deelnemersveld van 1200 lopers.
Ik werd uiteindelijk 600ste en dit met een geteisterde knie! 
Die belette mij echter niet om door te gaan op mijn elan!
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Mijn “MDS Avontuur” verdiende een beter einde en 
zodoende schreef ik mij (mede door de massale steun van 
vrienden en sponsors) in voor een historische 4de editie 
om de verschroeiende hitte van de Marokkaanse woestijn 
een allerlaatste keer te trotseren in mijn blauw-witte lieve-
lingskleuren! Ik wou en zou de eerste Belg worden met vier 
opeenvolgende edities op zijn palmares...dat was de droom!

Ik gooide het qua trainingsschema over een andere boeg 
en veranderde ook mijn eetgewoontes om in de allerbeste 
conditie aan de start te komen bij mijn laatste “MDS”. 
Afgescheurde ligamenten in mijn rechterschouder dreigden 
roet in het eten te gooien maar ze beletten me niet om in 
de voorbereiding (geladen met een rugzak van 7 kg) de 
Dodentocht (100 km), de ultraloop van Music for Life (128 
km) en een run van Koksijde naar Gent en aansluitend tot 
het provinciaal domein van Wachtebeke te lopen. Op je 
58ste moet je nu eenmaal rekening houden met fysieke 
kwaaltjes… Maar de schouder hield stand en de conditie 
was top; ik was klaar om eraan te beginnen. 
De vlieger op richting Marokko en de start van de vierde 
editie was een feit.

Op dag 1 was er een run gepland van 30 km dewelke ik 
heel goed verteerde. Met een hoopvolle tijd (1u beter dan 
het jaar voordien) ging ik direct goed van start. Het harde 
trainingslabeur had zijn vruchten afgeworpen, de toon was 
gezet.

Op de tweede dag had ik terug last van maagklachten. Al bij 
al was het een goede run gevolgd door een platte rustperi-
ode in mijn tent. Iets wat mijn conditie ten goede kwam en 
mij psychologisch ook een boost gaf voor wat komen zou. 
Op dag 3 was de wind van de partij maar gelukkig bleven 
de hoge extreme temperaturen achterwege. Opnieuw liep 
ik een betere tijd dan het jaar voordien. 

Tijdens de nacht was er door een storm weinig sprake 
van nachtrust want de verschrikkelijke woestijnwind had 
onze tentjes genadeloos omvergeblazen.Chaos alom maar 
gelukkig nam de humor de bovenhand en werd er flink 
wat afgelachen! Ook dit maakt deel uit van dit avontuur... 

Gelukkig maar! Ik voelde me als de wind elke dag sterker 
worden, hoe langer het duurde, hoe sterker ik me ging 
voelen. Op dag 4 en 5 is het alle hens aan dek want dan staat 
de dubbele marathon gepland (86 km): een verschrikking 
voor elke deelnemer. Met amper twee rustpauzes van 
amper 15 min de zwaarste ultrarun uit mijn runnersbe-
staan. Tijdens de pikdonkere woestijnnacht veel gestapt 
en defensief gelopen om om alle risico’s op valpartijen te 
vermijden. Dat had immers catastrofale gevolgen kunnen 
hebben voor mijn gehavende schouder. Rond 2u ‘snachts 
aangekomen in het kamp op een veelbelovende 400ste 
plaats, 8,5u sneller dan vorig jaar! Ik werd beslopen door 
een onvergetelijk fier gevoel!

Op dag 6 een etappe van 42 km in een helse wind maar 
zonder noemenswaardige problemen uitgelopen. Al werd 
onze Patrick Bauer bij het geven van zijn dagelijkse speech  
bijna door de wind van zijn camionette geblazen, hilariteit 
alom! 

Uiteindelijk werd ik 524ste op een deelnemersveld van 1100 
atlete, een onverhoopt resultaat waar ik best trots op ben!
Na de uitreiking van mijn medaille werd ik overmand door 
een gevoel van euforie, vreugde, en trots. En vooral: ik had 
uiteindelijk op mijn 58ste een stukje Belgische loopgeschie-
denis geschreven door als eerste landgenoot, Gentenaar 
en Buffalo de Marathon Des Sables 4xop rij uit te lopen 
binnen de officieel opgelegde tijd en dat in de kleuren van 
mijn lievelingsclub voor het leven: Blue and White,  “ONS 
GANTOISE”! 

Graag wil ik mijn tentgenoten Danny, Kurt, Wim, David en 
Gunther en alle andere Belgische deelnemers bedanken 
voor de prachtige sfeer en de onvoorwaardelijke steun. 
Last but not least wil ik ook al mijn sponsors bedanken 
voor hun steun, want zonder hen had ik die droom nooit 
kunnen verwezenlijken!

Thank you all and see you next year in mei 2019 voor de 
TRACK OUTBACK in Australie met maar liefst 530 km voor 
de kiezen in amper 9 dagen en als ‘t God beliefd wederom 
in Blauw-witte kleuren!

COME ON BLUE WHITE!
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Volgende Buffalo’s klein en groot, 
willen hun mama speciaal in de 
bloemetjes zetten...

Wendy Van Der Eecken en

zoon Chayton Van Bendegem

en dochter Chayenne Van Bendege

Antonella Plovie en zoon

Lorenzo Mortier
Wendy Fosselle en dochter

Emma Van der Haegen

Lobke De Pauw en zoon
Milan Goethals

Sofie Van Bastelaere,
dochter van Zoë De Mol

Kathy Neyt en zoon
Tom VanDriessche

Ellen Buysse en zonen Joran en

Bent Van Costenoble

Caroline Malfliet-De Wachter 

en zoon Vittorio De Wachter

Alida Parlevliet en

dochter Kathy Maes

Tiffany Sipli en zonen 
Ayden Pieters en Bryton
 Pieters

Virginie Weyts en
dochter Manon Mostaert

An Browaeys en zoon
Remco Dekeyzer
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Annick Kets en dochter

Kelly Demildt

vrouw van Eric Vandewalle
Dorine van de Walle 

en dochter Katinka Lippens en 

zoon Dylan van de Walle

Sandra Valent en 
zoon Yenna

Katie Derboven en zonen Julot
en Mathieu Bogaert

Familie Morel

Bianca Van Rysseghem 
en zonen Kobe en Brian

Geboortes

Communie

SUPPORTERSFEDERATIE KAA GENT

Op 27 februari 2018 werd een jonge Buffalo-
supporter geboren: Emma Piens - Moeder: Carmen 
De Neve. We wensen de ouders alle voorspoed en 
hopen kleine Emma snel in onze Ghelamco Arena 
te mogen verwelkomen!

Maxim Martens deed onlangs zijn communie 
en als echte Buffalo-supporter werden de 
communie- foto’s natuurlijk in onze Ghelamco 
Arena genomen. Proficiat aan Maxim!

Heb je weet van een nieuw Buffalotje in de familie, een blauw-witte 

trouw of ken jij Buffalo’s die samen zijn met één van onze eeuwige 

rivalen? Laat het ons weten via inzendingwigwam@gmail.com en wie 

weet sta jij volgende keer in deze rubriek!
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Gemengde
     huwelijken

Gezin uit Mariakerke... Vader Noël Lybaert is een Buffalo 
in hart en nieren, moeder Angélique is echter een 
hevige supporter van Anderlecht. Maar dit scenario zet 
zich ook door bij de kinderen: dochter Femke is ook een 
hevige Buffalo, maar haar vriend Jordy is echter ook een 
Anderlecht-supporter.... Genoeg stof tot discussie op de 
dagen na de wedstrijd dus...

Mama Rosette Schoorman en dochter Veronique Catterman 
zijn Buffalo’s in hart en nieren. Papa Eric Catterman is 
echter een ‘mauve’. Maar komt uit liefde voor de dochter, 
regelmatig mee naar onze Ghelamco Arena. Wel chique dat 
hij ook met onze mascottes wou poseren...
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Betrouwbare veelzijdigheid
Van geboortekaartjes tot hardcover boeken, van visitekaartjes tot tijdschriften: met ons veelzijdige, 

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

een milieubewuste insteek, dat is waar Graphius voor staat. 

uw drukpartner voor magazines | catalogi | boeken | brochures

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

INFO@GRAPHIUS.COM | +32 9 218 08 41 | WWW.GRAPHIUS.COM
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Anders Christiansen (27), Buffalo sinds januari 2018. 
Een echte spraakwaterval die honderduit spreekt over 
zijn eerste maanden bij Gent, zijn loopbaan, het WK 
in Rusland en zijn brandende ambities. Breedlachend 
met pretlichtjes in zijn ogen staat hij ons te woord. Een 
sympathieke Deen die zich goed voelt in Gent.

Je bent hier nu 4 maanden. Hoe evalueer je je tijd 
hier en hoe is de aanpassing verlopen?
Christiansen: “Er zijn 2 verschillende verhalen. Een per-

soonlijk en een sportief. Van het éne verhaal is de balans 

zéér positief. De eerste maand had ik het wel wat moeilijk. 

In een hotelkamer leven met één valies met wat kleren is 

niet ideaal maar door de goede zorgen van de club kreeg 

ik vlug een appartement in Gent en kon mijn vriendin Mie 

samen met mij in Gent blijven. Het is ook de derde keer 

dat ik verhuisd ben naar een land buiten Denemarken dus 

ik heb daarin wel wat ervaring. Ik hou van het stadsleven 

zoals in Kopenhagen met veel winkels en restaurants. Er 

is altijd wel iets te doen, vooral nu de dagen wat langer en 

zonniger zijn. Op professioneel vlak was ik minder gelukkig. 

Ik raakte gekwetst, kon helaas niet trainen en verloor daarom 

kostbare tijd. Vergeet niet dat ik een hoger niveau van com-

petitie moest aankunnen. Ik had het mentaal moeilijk maar 

ik ben volledig fit nu, dus het kan alleen maar beter gaan.”

Je vriendin is nu steeds bij jou. Een belangrijke 
steun toen je het wat moeilijk had?
Christiansen: “Absoluut. Bovendien is ze nu zwanger en word 

ik dus papa in augustus. Mijn vriendin was een manager 

van een schoenwinkel in Kopenhagen maar is nu bij mij 

in Gent. Straks heeft ze dus 2 baby’s (lacht). Ze gaat in 

België bevallen dus jullie krijgen er sowieso een Buffalo bij. 

Koken doen we meestal samen, we gaan eigenlijk zelden op 

restaurant. Toch hebben we 2 fijne Italiaanse restaurants 

ontdekt in de binnenstad. Our favorite food. Gent is ook 

een échte shoppingstad maar shopping is aan mij niet 

besteed. Ofwel is het me te warm of te koud. Iets waar mijn 

Anders
Christiansen

Tekst: Marc Van Lysebetten - Foto’s: Belga

“Ik word papa in augustus”
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INTERVIEW: ANDERS CHRISTIANSEN

vriendin nooit last van heeft als ze shopt (lacht). Veel tijd om 

leuke plaatsen te bezoeken in België hebben we nog niet 

gehad. Ik neem mijn recuperatie héél ernstig op en tracht 

eerder te rusten. Antwerpen hebben we wel al bezocht. Maar 

Antwerpen geeft je the big city feeling. Gent heeft dit niet, 

is rustiger en gezelliger.”

Hoe verliep de integratie in de ploeg?
CHRISTIANSEN: “De integratie verliep heel vlot. Ik ontbijt 

en lunch op de club aan dezelfde tafel als de Balkanboys. 

Zij waren mijn eerste aanspreekpunt in het team. Maar 

we hebben echt een toffe ploeg, alle jongens zijn meer 

vrienden dan collega’s. Ik kan me geen betere atmosfeer 

in een ploeg voorstellen.”

Je hebt reeds een mooie loopbaan achter de rug. 
Vertel eens.
Christiansen: “Als jonge snaak voetbalde ik bij Lyngby 

BK. Een club die ik warm in mijn hart draag. Ik speelde er 

kampioen in 2012 en we promoveerden naar de Superliga 

(Deense eerste klasse) met een héél jonge ploeg. Een echte 

verrassing want we waren zeker geen titelkandidaat. Ik 

kan je ook verklappen dat ik een stukje eigenaar ben van 

Lyngby BK. Samen met 3 andere spelers (waaronder Brian 

Hamalainen, Zulte-Waregem) hebben we een klein pakketje 

aandelen gekocht. Ik zie het als een investering bij mijn 

lievelingsclub. Na Lyngby speelde ik bij Nordsjaelland waar 

ik proefde van de Champions League. Chelsea, Juventus en 

Shaktar waren de tegenstanders. Wat een ervaring! Ik hoop 

het in de toekomst opnieuw met Gent te beleven. Daarna 

volgde Chievo Verona waar ik door omstandigheden amper 

speelde. Malmö FF was de volgende stap. Ik werd verkozen 

tot speler van het jaar in en liep er ook nog ex-Buffalo Anders 

Nielsen tegen het lijf. Een topkerel.”

Je speelde dus al in 4 verschillende landen. Zijn 
er grote verschillen in de benadering van het 
voetbal?

Christiansen: “In Denemarken primeert the passing game, 

meestal in een 4-3-3 geïnspireerd door Morten Olsen. De 

nadruk ligt tevens op discipline in de verdediging. In Italië 

ligt de klemtoon op tactiek met als basisidee: ‘bij aanvang 

van een wedstrijd heb je één punt en moet je er alles aan 

doen om dat punt niet te verliezen’. Alles wordt er tot in 

de details voorbereid. Ik oefende zelfs op inworpen.” In 

Zweden speelt men meer volgens de oude school: een 

4-4-2 met de lange bal naar voor. Er is een tendens tot meer 

technisch voetbal door de opkomst van kunstgrasvelden. In 

België tenslotte ligt het tempo en de intensiteit zeer hoog. 

Daardoor wordt misschien op bepaalde ogenblikken het 

tactische op het veld wel eens vergeten. Wat mij opvalt dat 

bijna elk team in België heel goede en snelle vleugelspelers 

heeft. Een verschil is ook dat in de Belgische competitie 

iedereen van elkaar kan winnen. Een goede en spannende 

competitie dus.”

Het WK komt er bijna aan. Denemarken is 
ingedeeld in een poule met Frankrijk, Peru en 
Australië. Wat zijn jullie kansen?

Christiansen: “Ik kijk met spanning uit naar onze wedstrij-

den. Door mijn blessure en omdat ik weinig speelde zal 

de bondscoach Hareide mij niet oproepen voor het WK. 

Begrijpelijk en ondertussen ben ik over die ontgoocheling 

heen. Niet makkelijk want aan het WK deelnemen is toch 

een hoogtepunt wat je als professioneel voetballer kan 

meemaken.  Ik denk in tegenstelling tot anderen dat we in 

een moeilijke groep zitten. De meeste Denen denken dat 

we zullen verliezen tegen Frankrijk en winnen tegen Peru 

en Australië. Plaats bij de laatste 16 verzekerd? Neen, niks 

is minder zeker. Vooral Peru mogen we niet onderschatten. 

Zij hebben een héél goed team. Het Australisch elftal ken 

ik minder maar dat zal wel een hecht fysisch blok zijn. En 

mocht het lukken om door te stoten naar de laatste 16? Dan 

is alles mogelijk want de beslissing valt in één wedstrijd. 

Maar we gaan niet dromen.”

Hoe schat je de kansen van België in?
Christiansen: “Als de Belgische ploeg een hechte ploeg vormt 

zijn ze bijna niet te kloppen en kunnen ze heel ver gaan. 
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MATEN. 
MAKKERS. 

MAES.
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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INTERVIEW: ANDERS CHRISTIANSEN

Het Belgisch elftal barst van talent maar individueel talent 

hebben is niet genoeg. Een goede chemie tussen alle spelers 

is erg belangrijk. Toch moeten ze zonder veel problemen 

minstens de kwartfinale kunnen halen.”

Er zijn nog twee belangrijke PO 1 wedstrijden. 
Vandaag is de tegenstander Anderlecht en 
volgende week nog de uitwedstrijd tegen kam-
pioen(?) Club Brugge. Wat zijn de ambities voor 
deze twee laatste wedstrijden en je persoonlijke 
ambities naar volgend jaar toe?

Christiansen: “We moeten nog voluit voor een Europese 

plaats gaan. Dat is mijn persoonlijke ambitie, de ambitie 

van de ploeg en de ambitie van deze club. Europees spelen 

hoort bij deze club en de honger is groot om deze ambitie 

finaal te realiseren, te beginnen vandaag. Mijn persoonlijke 

ambities naar volgend jaar toe zijn eenvoudig. Ik ben 

natuurlijk niet naar Gent gekomen om er alleen maar te 

wonen. Presteren op een hoger niveau, een betere speler 

worden, een positieve bijdrage leveren voor het team met 

de talenten die ik heb, Europees spelen en prijzen pakken 

met Gent. Dat zijn mijn brandende ambities.”

Dat is genoteerd Anders. Heb je nog een bood-
schap voor onze fans?
Christiansen: “Jawel! Jullie steunen de ploeg op een fan-

tastische manier. Zowel bij thuis- als uitwedstrijden. Jullie 

zijn écht top. Keep on going want voor de tegenstrever is 

het altijd moeilijker om tegen 12 man te spelen dan tegen 

11. Onderschat niet het effect dat jullie kunnen hebben 

tijdens een wedstrijd.”

 

Dankjewel Anders. Veel succes.
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Vijf jaar Ghelamco Arena heeft KAA Gent op 
heel veel vlakken veranderd. In het bijzonder 
voor onze supporters met een beperking 
is het verschil tussen de Ghelamco Arena 
en het Jules Ottenstadion hemel en aarde.  

Zes plaatsen voor rolstoelsupporters waren er in 
Gentbrugge. In het ‘karrevak’ naast tribune 3. Onbeschut 
voor regen en wind. Gratis ook, uit eerlijke schaamte. We 
maakten er dan ook een punt van om het nieuwe stadion 
zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle supporters, 
dus ook voor kinderen, oudere supporters of supporters 
met een beperking. 
Geen enkel stadion in België kon inspiratie bieden. Wel 
konden we advies inwinnen bij het ‘Centre for Access of 
Football in Europe’, kortweg CAFE. Ook met het Vlaamse 
kenniscentrum INTER en met de Stad Gent werd nauw en 
doelgericht samengewerkt. 
Vandaag mogen we trots terugblikken op de weg die samen 
werd afgelegd: bouwheer, architect, KAA Gent en de KAA 
Gentsupporters met een beperking hebben getoond dat 
met een redelijk aantal inspanningen van iedereen een 
voetbalstadion ook maximaal toegankelijk kan zijn voor 
iedereen.

Tekst: Silke Vanhaute & Wim Beelaert

Supporters tussen de supporters

In elke hoek van het stadion werden middenin de tribune 
10 ruime rolstoelplaatsen ingericht. De rollers zitten er 
tussen de andere supporters met aangepast sanitair 
en catering in de buurt. Het concept sloeg meteen aan. 
Vanaf het tweede seizoen waren de rolstoelplaatsen 
voor thuissupporters vrijwel elke wedstrijd uitverkocht. 
Sinds 2015-16 zijn alle rolstoelplaatsen voor KAA 
Gentsupporters ingenomen door seizoenskaarthouders.
Omdat 30 rolstoelplaatsen voor onze eigen supporters te 
weinig is, werd het aantal plaatsen uitgebreid met 2 keer 
zes plaatsen, indoor op de derde verdieping. Deze plaatsen 
worden niet als abonnementen verkocht. 
In het indoor vak boven tribune 2 worden elke wedstrijd 
minstens vier plaatsen (met begeleider) verdeeld via 
dagverkoop. De twee resterende plaatsen worden 
gereserveerd voor KAA Gentsupporters met een tijdelijk 
beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld wegens ongeval of operatie. 
Deze wedstrijdtickets kunnen aangevraagd worden via 
tickets@kaagent.be
In het nieuwe vak boven tribune 4 zullen de zes plaatsen 
in een eerste fase voorbehouden worden voor groepen. Op 
deze wijze wordt het mogelijk voor zorginstellingen, rust- en 
verzorgingstehuizen om in een beschermde omgeving en 
met deskundige begeleiding een wedstrijd bij te wonen. 

De 
Rollende 
Buffalo’s

KAA GENT FOUNDATION
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Indien de ruimte niet wordt ingenomen door een groep, 
zullen de zes plaatsen alsnog via dagverkoop te koop 
worden aangeboden. Aanvragen voor groepen gebeuren 
ten laatste veertien dagen voor een wedstrijd via mail aan 
contact@kaagentfoundation.be  

Iedereen anders, allemaal Buffalo

Elke jonge supporter moet de kans krijgen om player 
escort te zijn. Ze moeten de kans krijgen om naast hun 
grote idolen het veld op te gaan en hen aan te moedigen 
voor de match. Ook kinderen met een beperking. 
De 13-jarige Kobe kreeg onlangs de kans om aanwezig te 
zijn op het veld voor de match. Aanvoerder Nana Asare 
nam hem mee in een bruisende sfeer. Kobe kreeg de dag 
van zijn leven, in samenwerking met de KAA Gent Kids Club, 
INTER en het Vlaamse Kruis. De mogelijkheid om met een 
bijzondere rolstoel, geproduceerd door het Nederlandse 

bedrijf Off The Road Wheelsystems, het veld op te gaan 
is een volgende stap in onze visie op een voetbalstadion 
toegankelijk voor iedereen.

52 rollende supporters in de Ghelamco Arena

KAA Gent investeert in een toegankelijke infrastructuur 
en in de KAA Gent Foundation om een goede werking 
voor supporters met een beperking uit te bouwen. Op 
deze wijze kunnen we elke wedstrijd 52 supporters met 
een rolstoel in het stadion ontvangen: 42 thuis- en 10 
uitsupporters. 
Bijzondere dank voor deze realisatie gaat naar de vrijwilligers 
van INTER. Elke wedstrijd zijn zij, in opdracht van de KAA 
Gent Foundation, aanwezig om onze supporters met een 
beperking in en rond het stadion te begeleiden. Want elke 
Buffalo telt!
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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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KAA Gent – RSC Anderlecht
13/05/2018 - 18:00 uur

KAA GENT
Trainer
Yves Vanderhaeghe 

Doelmannen
12. Anthony Swolfs
20. Yannick Thoelen
35. Youn Czekanowicz
91. Lovre Kalinic
 
Verdedigers
2. Samuel GIGOT
4. Sigurd Rosted
5. Noë Dussenne
11. Deiver Machado
13. Stefan Mitrovic
21. Nana Asare
22. Dylan Bronn
29. Thibault De Smet
32. Thomas Foket
38. Siebe Horemans

Middenvelders
6. Birger Verstraete
7. Giorgi Chakvetadze
8. Anders Christiansen
10. Renato Neto
19. Brecht Dejaegere
23. Franko Andrijasevic
24. Nicolas Raskin
44.  Anderson Esiti

Aanvallers  
9. Mamadou Sylla
14. Rangelo Janga
17. Roman Yaremchuk
18. Samuel Kalu
27. Moses Simon
28. Aboubakary Koita
31. Yuya Kubo

SELECTIES KAA GENT - RSC ANDERLECHT

ANDERLECHT
Trainer
Hein Vanhaezebrouck

Doelmannen
1. Matz Sels
23. Frank Boeckx
30. Boy De Jong
 
Verdedigers
2. Josué Sá
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
11. Alexandru Chipciu
15. Kenny Saief
17. Massimo Bruno
20. Sven Kums
25. Adrien Trebel
32. Leander Dendoncker

Aanvallers  
9. Henry Onyekuru
10. Ryota Morioka
35. Silvère Ganvoula
50. Lazar Markovic
91. Lukasz Teodorczyk
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Club Brugge

Anderlecht

Standard

Charleroi

KAA Gent

Racing Genk

1

2

3

4

5

6

7

7

7

7

7

7

42

40

38

33

32

31

STAND PLAY-OFF 1 OP 6 MEI *

KLASSEMENT & SPEELDAGEN

TOPSCHUTTERS

Teddy Chevalier

Hamdi Harbaoui 

Isaac Thelin

Abdoulay Diaby

Kaveh Rezaei

1

2

3

4

5

21

19

19

15

15

Charleroi - Standard

Club Brugge - KAA Gent

Anderlecht - Racing Genk

20/05

20/05

20/05

SPEELDAG 10 PLAY-OFF 1

* De resultaten van de vorige speeldag zijn nog 
niet opgenomen in deze rangschikking, daar de 
Wigwam reeds in druk was.
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NEN ECHTE 

IS NEN 
BUFFALO
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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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BUFFALO BISTRO

ANTWERPEN
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Tickets

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

Commerciële informatie

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

Algemeen nummer

09 330 23 23

Adres

Ottergemsesteenweg - Zuid 808
9000 Gent

Website

www.kaagent.be
 
Online ticketing:
tickets@kaagent.be

Openingsuren ticketing

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

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

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

Openingsuren Fanshop

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

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

KAA GENT PRAKTISCH
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