
1WIGWAM MAGAZINE -

WIGWAM
JAARGANG 23 • DECEMBER 2019

Michael

Ngadeu
“Succes overkomt je niet, 
je moet het maken”
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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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Beste Buffalo’s,

Nog heel even de tanden op 

elkaar, nog twee keer volle bak, 

thuis tegen Club Brugge en uit bij 

Standard Luik en we kunnen 2019 

achter ons laten. Afspraak daarna 

op 18 januari in het nieuwe jaar als 

we tegen Moeskroen revanche 

willen nemen voor de ongelukkig 

verloren wedstrijd in de heenronde.

Als we voorbij het scorebord kijken, 

kan ik niet anders dan een tevreden 

voorzitter zijn. Onze ploeg brengt 

het mooiste voetbal sinds het kam-

pioenenjaar 2015. Onze spelers 

scoren op alle fronten hoog in de 

verschillende hitparades en lijsten. 

We liggen op koers voor Play Off 1. 

Ten slotte hebben we in Europa een 

schitterend parcours gereden met 

groepswinst tegen twee ploegen 

uit de grote vijf voetballanden. Voor 

de derde keer in vijf jaar zijn we er 

na de winter Europees nog bij.

In de competitie wordt veel bepaald 

in de komende wedstrijden tegen 

de directe concurrenten en uiter-

aard de negen resterende in de 

reguliere competitie na de winter-

stop. Of we Club Brugge kunnen 

bedreigen, zal onder meer afhan-

gen van de wedstrijd van vandaag. 

Het zware programma heeft ons 

al punten gekost en de tegenstan-

der van vandaag dwingt respect af 

door zijn mooi parcours, maar wij 

hebben een thuisreputatie te ver-

dedigen en die zullen we niet zo 

maar weg geven. Ik hoop op een 

faire, spannende wedstrijd.

COBW!!!

Uw voorzitter

Ivan D e Witte

Voorzitter KAA Gent

Voorwoord
van de voorzitter
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Tekst: Wim De Bock - foto’s: Yves Masscho

MICHAEL
NGADEU
De transfer van Michael Ngadeu Ngadjui (29 sinds 23 

november) was prijzig voor KAA Gent, maar tot nu is de 

Kameroense verdediger elke gespendeerde cent waard 

gebleken. Robuust en snel in het verdedigen, maar ook 

gedurfd in de opbouw en de passing. Samen met Igor 

Plastun vormt hij al maandenlang een geweldig duo in de 

centrale defensie. Als voetballer is Michael een brok graniet, 

maar als mens blijkt hij een heuse filosoof te zijn die jonge 

mensen en jonge mede-Kameroeners in het bijzonder graag 

op weg helpt met zijn levenswijsheid. Michael Ngadeu heeft 

al een uitzonderlijke, onklassieke loopbaan gehad – maar 

hij is dan ook een uitzonderlijke man…
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Om te beginnen met de voetbalactualiteit: je 
draaide vanaf dag één probleemloos mee in de 
ploeg en in het Belgisch voetbal.

MN: “Ik speel al sinds 2010 in Europa, dus ik kén het 
voetbal hier intussen. Ik heb ook bij mijn vorige clubs 
eigenlijk nooit aanpassingproblemen gekend. Het 
voetbal in België is zeker meer technisch dan het in 
Tsjechië was, al blijft het tegelijk ook een voetbal dat 
veel fysieke kracht vergt. In België zijn er veel ploegen 
die aan elkaar gewaagd zijn. Het is een moeilijke 
competitie waar je veel kan leren.”

Je werd gekoppeld aan Igor Plastun in de 
verdediging en dat blijkt wonderwel te klikken.

MN: “We verstaan elkaar inderdaad goed, zeker op 

het veld. Communicatie is geen probleem, want we 

spreken allebei Engels. Voetballers vinden altijd wel 

een weg om elkaar te begrijpen als er maar goede 

wil is. Het voetbal is een wereld waarin mensen uit 

totaal verschillende landen en culturen elkaar moeten 

vinden voor een gemeenschappelijk doel. Ik ben een 

Kameroener, hij is een Oekraïner – maar dat loopt 

zonder problemen. Dat is ook zo mooi aan voetbal: 

je leert andere culturen kennen via je ploegmaats.”

Jij kreeg de positie links in het centrum, hoewel 
je rechtsvoetig bent.

MN: “Ook dat vormt geen enkel probleem voor mij. Ik 

speel al bijna twee jaar links in de verdediging,   ook 

bij Slavia Praag al, dus ik ben het intussen al gewoon. 

Misschien was het heel in het begin wat wennen, 

maar ik voel me nu evenzeer op mijn gemak links als 

rechts. Ik trap ook bijna even makkelijk met links als 

met rechts, dus…”

Het valt ook op dat je durft de bal in te spelen, 
dat je bijna nooit kiest om ballen zomaar weg 
te keilen.

MN: “Ik ben dat soort speler niet. Ik hou van balbezit, 

ik wil een onderdeel zijn in de opbouw van het spel, 

ook in offensief opzicht. De opbouw vertrekt vanuit 

de defensie. Als je als verdediger daar toont dat je het 

lef en het talent hebt om de bal goed in te spelen naar 

een ploegmaat, dan help je de rest van de ploeg. Het 

is ook wat de trainer vraagt van ons.”

“Er is nog veel dat beter kan”

We overwinteren Europees en we draaien in de 
competitie vlot mee bovenin. Alleen de beker 
viel tegen. Een positieve balans met nieuwjaar?

MN: “Ja, de resultaten zijn goed. Of ze zijn toch niet 

slecht. Maar er is nog veel dat beter kan. Ik denk aan 

de match in Charleroi voor de beker en aan andere 

wedstrijden buitenshuis: daar moeten we toch nog 

flinke stappen vooruit zetten. We mogen niet blind 

zijn voor wat we nog verkeerd doen. Ik ben niet snel 

tevreden, je mag niet te makkelijk achterover leunen en 

in slaap vallen. Blijven werken om altijd maar beter te 

worden is de boodschap! Ik denk bijvoorbeeld ook aan 

die late gelijkmaker van Antwerp in onze thuismatch. 

Dat was eigenlijk onaanvaardbaar! Er is dus geen 

enkele reden om ons op de borst te kloppen en te 
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denken dat we er al zijn.”

Je tekende bij Gent voor vier jaar. Heb je nog 
hogere ambities?

MN: “Natuurlijk droom ik van de Premier League, ooit, 

maar we zien wel hoe het verder gaat. Er kan zoveel 

gebeuren in een voetballoopbaan, zowel in goede 

als in slechte zin. Ik ben nu in Gent en ik ben hier zeer 

graag. Maar je weet nooit wat er komt. Je kan de toe-

komst niet volledig plannen of voorzien.”

Duitsland, Roemenië, Tsjchië

Je doorliep als voetballer een zeer onorthodox 
parcours. Als 19-jarige belandde je in Duitsland 
als totale onbekende.

MN: “Ik had in Kameroen geen Centre de Formation 
doorlopen, ik ben er ook nooit bij een eersteklasser 

aangesloten geweest. Ik voetbalde vanaf mijn 
zestien bij de plaatselijke club waar ik woonde, een 
tweedeklasser, Diables Rouges Maroua, en verder heel 
veel op straat. Er is van mijn generatie nog één speler 
van Maroua die het gemaakt heeft als profvoetballer, 
dat is Yaya Banana. Hij speelde de voorbije jaren in 
Griekenland. Er is nog veel meer talent in de regio, 
maar niet elk jongen heeft het geluk of zit in de juiste 
sociale of familiale omstandigheden om het verder te 
brengen als voetballer. Er is ook niet echt een goed 
systeem van talentdetectie.

Mijn moeder wilde dat ik zou studeren in plaats van te 

voetballen. Aangezien ik een zus en een broer wonen 

had in Duitsland, leek het een goed idee om in Dortmund 

te gaan studeren voor ingenieur. Maar daarvan is niet 

veel in huis gekomen. Mijn zes zussen en drie broers 

hebben allemaal een hoger diploma, ik niet – ik had 

andere plannen, ik droomde van een voetbalcarrière… 
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Je belandde zowaar bij een club uit de… negende 

divisie.

MN: “Ik sloot me aan bij een amateurclubje in de buurt, 

Kirchhörder SC, inderdaad in de negende divisie. Dat 

viel mee en zo verhuisde ik naar de derdeklasser 

Sandhausen, bij Bremen, waar ik echter bij de invallers 

voetbalde. Motiverend was dat niet, maar toen tipte 

mijn vroegere trainer bij Kirchhörder, Adrian Alipour, 

mij dat ze bij Nürnberg een centrale verdediger 

zochten. Daar mocht ik een semiprofessioneel 

contract ondertekenen, maar weer lukte het niet om 

een plaats af te dwingen in de A-ploeg. Toen ik een 

aanbod kreeg om prof te worden, nota bene op mijn 

24e, bij het Roemeense FC Botosani, voelde ik dat die 

kans moest grijpen. Deed ik dat niet, dan speelde ik nu 

misschien nog in lagere divisies in Duitsland.”

Prof worden als onbekende Kameroener bij 
een kleine club in het uiterste noordoosten van 
Roemenië: het klinkt onwezenlijk.

MN: “In Duitsland zeiden ze dat ik dat beter niet deed, 

dat Roemenië een slecht land was, dat het daar allemaal 

dieven waren enzovoort. Des conneries, quoi. Maar ik 

ben er twee jaar gebleven en het was een heerlijke tijd. 

Je mag niet te snel oordelen over andere mensen of 

culturen. Plus: ik verdiende eindelijk een beetje geld 

met het voetbal, en dus kon mijn moeder zich nu ook 

verzoenen met mijn keuze. Ik werd aanvoerder bij 

Botosani, was er geliefd bij de supporters en toen 

Slavia Praag zich aanbood, ontving Botosani een half 

miljoen euro voor mij, een record voor hen!”

Ook bij Slavia Praag groeide je uit tot een be-
langrijke speler en een publiekslieveling. Maar 
toen AA Gent je na drie seizoenen kwam halen, 
reageerde de voorzitter van Sparta wel erg 
misnoegd. Ook omdat ze net ook je defensieve 
collega Deli hadden moeten afstaan aan Club 
Brugge.

MN: “Het afscheid van Slavia was inderdaad wat 

ongelukkig. Maar ik denk dat de president die 

uitspraken gedaan heeft vanuit een gebrek aan kennis 

over hoe mijn transfer werkelijk verlopen is. Ik hoop 

ooit nog met hem samen te zitten om die zaak uit 

te praten. Ik weet zeker dat hij mij gelijk zal geven. Ik 

bewaar aan Praag, net als aan Botosani, verder alleen 

maar goede herinneringen.”

In bijna tien jaar tijd van de negende divisie in 
Duitsland naar de Jupiler Pro League: het blijft 
een merkwaardig parcours.

MN: “Ik weet het, ik ben zeer langzaam gegroeid als 

voetballer. Maar op een of andere manier is het zo 

moeten gaan, heb ik die lange aanloop nodig gehad 

om te komen waar ik nu ben. Ik dank God elke dag dat ik 

zoveel bij verschillende clubs heb mogen bijleren. Het 

winnen van de Afrikaanse Landenbeker in 2017 was 

daarbij een fantastische bekroning. Hugo Broos heeft 

mij de kans gegeven om voor mijn land  Kameroen 

te spelen en ik zal hem daarvoor eeuwig dankbaar 

blijven. Ik had een uitstekende relatie met hem, we 

wisselen soms nog berichten uit. Het is bijzonder 

spijtig dat hij op een bepaald moment weg is moeten 

gaan als bondscoach. Hij was immers iemand die 

het Afrikaanse voetbal begrepen had, die wist wat 

hij moest doen om een Afrikaanse nationale ploeg te 

doen winnen. Het Afrikaanse voetbal is volledig anders 

dan het Europese, een andere mentaliteit, een ander 
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manier van voetballen – als je er als Europese trainer 

in slaagt om je eigen inzichten te koppelen aan die 

Afrikaanse stijl, dan kan je ver komen.”

Tropisch

Je bent afkomstig uit L’Extrème Nord in Kamer-
oen, een tropische regio tegen de grenzen 
met Nigeria en Tsjaad aan. De temperaturen 
klimmen er bijna het hele jaar door ruim boven 
de dertig graden.

MN: “Tot mijn negentien heb ik daar gewoond. Het is 

er geen woestijn, maar de temperatuur en de droogte 

zijn wel vergelijkbaar. Maroua is er de grootste stad, 

niet zo ver van de hoofdstad van Tsjaad, Ndjamena. 

Vanuit Maroua bereik je onze hoofdstad Yaoundé met 

het vliegtuig in een paar uur, met de auto doe je er 

de hele dag over, het is meer dan duizend kilometer. 

L’Extrème Nord kent een meerderheid van moslims. 

Ik ben zelf christen, maar de moslims die ik ken in 

Maroua zijn zeer respectabele mensen. Die hebben 

niets te maken met de islamitische extremisten en 

terroristen van Boko Haram die helaas onze regio, 

vanuit Nigeria, soms kwaad doen. Een tijd nadat ik, 

in 2009, uit Kameroen vertrokken ben, begonnen er 

gewapende groepen Kameroen binnen te dringen 

om terreurdaden te plegen. De voorbije twee jaar is 

de toestand gelukkig gekalmeerd en slaagt het leger 

van Kameroen erin om het probleem te onderdrukken. 

Maar helaas duikt het geweld soms nog op. Ik begrijp 

hun daden en hun motivatie niet. Ook ik heb een vriend 

verloren bij een bomaanslag.”

Reis je in de kerstvakantie naar Kameroen?

MN: “Ja, normaal ga ik voor enkele dagen mijn familie 

en vrienden bezoeken in Douala (een grote stad niet 

zover van Yaoundé, mijn moeder woont daar nu) en 

Yaoundé. De tijd zal te kort zijn om ook Maroua te 

bezoeken, maar dat gebeurt dan misschien in juni 

volgend jaar. Ik heb ook nog een broer en zus wonen 

in Duitsland, een zus in Nantes en een broer in Parijs. 

Ik heb in totaal zes zusters en drie broers, we zien en 

steunen elkaar zoveel mogelijk.”

Meer dan voetbal

Je post op je Instagram-account (michael_nga-
deu_official) regelmatig levenswijsheden (zie 
een selectie in apart kader). Tot wie richt je je 
daarmee vooral?

MN: “Ik ben een voetbalidool in Kameroen en zelfs 

in andere Afrikaanse landen, men luistert naar mij. 

Ik probeer van die situatie gebruik te maken om 

jongeren, vooral Kameroense jongeren die mij volgen, 
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te inspireren tot het zetten van de juiste stappen, 

om ze aan te moedigen iets te maken van hun leven. 

Ik ben zelf het levende bewijs dat je ergens kan 

geraken in het leven als je maar hard genoeg werkt. 

Met die teksten probeer ik jonge mensen ervan te 

overtuigen om hun dromen om te zetten in daden. 

Geluk of succes overkomen je niet zomaar. Het is 

onvoldoende om ervan te dromen of om ervoor 

te bidden in de verwachting dat God het je vanzelf 

wel zal schenken. Neen, je moet het zélf realiseren 

door hard te werken. Dat probeer ik de jongeren 

bij te brengen. Tout travail bien fait, est toujours 

récompensé. Je moet je leven màken en niet denken 

dat het allemaal vanzelf wel zal gaan.”

Wat kunnen Europeanen leren van Afrikanen?

MN: “Je mag natuurlijk niet veralgemenen, ieder 

mens is anders. Maar over het algemeen zijn 

Afrikanen emotioneler, ze tonen hun emoties ook 

meer. Ze zijn genereuzer, ze delen graag met hun 

familie en vrienden, ze dragen zorg voor hun naasten, 

ze zijn socialer. Europeanen lijken hun emoties naast 

zich neer te leggen. Ze zijn koeler en gaan meer 

hun eigen weg zonder rekening te houden met hun 

familie en geliefden. Ik ervaar het zorg dragen voor 

mijn familie als een morele verplichting. In Europa 

is dat niet altijd het geval, hier denkt men vaak in de 

eerste plaats aan zichzelf.”

Wat kunnen omgekeerd Afrikanen leren van 
Europeanen?

MN: “De Europeaan werkt voor wat hij wil. Hij legt 

niet zomaar zijn lot in de handen van God of het 

toeval. Hij staat op ’s morgens en schiet in actie om 

zijn doel te bereiken. En hij moedigt de ander aan 

om ook te slagen. 

Ik vind het goed wonen hier. Ik verblijf in een huis in 

Wondelgem en ik hou van de rust. Ik weet waar ik 

Afrikaanse voedingsproducten kan eten en kopen, 

ik heb regelmatig contact met broers en zussen, 

ik heb hier vrienden. Het weer? Ach, in Praag was 

het nog veel kouder en viel er meer sneeuw, dus ik 

klaag niet. En ik lees veel, ik denk veel na. Het leven 

is meer dan voetbal, neen?”.

De afstand tussen droom en realiteit heet: de daad!

Discipline is de brug tussen doel en succes. Er is nooit iets 

goeds voortgekomen uit wanorde.

Genialiteit is 1% inspiratie en 99% transpiratie. Sta op en 

ga aan het werk.

Het moeilijkste is te beslissen om te handelen. De rest is 

gewoon volhouden.

Van zodra de trein vertrokken is, stopt hij pas aan zijn 

bestemming. Vraag je ’s morgens af waarom je wil slagen, 

wat je bestemming is, wat je doelstellingen zijn.

Van zodra je dit weet, kan je niet meer stoppen. En als je 

toch zou willen stoppen, vraag jezelf af waarom je met 

je reis begonnen bent en welke weg je al hebt afgelegd.

Mijn doel? Beter doen dan gisteren.

Positieve psychologie wil niet zeggen dat je ontkent dat er 

problemen zijn of dat je lijden kan vermijden, maar dient om 

sterker te worden en meer gemotiveerd om die problemen 

en dat lijden het hoofd te bieden.

Moeilijke wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. 

Wees niet bang om te lijden om je doelstellingen te 

bereiken. Problemen maken je groot, maken je wijzer.

Succes bereik je ook door te gaan van mislukking tot 

mislukking zonder ooit zijn enthousiasme te verliezen.

Je kan slagen zonder anderen te doen falen. Je kan groot 

zijn zonder anderen klein te maken. Je kan je oprichten 

zonder anderen naar beneden te halen. 

Ik nodig jullie uit om te werken aan succes, maar niet op om 

het even welke manier. Het is eervol om te slagen zonder 

zijn waarden op te geven.

Succes is de som van alle opgestapelde inspanningen, 

dag na dag.

Lach naar het leven en je zal een glimlach terugkrijgen.

Met plezier je vak uitoefenen zorgt ervoor dat je perfectie 

nastreeft in je werk. Geloof in je dromen, voed ze, en laat 

nooit je armen hangen. Want zij die aan de top staan, 

hebben daar hard voor gestreden en hebben nooit 

opgegeven. Het succes is aan de doorzetters. Richt jezelf 

op na elke val. 

De levenswijsheden 
van Michael Ngadeu



13WIGWAM MAGAZINE -

MATEN. 
MAKKERS. 

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

Jess
Thorup

Je was zelf een centrumspits, wie is voor jou 
op dit moment de beste op jouw positie?

In de Belgische competitie: Mbokani. Internationaal: 

Lewandowski van Bayern München.

Had je in het voetbal een idool als jonge 
speler?

Marco Van Basten

Wat is tot nu toe je mooiste ervaring als 
voetballer?

In het seizoen 1994-1995, in het kader van de 

Uefabeker, wonnen we met Odense met 0-2 op 

Real Madrid. Daar praten ze in Denemarken nog 

altijd over.

Voor welke (landen)ploeg zou je thuis 
blijven om er een match van te zien op TV?

Ik bekijk vooral de wedstrijden van onze volgende 

tegenstander. En verder van elke ploeg waarvan 

ik iets kan leren.

Wat was je beroepsmatig geworden als je 
geen voetballer was geweest?

Immobiliënmakelaar, daar ben ik toe opgeleid.

Wat is je voornaamste ontspanning buiten 
voetbal?

Quality time met de familie, jagen en golf. De 

natuur brengt mij rust en stemt mij tot nadenken.

Welke andere sport vind je fascinerend om 
naar te kijken?

Veel sporten, waarvan ik ook leer. Snooker, 

american football, handbal…
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NEN ECHTEN
GENTENEIR DIE
DROAGT NEN 

BUFFALO WATCH!

VANBIGNOOTSHOP.BE
MAGELEINSTRAAT 6 9000 GENT

BUFFALO FANSHOP
N U  O O K  T E  K O O P  I N  D E
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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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Sport/Voetbalmagazine!
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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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VS

ROUND OF 32
UEFA EUROPA LEAGUE

20 februari 2020
AS ROMA - KAA Gent

27 februari 2020
KAA Gent - AS ROMA
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Erelijst:

- Italiaans kampioen in 1942, 1983 en 2001 

- Italiaans bekerwinnaar in 1964, 1969, 1980, 1981, 

1984, 1986, 1991, 2007, 2008 

- 12 deelnames aan de Uefa Champions League 

- 5 deelnames aan de Uefa Europa League

Associazione Sportiva Roma

Selectie:

DOEL

Pau Lopez (Spa)

Daniel Fuzato (Bra)

Antinio Murante (Ita)

VERDEDIGING

Davide Zappacosta (Ita)

Juan Jesus (Bra)

Chris Smalling (Eng)

Aleksander Kolarov (Serv)

Mert Cetin (Tur)

Davide Santon (Ita)

Federico Fazio (Arg)

Gianluca Mancini (Ita)

William Bianda (Fra)

Leonardo Spinazzola (Ita)

Alessandro Florenzi (kap) (Ita)

MIDDENVELD

Bryan Cristante (Ita)

Lorenzo Pellegrini (Ita)

Jordan Veretout (Fra)

Nicolo Zaniolo (Ita)

Javier Pastore (Arg)

Amadou Diawara (Guin)

Hnrich Mkhitaryan (Arm)

AANVAL

Diego Perotti (Arg)

Edin Dzeko (Bos)

Cengiz Under (Tur)

Nikola Kalinic (Kro)

Mirko Antonucci (Ita)

Justin Kluivert (Ned)

Algemene info:

Trainer: Paulo Fonseca (Por)

Voorzitter en mede-eigenaar: James Pallotta 

(USA)

Stadion: Olimpico Di Roma (73.261 plaatsen)

Gemiddeld toeschouwersaantal: 35.800

Bijnaam: I Giallorossi (de geel-roden) of I Lupi 

(de wolven)

Formatie: normaal 4-2-3-1

Huidige klassering in de Serie A: 4 e na Inter, 

Juventus en Lazio

Resultaten Europa League 19 - 20, groep J

thuis winst tegen Basaksehir (4-0)

thuis gelijk tegen Wolfsberger (2-2) en 

Mönchengladbach (1-1)

uit winst op Basaksehir (0-3)

uit gelijk op Wolfsberger (1-1)

uit verlies op Mönchengladbach (2-1)

Links met KAA Gent:

- trainer Paulo Fonseca was de coach van Shaktar 

Donetsk in onze duels in de Uefa Europa League in 

2016 

- KAA Gent speelde eerder tegen AS Roma in de 

derde voorronde van de Uefa Europa League in 

2009; in Rome werd het 3-1 (goal van Leye, rode 

kaart Thompson), thuis verloren we met 1-7 (goal 

van Smolders, rode kaart Suler)

Dzeko en Perotti: groot offensief talent bij AS Roma
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NEN ECHTE 

IS NEN 
BUFFALO

GE A5 buffalo.indd   1 13/08/15   14:32
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YEARS

Aalst  |  Aartselaar  |  Beveren-Leie  |  Deinze
Drogenbos  |  Genk  |  Gosselies  |  Kampenhout
Namen  |  Olen  |  Oostende  |  Oudenaarde
Roeselare  |  Schoten  |  St-Niklaas

//WWW.DSMKEUKENS.BE//

FILOSOFIE

DSM Keukens brengt mensen samen door hen een 
unieke keuken op maat aan te bieden. Loyaliteit, 
eerlijkheid en betrokkenheid zijn onze kernwaarden.  
We maken het verschil op vlak van kwaliteit, service en 
klanttevredenheid. Met deze ingesteldheid groeien we 
op een gezonde manier verder in Vlaanderen. 
Deze groei realiseren we op een duurzame manier, 
met respect voor mens, leefmilieu en ons product. 

De Schepper - Martens

NEN ECHTE 

IS NEN 
BUFFALO

GE A5 buffalo.indd   1 13/08/15   14:32
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10 JAAR KAA GENT FOUNDATION, 
HIEP HIEP HOERA!

KAA GENT FOUNDATION

Més que un club: We Are One Family! Pater 

Familias Ivan De Witte waakt daarover – een 

warmere voorzitter vind je quasi niet. In een 

wereld waar hypocrisie, egoïsme, geldzucht 

en leugens domineren en ethiek en respect 

holle begrippen zijn, wil KAA Gent het hart 

laten spreken. Dat doet ze nu al 10 jaar, hiep 

hiep hoera KAA Gent Foundation.

Zaterdag 30 november 2019 was het groot feest met 

dito taart. De derde verdieping van de

Ghelamco Arena – normaal een trekpleister voor 

Italiaanse maatpakken en Louis Vuitton-handtassen

– werd deze keer gekleurd door de glimlach van 

dankbare Gentenaars die door de KAA Gent

Foundation helemaal open bloeiden. Tien kaarsjes 

mochten ze uitblazen. Volwassen zonen pinkten

een traan weg omdat hun moeder na jaren miserie 

eindelijk straalde… Daar word je stil van. ‘Voetbal

verbindt’ in al haar schoonheid.

Een PR-machine kan veel doen, maar om écht de 

mensen te bereiken is warmte en empathie nodig.

Als de president himself die waarden dan ook nog 

eens belichaamt, is dat een droom. Ze zijn

namelijk niet koopbaar. Respect, integriteit, loyaliteit, 

dat zijn de fundamenten waarop Ivan De Witte

zijn KAA Gent heeft gebouwd. De man is een levend 

icoon – wat hij allemaal binnen en buiten de club

gerealiseerd heeft, en nog steeds doet, verdient één 

reactie: hoedje af. Zaak is nu om zich te laten

omringen met de juiste mensen, met het hart op de 

juiste plaats. Anders is Gent één van de zovele

clubs: koel. Die warmte als topclub is ónze USP – we 

zijn geen NV maar hebben een Sociaal Oogmerk

– en dat moet altijd zo blijven. KAA Gent is (via haar 

Foundation) voor veel mensen niet enkel een

licht in de duisternis, maar zelfs de poort naar betere 

tijden.

Arm om de schouder

De wondermiddelen: geloof en steun door de 

medewerkers van de KAA Gent Foundation. Mensen

kijken te veel naar de situaties en vormen direct 

vooroordelen. Da’s geen verwijt, maar een

vaststelling. Een valkuil. Geef toe, de meeste onder 

ons kennen geen dakloze of gezinnen in

schrijnende armoede, maar toch leg je de schuld van 

die toestand bij hen. En als we ze dan tegen

komen, lopen we in een grote boog om hen heen. Bij 

de Foundation gebeurt het omgekeerde: die

stadsgenoten krijgen een arm om de schouder en er 

wordt naar hen geluisterd. Nadien wordt samen

een plan op maat opgesteld: om uit de put te klauteren 

of om minstens een zonnestraaltje in hun

leven te doen schijnen. Het belangrijkste: ze weten dat 

ze er niet alleen voor staan en om hen

Tekst: Raef Ghanem - foto’s: Balga Image
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www.kaagentfoundation.be

www.facebook.com/kaagentfdn

www.twitter.com/kaagentfdn

www.instagram.com/kaagentfdn 

email: contact@kaagentfoundation.be 

telefoon secretariaat bereikbaar op werkdagen

tussen 9u en 12u30: 09 330 23 34

10 JAAR KAA GENT FOUNDATION, 
HIEP HIEP HOERA!

gegeven wordt. Meer is soms niet nodig om hen te zien 

openbloeien. KAA Gent laat niemand achter,

neemt iedereen mee. Allemaal anders, iedereen 

Buffalo.

De grote inspirator van de al die barmhartigheid: Wim 

Beelaert, historicus van opleiding, maar vooral

een man die een groot hart combineert met 

daadkracht. De voetbalwereld heeft hem niet

veranderd, zijn idealen waren sterker: uniek. Hij zal niet 

zo blij zijn met die twee zinnetjes – de

spotlights zeggen hem werkelijk niets. Toch verdient 

hij het om af en toe eens in de bloemetjes gezet

te worden.

Zijn kompaan die hem sinds een paar jaar ondersteunt, 

is Pierre Van der Veken. Wat gebeurde op de

verjaardag, zegt alles over hem. Na het officiële 

gedeelte werd hij doodgeknuffeld. De knuffelaars

waren voornamelijk vrouwen van de leeftijd van zijn 

moeder, maar het was niet in een rol als toyboy

dat hij aandacht genoot. Hij ving die vrouwen op en 

toverde terug een glimlach op hun gezicht. De

dankbaarheid was groot.

Het sterrenensemble van het Foundation-team wordt 

verder bevolkt door stuk voor stuk menselijke

toppers: Ellen De Jans, Nasima El-Barkani, Filippe Van 

de Craen, Koen Boterman, Mathilde Dispersyn

en Levi Vandaele. Sven Kums en co hebben voor 

eeuwig een plaats in de blauw-witte harten, maar

de echte prijzenpakkers van onze Buffalofamilie zijn 

hierboven net genoemd: voor hun CSR-werking

in het voetbal hebben ze in de voorbije zes jaar maar 

liefst vier keer de nationale titel en zelfs één

keer de Europese prijs gewonnen. Ongezien! ‘Simply 

the best’, zou Tina Turner zingen.

De laatste aanwinst van die mooie vereniging is 

kersvers voorzitster Sofie Bracke – ze maakte meteen

indruk. Niet per se met haar discours, maar met de 

manier waarop ze de dingen zei. In de smaak

vallende inhoud kan aangereikt worden – zeker als 

politica –, het warme sausje eromheen niet: je

hebt het of je hebt het niet – zij heeft het.

Het verleden oogt schoon en de toekomst ziet er 

zowaar nog mooier uit met al die warme mensen

aan het stuur. Lang zal ze leven in de gloria.
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Het Mekka van de Kaas, gelegen in hartje Gent, is dé kaasspeciaalzaak bij uitstek. 
Je vindt er een brede waaier aan rauwmelkse kazen uit onder andere België, Frankrijk,
 Italië, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,… Voor ieder wat wils dus.

Ben je op zoek naar een origineel geschenk of gewoon een verwennerij voor jezelf? 
Kom dan zeker eens langs of neem alvast een kijkje op onze website en ontdek er 

de kaas- en wijnpakketten die aan huis bezorgd worden.

Koestraat 9 - 9000 Gent - T. 09 225 83 66 - www.hetmekkavandekaas.be
Dinsdag - Vrijdag: 9u - 13u & 13u30 - 18u  •  Zaterdag: 9u - 18u  •  Gesloten: Maandag & Zondag
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• KOELTECHNIEKEN 
• KLIMATISATIE
• VENTILATIE 
• SERVICE & ONDERHOUD

Bij De Noyette - Verstraete bieden we innovatieve totaal-
oplossingen in koeling en klimatisatie aan. We streven ernaar 
een betrouwbare partner te zijn in het ontwerpen, installeren, 
optimaliseren, onderhouden en beheren van technische 
koel- en klimaatsystemen. Wij luisteren en denken mee met 
onze klant om samen tot een oplossing op maat te komen.

ZIJN KOELTECHNIEKEN EN VENTILATIE 
EEN KOUD KUNSTJE VOOR JOU? 

DAN BEN JIJ DE FRESH PRINCE 
DIE WE ZOEKEN! 

SOLLICITEER VIA: WORDFRESHPRINCE.BE
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LEGENDARISCH

“Ik deed alles
 voor de ploeg”

Kenny Thompson
Een cultspeler waar de supporters gek op waren
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“Ik deed alles
 voor de ploeg”

Kenny Thompson

Kennyyyyyyy!

Akkoord, de kreet werd ook geslaakt toen Kenny 

Saief aan de bal kwam in de Ghelamco Arena. 

Maar in de eerste plaats werd hij gelanceerd 

voor Kenny Thompson die in 2005 bij KAA 

Gent belandde en er immens populair werd bij 

de supporters dankzij zijn energieke speelstijl. 

De linksachter werd een cultspeler, zeg maar. 

En hij was ook de enige speler die aantrad in 

allebei de spectaculaire zegematchen tegen 

Club Brugge uit die periode: de 4-1 in 2006 (al 

viel hij toen pas in na 89 minuten) en de 6-2 in 

2010. En terugblik met een legende.

“Mijn eerste clubs waren Berchem, Germinal Ekeren 

en Germinal Beerschot. Bij die laatste club werd ik voor 

het eerst opgenomen in de A-kern, maar ik speelde 

vooral bij de Beloften. En ik had niet de indruk dat ik er 

veel kansen zou krijgen, ik voelde weinig vertrouwen. 

Blijkbaar was het scout Gilbert De Groote die mij tipte 

bij AA Gent. Ik herinner mij dat ik enorm gecharmeerd 

was door hun voorstel en door het feit dat ze mij zo 

graag wilden. Ik was nog maar 19 en zat bij een topclub: 

dat leek me ideaal!”

“Natuurlijk was de concurrentie bij een club als AA Gent 

zeer groot, maar dat schrikte mij niet af. Ik moest op 

mijn positie opboksen tegen Nicolas Lombaerts en de 

Noor Hakonsen. Zeker met die eerste had ik een zeer 

goed contact. Wij werden vrienden en kunnen het nog 

altijd goed stellen. In de eerste competitiewedstrijden 

kreeg ik alvast al enkele invalbeurten. In de vijfde 

match, thuis tegen RC Genk, mocht ik voor het eerst 

starten. De ervaren spelers, zoals Laybutt, Martens 

en Foley, raadden mij aan om vooral rustig te blijven. 

Tweede minuut, ik had nog geen bal geraakt – 

Boussoufa mocht een corner trappen. Ik zette er mijn 

hoofd tegen en het was meteen raak: 1-0. Ongelofelijk 

voor een jonge speler om zo te debuteren!”

“Ik mocht onder Georges Leekens redelijk wat spelen 

in mijn eerste jaar, maar in de eerste maanden van het 

seizoen 2006-2007 kreeg Lombaerts toch meestal de 

voorkeur. Ik ging toen akkoord met het bestuur om mij 

een tijd uit te lenen. Eerst een half jaar aan Lierse en 

dan een seizoen bij Roeselare. Dat heeft mij in mijn 

ontwikkeling zeker goed gedaan. Ik kwam terug naar 

Gent als een betere voetballer.”

“De volgende jaren onder Michel Preud’homme waren 

schitterend. Ik zette me met hart en ziel in voor de 

ploeg en de supporters, die ik altijd heel positief vond, Een cultspeler waar de supporters gek op waren
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De eerste keer dat Kenny Thompson mocht starten in de basis bij AA Gent, in 2005 tegen 
RC Genk, scoorde hij al bij zijn eerste baltoets.

“De besten met wie ik speelde, 
waren Boussoufa en Ruiz: virtuozen, 
maar ook ploegspelers”

konden dat appreciëren. Als ik aan de bal kwam, was 

het van ‘Kennyyyyy!’ en dat gaf zowel mij als de hele 

ploeg energie. Ik kon het ook buiten de wedstrijden 

ook altijd goed vinden met de supporters, ik mag 

zeggen dat ik een echte clubspeler was, dat ik alles 

deed voor de ploeg. De manier waarop ik voetbalde, 

leek misschien soms impulsief of naïef, maar dat 

was grotendeels een rol die ik speelde. Ik speelde 

als het ware een wedstrijd IN de wedstrijd tegen 

mijn tegenstander. Ik deed mij onstuimig voor, maar 

eigenlijk wist ik heel goed wat ik deed.”

“De twee beste ploegmaats met wie ik gespeeld 

heb, waren zeker Mbark Boussoufa en Bryan Ruiz. 

Twee schitterende virtuozen met de bal, maar ook 

ploegspelers. Het hoogtepunt was natuurlijk het 

seizoen 2009-2010 met onze tweede plaats en 

de gewonnen bekerfinale tegen Cercle Brugge. 

Dat was zeker ook mede de verdienste van Michel 

Preud’homme die ons sterk kon motiveren en een 

goed blok kon neerzetten. Tijdens de wedstrijden 

kon hij enorm zenuwachtig zijn, maar daarbuiten vond 

ik hem zeer toegankelijk en menselijk. Een man met 

humor, ook, hoe veeleisend hij tegelijk ook was. Ik had 

en heb veel respect voor hem.”

“Na Preud’homme kwam Dury en met hem klikte 

het niet echt. Hij geloofde meer in de kwaliteiten 

van spelers als Wallace en Skarabot en ik kwam niet 

veel meer aan spelen toe. Hij zette mij ook niet op 

de spelerslijst voor de Europacup, tot vandaag 

weet ik niet waarom. Uiteindelijk besloten de 

club en ik om uit elkaar te gaan. Ik verhuisde 

naar Lierse, en sloot daarna mijn actieve 

loopbaan af bij Leuven, Beerschot en Nijlen. 

Door aanhoudende knieproblemen moest ik 

ermee kappen op mijn 33. Ik werd eerst T2 bij 

KFC Nijlen en ben daar nu hoofdtrainer in eerste 

provinciale Antwerpen. Maar mijn hoofdjob is mijn 

voetbalschool Kenny PFT. Nu ja, het is meer dan een 

voetbalschool want ik ben een van de weinigen die 

individuele voetbaltraining geeft aan jongeren vanaf 

8 jaar, tot en met volwassen voetballers. Het gaat 

dan vooral om het verder bekwamen in technische 

aspecten: trappen, koppen, balcontrole… Voor jongens 

en voor meisjes, voor veldspelers en voor doelmannen. 

Ik doe daarbij een beroep op ex-profspelers als Gill 

Swerts en Stef Wils. Ik bied ook gezamenlijke stages en 

kampen aan. Dit alles om spelers buiten hun normale 

clubtraining om nog beter te doen voetballen.”

(WDB)
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OFFICIAL SUPPLIER OF

 next generation
TEAMWEAR 



34 - WIGWAM MAGAZINE



35WIGWAM MAGAZINE -

D’HAUWE
WILD- & GEVOGELTE SPECIALITEITEN

Gouden Medaille Wildpaté’s

vers Vlaanders konijn, diverse hoevekippen zoals Mechelse 
Koekoek, poulet de Bresse, poulet noir, enz.

inlandse en Franse hoeveduif, confijten, airelles, gerookte 
producten, wildfond, parelhoen, kwartel, ganzenlever, wilde 

eend, fazant, patrijs, haas, wild konijn, bosduif, ree, hert, 
everzwijn enz...

Antwerpsesteenweg 384
B-9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Tel: 09/228 28 66 - E-mail: info@dhauwe.com

MEER INFO OP ONZE WEBSITE WWW.DHAUWE.COM

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:
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over wieler- en voetbalbenen

ALLEMAAL BUFFALO

Tekst: Wim De Bock - foto’s: Yves Masscho

Gilbert De Lange
Masseur

“Spelers zijn voor 
   mij familie”
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KAA Gent beschikt over een medische staf 

van formaat: ploegdokter prof. Luc Vanden 

Bossche, osteopaat Sven De Maere en de 

kinesisten Frank Wezenbeek, Matti Mortier, 

Bert Bogaert, Pepijn Vermassen en Joren 

Bryssinck. Een specifieke rol binnen dat 

onderlegde en ervaren team speelt Gilbert – 

Gille – De Lange, de masseur of verzorger zeg 

maar. Hij draait al meer dan zes jaar mee bij de 

Buffalo’s. Een kennismaking.

Gilbert De Lange: “Ik ben afkomstig van Sint-Martens-

Leerne bij Deinze, geboren in 1949. Ik ben beginnen 

voetballen bij de jeugd van Nevele en Leerne, maar dat 

was toch niet mijn ding. Ik was snel en had een hard schot, 

maar ik was technisch niet goed. Via vrienden ben ik 

dan in het wielrennen verzeild geraakt. Ik had gevoeld 

dat ik, als we van school naar huis fietsten, altijd bij de 

beteren was. Zo werd ik op mijn 18 amateurwielrenner. 

Dat liep eigenlijk wel goed, tot mij een zware tegenslag 

overkwam. Ik was alleen voorop in een koers in Ninove, 

nam wat risico’s en reed in een bocht tegen een ijscrè-

mekar aan. Ik heb toen een jaar moeten revalideren met 

een schedelbarst, gebroken ribben, kneuzingen overal… 

Eerst dachten ze zelfs dat het nog ernstiger zou zijn, maar 

uiteindelijk vielen de blessures nog mee. Na mijn herstel 

bleek wielrennen op niveau echter niet meer mogelijk. Af 

en toe had ik nog een goede dag, maar daarna volgden 

er twintig slechte. En dus ben ik overgestapt naar de 

Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie (OVWF) waar ik 

wel nog met de besten mee kon. Ik ben bij die bond twee 

keer kampioen van België geweest. Op mijn 39 ben ik uit-

eindelijk definitief gestopt met koersen.”

“Ik woonde inmiddels in Oudenaarde en was fervent 

supporter van voetbalclub Kwik Eine. Het is daar dat ik 

wijlen Frans Herman leerde kennen. Herman was een 

zeer goede atleet geweest die tweemaal had deelge-

nomen aan de Olympische Spelen (in 1952 en 1956) en 

die daarna jarenlang als verzorger had gewerkt bij wie-

lerploegen, waarbij Groene Leeuw en Ti-Raleigh. Het is 

van hem dat ik de eerste knepen van het vak leerde. Hij 

vond dat ik aanleg had om ook masseur te worden. Zo 

kreeg ik de kans om in dienst te treden bij de vermaarde 

Raleigh-ploeg van Peter Post (met o.a. Eric Vanderaerden 

en Eddy Planckaert), maar we hadden toen twee kindjes 

en ik mocht niet van mijn toenmalige vrouw. Toen ben ik 

gaan werken als verzorger en masseur voor vooral jeugd-

wielrenners en voor voetbalclub Kwik Eine.”

“Wijlen Frans Assez, die in de jaren zeventig profwiel-

renner was geweest, vroeg mij om als masseur te 

gaan werken voor zijn Flanders-wielerploeg. Dat was 

een bescheiden team dat wat kleinere wedstrijden in 

eigen land reed, zoals de Driedaagse van De Panne 

en kermiskoersen. Toen kreeg ik een aanbieding van 

Landbouwkrediet, waarvoor Sven Nys reed, Amorison, 

Bert De Waele... Dat was al heel wat anders: alle grote 

klassiekers in eigen land en wat grotere ronden, ook in 

het buitenland. Ik heb toen heel Europa gezien. Dat viel 

niet meer te combineren met mijn werk bij Kwik Eine en 

dus zei ik het voetbal vaarwel. Intussen was ik wel al met 

vervroegd pensioen, zodat ik al mijn tijd aan het masseur-

werk kon besteden.”

“Mijn overstap naar KAA Gent is eigenlijk zeer toeval-

lig verlopen. Ik herinner me dat ik na de laatste rit van de 

Ronde van België Sven Nys had gemasseerd en dat hij 

mij zei: ‘Ik weet niet wat je volgend jaar gaat doen, maar de 

wegploeg stopt. Niemand weet dat voorlopig maar jij nu 

wel.’ Kurt Hovelijnck, die ook bij Landbouwkrediet reed, 

heeft me toen aanbevolen bij de kinesistenpraktijk van 

Frank Wezenbeek bij wie hij ‘klant’ was en die toen al jaren 

voor AA Gent werkte. En zo ben ik zeven jaar geleden, 

via Frank, bij de club verzeild geraakt. Ik ben begonnen 

onder trainer Victor Fernandez. Daarna volgden Rednic, 

Vanhaezebrouck, Vanderhaeghe en nu Thorup.”

“Er is wel een verschil tussen wielrenners en voetbal-

lers. Het masseerwerk maakt op zich niet zoveel verschil 

uit, maar in het wielrennen had ik nog veel meer andere 

taken: de bevoorrading klaarzetten, bidons aangeven… 

Masseren is niet zomaar lukraak wat knijpen. Ik heb daar-

voor ook een specifieke opleiding gevolgd. Ten eerste 

moet je zeer krachtige handen hebben, die had ik al van 

nature, maar ik heb die kracht doorheen de jaren ook 

gekweekt. En ten tweede moet je weten wat en hoe je 

masseert. Als je dat niet goed doet, kan je ook spieren 

‘kapotknijpen’, wat tot blessures kan leiden. Bij profvoet-

ballers zoals van KAA Gent valt dat nog mee. Dat zijn 

allemaal topatleten. Dat is anders dan bv bij  jeugdwiel-

renners. Die hun lichaam is nog volop in ontwikkeling, 

met hun spieren moet je voorzichtig omgaan.”

“Ik ben elke dag om 7u30 aanwezig op de club. Elk 

moment dat de spelers in het oefencomplex zijn, ben 

ik er ook. En op Europese verplaatsingen, buitenlandse 

stages of afzonderingen in eigen land ga ik ook mee. 

Normaal werk ik niet op de wedstrijddagen, dat is voor 

de dokter en de kinesisten. 

Ik zorg ervoor dat water en isotone dranken klaar staan 



38 - WIGWAM MAGAZINE

in de kleedkamer, in de fitness en op het veld. Ik masseer 

verder een vijftal spelers per dag. Elke masseerbeurt 

duurt zo’n 20 à 25 minuten. Het doel is vooral de verzu-

ring uit de benen wegknijpen. Ik werk meestal op vraag 

van de spelers, vooral na wedstrijden is de vraag groter, 

maar het gebeurt ook wel dat de medische staf mij de 

opdracht geeft om een speler bij mij te nemen om te mas-

seren. Er zijn spelers die ongeveer nooit nood hebben 

aan een massage, terwijl anderen bijna elke dag willen 

passeren bij mij, zoals Lustig, Kums, Depoitre, Owusu 

en Plastun. Die worden dan ‘vaste klanten’. Met sommi-

gen kan je goed een praatje slaan, daar kweek je dan een 

soort van band mee, anderen zwijgen liever, dat is ieders 

eigen keuze natuurlijk.”

“Ik was vroeger niet zo’n vaste supporter van AA Gent, 

maar als je hier jaren werkt, ga je je natuurlijk enorm 

hechten aan die groep en die ploeg. Ik zie het als een 

familie. Ik ben een echte Buffaloboy geworden. En mijn 

vriendin steunt mij door dik en dun in mijn hobby. Dat ik 

al 31 jaar dit werk mag doen, heb ik te danken aan Kwik 

Eine, de wielerploegen Flanders en Landbouwkrediet 

en nu AA Gent. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor.”

(WDB)

VOETBALREIZEN:
CITYTRIP MET VOETBALTICKET
De grootste stadions van Europa, de beste spelers ter wereld en 
luidkeelse supporters die zorgen voor een adembenemende sfeer…
Heb je dit altijd al live willen meemaken? Dan is dit je kans!

SURF NAAR

TUI.BE/VOETBALREIZEN 

OF GA LANGS BIJ 

JE REISAGENT

TUI_WIGWAM_167x118mm.indd   1 6/09/19   11:30

“Ik ben elke dag om 7u30 aanwezig 
in het oefencomplex.”
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Met de kwalificatie voor de ‘Round of 32’ (20 en 27 febru-

ari) in de Uefa Europa League heeft onze club voor een 

nieuwe Europese stunt gezorgd. In de ‘Group Stage’ zal 

vooral onze winst in Wolfsburg bij blijven. Maar voorheen 

tekenden de Buffalo’s voor nog wel meer memorabele 

Europese wedstrijden. We kozen in dit overzicht voor 

dié Europacupduels die ons het meest imponeerden. 

19 oktober 1966 La Gantoise – Bordeaux 1-0

Eerste ronde Jaarbeursstedenbeker

De ploeg: Vukasovic, Ghellynck, De Vreese, De Naeyer, 

De Baets, Tavernier, Deviaene, Lippens, Van der Lippe, 

Lambert en De Vos – trainer Jules Bigot

Doelpunt: 80’ Rudi Lippens 1-0

Dit duel in het kader van de voorganger van de Uefabeker 

betekende de eerste Europese zege voor KAA Gent (tot 

1972 nog La Gantoise geheten) ooit. Gantoise beleefde 

nochtans slechte tijden en zou na dat seizoen ook degra-

deren naar tweede klasse. Zo was de zege tegen het 

gereputeerde Bordeaux toch een stunt. Voor amper 3600 

toeschouwers in het Ottenstadion miste De Vos enkele 

mooie kansen, tot de West-Vlaming Rudi Lippens de 

winning goal maakte. Er stonden negen Vlamingen aan 

de aftrap, naast de Joegoslavische doelman Vukasovic 

en de Nederlander Van der Lippe. In het Park Lescure in 

Bordeaux bleef het 0-0 zodat de Buffalo’s naar de tweede 

ronde mochten. Daar sneuvelden ze tegen Kilmarnock 

na verlengingen.

Foto boven: Wijlen Rudi Lippens tekende voor het enige 

doelpunt tegen Bordeaux.

19 september 1984 KAA Gent – Celtic 1-0

Eerste ronde Bekerwinnaars 

De ploeg: Lauryssen, Hanssens, Busk, Criel, De Wolf, 

Ruzic, Quipor (de kneef), Van Looy (Bouvy), Cordiez, 

Martens, Schapendonk -  trainer Han Grijzenhout

Doelpunt: 73’ Cordiez 1-0

Liefst 22.500 supporters ‘in den Ot’ beleefden een 

memorabele overwinning tegen een Europese groot-

heid. AA Gent was het seizoen ook uitstekend begonnen 

met o.a. 4-1 winst tegen Club Brugge. Wijlen Milan Ruzic 

gaf de assist voor de goal van de onvolprezen Hubert 

Cordiez. Detail: de Buffalo’s speelden voor de gelegen-

heid in een soort van roze uitrusting. Helaas ging het fout 

in de terugmatch in Glasgow (3-0 verlies) zodat de club 

voor de derde opeenvolgende keer (na Haarlem en Lens) 

al in de eerste ronde werd gewipt.

Zeven memorabele 
Europese avonden
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6 november 1991 Frankfurt – KAA Gent 0-1

Tweede ronde Uefabeker

De ploeg: Petry, Medved, De Groote (Dauwe), 

Verkuijl, Vangronsveld, Janssens, Dauwen, 

Verdegem, Porte, Vandenbergh (Herbots), Viscaal 

- trainer René Vandereycken

Doelpunt: 35’ Vandenbergh 0-1

Dit duel maakte deel uit van een gedenkwaardige 

Europese campagne die ons zelfs tot in de kwartfi-

nales bracht. In de eerste ronde ging Lausanne eruit 

en we maakte ons op voor een dubbel duel tegen 

Eintracht Frankfurt dat toen een ijzersterke ploeg 

had met Europese topspelers als Yeboah, Bein en 

Möller. Thuis bleef het 0-0, maar in het Waldstadion 

kon Erwin Vandenbergh, op aangeven van Porte, het 

enige doelpunt scoren. In de derde ronde waren we 

sterker dan Dinamo Moskou (2-0 thuis en 0-0 in het 

bevroren Simferopol op de Krim). In de thuismatch 

van de kwartfinale tegen Ajax zette Vandereycken 

een superdefensieve organisatie neer zodat het 0-0 

bleef. Louis Van Gaal kon er niet mee lachen: “Wat een 

luizenploeg! Vandereycken zou nog een libero achter 

het doel geplaatst hebben als het kon.” In Amsterdam 

was het sprookje voorbij met 3-0 verlies. Ajax (dat een 

superploeg had met Menzo, Blind, Silooy, Jonk, F De 

Boer, Van ’t Schip, Bergkamp, Winter) won dat seizoen 

ook de Uefabeker.

26 augustus 2010 KAA Gent - Feyenoord 2-0

Laatste voorrondewedstrijd Europa League

De ploeg: Jorgacevic, Myrie (84’ Duarte), Wils, 

Hanstveit, Thompson, Grondin, Thijs (66’ 

Ljubijankic), Azofeifa (69’ Smolders), El Ghanassy, 

Soumahoro, Coulibaly – trainer Francky Dury

Doelpunten: 35’ Soumahoro 1-0, 62’ Coulibaly 2-0

De eerste keer dat KAA Gent zich kon plaatsen voor 

de groepsfase van de Europa League. Feyenoord 

had geen grote ploeg toen, maar kon in de Kuip 

toch met 1-0 winnen. In het Ottenstadion voor 9000 

toeschouwers maakten we dat goed met goals van 

Soumahoro op voorzet van Myrie en van Elimane 

Coulibaly op hoekschop van Azofeifa. Er kwam 

nog wat onrust met blessures voor Thijs, Azofeifa 

en Myrie, maar we haalden toch onze slag thuis. 

Francky Dury was trots: “We hebben als gladiato-

ren gestreden”. In de groepsfase boekte Gent mooie 

thuiszeges tegen Sporting Lissabon en Levski Sofia, 

maar met een derde plaats konden we toch niet 

Europees overwinteren.

24 november 2015 Lyon – KAA Gent 1-2

Groepsfase Champions League

De ploeg: Sels, Foket, Mitrovic, Nielsen Asare, Neto, 

Kums, Saief (Raman), Dejaegere (Rafinha), Milicevic, 

Depoitre (Coulibaly) – trainer Hein Vanhaezebrouck

Doelpunten: 7’ Ferri 1-0, 32’ Milicevic 1-1, 95’ Coulibaly 

2-1

Er waren analisten die hadden voorspeld dat KAA Gent 

in de groepsfase van de UCL geen punt zou pakken. 

Dat pakte anders uit. We noteerden thuiszeges tegen 

Valencia en Zenit Sint-Petersburg, en uiteindelijk een 

kwalificatie voor de Final 16, waarin we gewipt werden 



42 - WIGWAM MAGAZINE

23 februari 2017 Tottenham – KAA Gent 2-2

1/16 finale Europa League

De ploeg: Kalinic, Foket, Gigot, Mitrovic, Gershon 

(Verstraete), Esiti (Matton), Dejaegere (Perbet), 

Saief, Milicevic, Coulibaly, Simon – trainer Hein 

Vanhaezebrouck

Doelpunten: 10’ Eriksen 1-0; 20’ Kane (own) 1-1; 61’ 

Wanyama 2-1 82’ Perbet 2-2

Na voorrondematchen tegen Viitorul en Shkendija 

en een succesvolle groepsfase waarin de kwalifica-

tie voor de 1/16 finales pas afdwongen na een late 

goal van Coulibaly in het Turkse Konyaspor, volgde 

Tottenham: een ‘onmogelijke opdracht’. En toch 

lukte het! De thuiszege tegen de Londenaars in de 

Ghelamco Arena (1-0, Perbet) was fantastisch, maar 

leek nog te wijzen op onderschatting door Tottenham 

dat op Wembley (voor 80.465 toeschouwers, een 

record in de UEL!) dat varkentje wel zou wassen. Maar 

8000 dolle Gentse fans zagen hoe Perbet kort voor het 

einde de kwalificatie binnensleepte. In de volgende 

ronde volgde helaas een koude douche tegen RC 

Genk. Maar die 2-2 in Wembley, die staat in ieders 

geheugen gegrift!

door Wolfsburg. Maar de meest memorabele zege van 

die kampioenencampagne was die in Lyon. 30.000 toe-

schouwers in het Stade de Gerland dachten dat de Franse 

buit al binnen was na zeven minuten. Maar Mili dropte 

een vrijschop binnen en zo bleef de Gentse hoop levend. 

Khalifa Coulibaly was de superjoker: hij kwam in in de 90’ 

en kopte de bal binnen net voor affluiten. De spelers ging 

vieren voor een… lege tribune, want door de aanslagen 

in Parijs kort voordien waren er geen Gentse suppor-

ters toegelaten. In de eretribune sprong voorzitter Ivan 

De Witte enthousiast recht, om dan te beseffen dat hij 

best weer ingetogen kon gaan zitten...

7 november 2019 Wolfsburg – KAA Gent 1-3

Groepsfase Europa League

De ploeg: Kaminski, Lustig, Ngadeu, Plastun, 

Asare, Vadis, Kums, Owusu, David, Yaremchuk 

(Castro Montes), Depoitre (Kvilitaia) – trainer Jess 

Thorup

Doelpunten: 20’ Joao Victor 1-0, 50’ Yaremchuk 

1-1, 65’ Depoitre 1-2, 76’ Ngadeu 1-3

Wat een Europese campagne alweer! De thuis-

zege tegen Anderlecht in Play Off 1 stelde de vijfde 

plaats veilig en die leverde via de Europese schor-

sing van KV Mechelen nog een Europees ticket 

op. In drie voorronden werden Viitorul, Larnaca 

en Rijeka geklopt. Een groepsfase met Wolfsburg, 

Saint-Etienne en Oleksandrija kondigde zich als 

moeilijk aan, maar eigenlijk verliep de kwalificatie 

voor de volgende ronde nog vrij vlot. Het hoogte-

punt was de zege in de Volkswagen-stad. Na een 

vroege achterstand waren de goals na de rust van 

Yaremchuk, Depoitre en Ngadeu niet alleen bijzon-

der fraai, maar ook beslissend. De 12.000 Duitsers 

in de Volkswagen Arena wisten niet wat ze zagen…
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E-commerce is hot!
Je weet het of niet, maar het Belgisch e-commerce-
landschap blijft groeien en daar maken wij graag deel 
van uit! Van luxehandtassen tot babyspullen, wij lanceren 
jouw webhop op maat. ’t Zal wel zijn! KAAI 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 shop.kaai.eu

Wil jij jouw product ook online aanbieden? 

Esign en jouw webshop, da goa goe tuupe!

E-commerce is hot!
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Vrijdagavond 6 december: in aanwezigheid van 

Sinterklaas en zijn Pieten kregen we het bezoek van 

Standard, onze tegenstander in de bekerfinale vorig 

seizoen in Dender. De vaandeldragers van de mannen 

gingen mee het veld op, wat al meteen een boost gaf 

aan onze speelsters. Het werd een aangename wed-

strijd, vooral dankzij de aanwezigheid van de Armada 

Ganda en de supportersclubs. Dat we tijdens de 

tweede helft tweemaal scoorden net op het ogen-

blik dat er zoveel gezongen werd op de tribune, kan 

geen toeval zijn.

Ook voor de KAA Gent Ladies, de top van België in 

het vrouwenvoetbal, zijn de supporters dus belangrijk. 

Vandaar deze oproep om onze vrouwelijke Buffalo’s te 

steunen tijdens de halve finale van de Beker van België. 

Op vrijdagavond 24 januari (20u30) spelen de Ladies 

thuis in Oostakker tegen Standard, een heruitgave van 

de bekerfinale van vorig jaar. 

Alleen indien de thuiswedstrijd van de mannen tegen 

Genk datzelfde weekend door de Kalendercommissie 

op vrijdagavond zou geprogrammeerd worden, dienen 

we een andere datum tijdens dat weekend te prikken.

(Dominique Reyns en Steff De Graeve)

En nog een rechtzetting: in de vorige editie van de 

Wigwam werd supportersclub Banlieue Gantoise niet 

vermeld met hun meter: Nina Stapelfeldt.

SUPPORTER

Kom de Ladies steunen in de 
bekermatch tegen Standard!

Donkere dagen, winter in zicht… Maar met Buffalo Eke 

proberen we toch een beetje kleur (lees: vooral blauw) te 

brengen. De verplaatsing naar Anderlecht had plaats op 

31 oktober, Halloween. Welk thema was beter om deze 

trip kleur te geven?

Om 18 uur verzamelden we aan ons supporterslokaal 

Pl@ce2be waar we nog snel de bus in een Halloween-

kleedje staken. Spinnenwebben, monsters, bloedspoor, 

spoken… alles was aanwezig voor een geslaagde ‘gru-

weltocht’. Vijfenveertig monsterachtige supporters en 

tien liter pompoensoep met balletjes waren aan boord, 

op zoek naar nog eens een monsterscore.

Bij aankomst was er nog even een spannend moment. 

Zou iedereen zo verkleed wel voorbij de controle geraken? 

Maar alle blauw-witte supporters, met of zonder Dracula-

tanden, raakten binnen in het stadion, voor wat uiteindelijk 

een spannende match zou worden. Geen monsterzege 

helaas, maar met een gelijkspel op zak ging het weer 

richting supporterslokaal, waar er een heuse Halloween-

party wachtte.

Halloween by
Buffalo Eke
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Wat konden we doen om die Halloween-trip te 

evenaren? Misschien een party op de bus? 10 

november, de verplaatsing naar Genk, was ideaal 

met een verlofdag erna. Dus reisden we naar Genk 

in stijl: lederen zetels en tafeltjes, hapjes en drank-

jes, onze eigen DJ Markee en een toffe bende 

supporters, en bovenal onze blauw-witte vlag. Om 

13u30 stonden we paraat aan de The Reference 

van ABC Special. Met speculoos onder de arm 

vertrokken we naar Genk. Met de overwinning op 

zak kon de partybus helemaal losbarsten. Goede 

muziek, een drankje, wat is er beter om een over-

winning van onze Buffalo’s te vieren?

En we blijven geïnspireerd. Beste supporters: 

wat denken jullie van een Kerstbus? 26 decem-

ber naar Standard met deze dresscode: kerst met 

een streepje blauw en een glühwein.

Wil je onze club vervoegen of eens met ons mee 

op verplaatsing? Maak je lid via de facebookpa-

gina van Buffalo Eke!

Natuurlijk zou dit niet mogelijk zijn zonder onze 

gulle sponsors (Pl@ce2be, Led me help you en 

de Ponthoeve) en onze trouwe leden. Waarvoor 

onze dank!

Banlieue Gantoise (of kortweg BG) is een suppor-

tersclub die tot doel heeft de sfeer en de beleving 

voor, tijdens en na wedstrijden te optimaliseren. Dit 

seizoen bestaan we vijf jaar en dit willen we natuurlijk 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 7 december 

hadden we ons feest in Zwart-Wit en op 22 decem-

ber werkten we een verrassing uit bij aanvang van de 

match tegen Club Brugge. Maar ook in het volgende 

kalenderjaar plannen we allerhande activiteiten om 

ons vijfjarig bestaan te vieren! 

Opgericht eind oktober 2014 begon Banlieue 

Gantoise aan haar activiteit als supportersclub met 

een duidelijke visie: de jeugd verzamelen en de sfeer 

optimaliseren rond het hele voetbalgebeuren van KAA 

Gent. Deze vernieuwende aanpak sloeg enorm aan en 

ondertussen telt Banlieue al 120 leden, waarvan 80% 

tussen 18 en 35 jaar. 

Als sfeergroep hebben we ondertussen al een en 

ander kunnen verwezenlijken maar we blijven ons 

inzetten om elk seizoen zotter en groter te gaan, 

daarom ook onze participatie in Armada Ganda. 

Banlieue Gantoise is één grote vriendengroep. Je 

kan er enkel lid worden als je wordt uitgenodigd door 

iemand die al lid is van BG. Dit vormt ook het sterke 

karakter van onze supportersclub. De minimumleeftijd 

is 18 jaar. Het maximum aantal leden werd vastgelegd 

op 150 man. Het lidgeld bedraagt 25 euro per seizoen. 

Onze supportersclub is absoluut tegen geweld en 

draagt volgende drie gouden regels hoog in het 

vaandel: 

- respect voor elkaar, in elke omstandigheid

- respect voor het vervoersmiddel waarvan gebruik 

  gemaakt wordt bij verplaatsingen.

- respect voor de accommodatie waar onze samen

  komsten gebeuren.

Nie Neute, Nie pleuje! 

Bram Deceuninck (Voorzitter Banlieue Gantoise)

Banlieue Gantoise 5 jaar oud
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Oekraïne verraste
Op woensdag 1 oktober vertrokken we vanop Zaventem 

naar Lviv in Oekraïne, waar we tegen FC Oleksandrija 

speelden. Lviv bleek een aangename stad. Lekker eten 

en drinken. Dus wat wil je als Belg nog meer? We genoten 

de eerste dag van de stad en van een aangename tem-

peratuur. ‘The Beer Plaza’ bleek groot genoeg om onze 

groep te ontvangen en ideaal gelegen op een pleintje, vol 

met lekkere restaurantjes en andere drinkgelegenheden. 

Na contact met de veiligheid en de politie van Gent werd 

dit onze ‘verzamelplaats’. Dit werd ook gecommuniceerd 

aan andere fans via Facebook en andere kanalen. We ver-

zamelden daar met zo’n 120 Buffalo’s en de sfeer zat er 

goed in. Iedereen was rotsvast overtuigd van onze over-

winning. Dominique Ampe, die supporter is van Gent in 

hart en nieren en die vloeiend Russisch spreekt, bracht 

de oplossing voor ons transportprobleem. Hij stelde voor 

om een bus in te leggen vanaf ons ‘meeting point’ naar 

het stadion. Zo kon (bijna) iedereen samen blijven en het 

was ook goed voor de veiligheid. Alleen konden er maar 

60 mensen in de bus. Dominique bracht de oplossing: 

nog enkele taxi’s erbij en iedereen was safe weg. Onder 

begeleiding van de politie gingen we in corteo naar de 

bus en de taxi’s. 

Het stadion van Lviv was mooi en nieuw, maar een en 

ander ontbrak wel: geen drank, geen WC-papier, écht 

niets… Onze veiligheidsverantwoordelijke kwam tussen-

beide. We kregen broodjes, frisdrank en bier. Ondanks 

het gelijkspel keerden we toch welgezind terug naar het 

hotel. Iedereen die erbij was, vond het een ongelooflijke 

verplaatsing en een unieke ervaring! Oekraïne heeft ons 

aangenaam verrast!

(Heidi Dhaene, supportersfederatie)

Drie Europese verplaatsingen, drie verhalen

Verjaardag in Wolfsburg
Om 5 uur ’s morgens vertrokken we aan ons lokaal 

‘Staminee de Pompe’ naar Wolfsburg: 41 enthousiaste 

supporters van Buffalo’s Zwijnaarde en Blue-White 

Indians Gavere. De eerste uurtjes op de bus waren nog 

rustig. De meesten deden nog een dutje tot we de eerste 

stop maakten rond 8 uur om te ontbijten. 

Terug op de bus hadden we met drie mensen champagne 

voorzien omdat we jarig waren. De stemming kwam er 

goed in! Daarna had iemand een quiz voorbereid met 

allemaal vragen over (hoe kan het ook anders) KAA Gent. 

De winnaar kreeg zijn voetbalticket van de match terug-

betaald. 

Rond 14 uur kwamen we aan in het hotel. We checkten 

in, verfristen ons nog even na de lange busreis en ver-

trokken toen met de bus richting stadion. Wij zochten 

een gezellig cafeetje (Cityhotel Journal) dat we kenden 

van de vorige match tegen Wolfsburg. De muziek mocht 

aangevraagd worden zodat het al snel een feestje werd. 

Het bier en de schnaps gingen vlotjes naar binnen. Om 

18u45 was er afgesproken aan de Irish Pub. Ook daar zat 

de sfeer er goed in. Van daaruit vertrokken we in corteo 

naar het stadion. De wedstrijd begon niet goed, maar de 

goals van Yaremchuk, Depoitre en Ngadeu zorgden voor 

een fantastische ommekeer. Een beter verjaardagsca-

deau kon ik niet krijgen, (Owusu waarschijnlijk ook niet)! 

Het was alweer een supertrip waar ik vooral het bestuur 

van Buffalo’s Zwijnaarde moet bedanken voor alweer een 

fantastische organisatie. Alsook de Blue White Indians uit 

Gavere voor het leuke gezelschap!

(Katinka Lippens, Buffalo’s Zwijnaarde)

SUPPORTER
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5 jaar Ultras Ghent ’14
Het staat in onze naam, 2014, het jaar waarin enkele kame-
raden eraan dachten om een groepje op te richten om de 
sfeer in de Ghelamco Arena op te krikken. Een groepje dat 
opkeek naar sommige grote ploegen in binnen- en bui-
tenland. Deze groep breidde al snel uit naar een 20-tal 
‘leden’. Allemaal jonge kerels die voor elkaar door het vuur 
zouden gaan. Vlaggen, banners en een trommel op ver-
plaatsing waren een logisch gevolg. Voor velen was Ultras 
Ghent niet meer dan een hoopje tieners dat ervan hield 
om de limieten op te zoeken in hun zwarte kleding. Dit 
gevoel minderde toen UG samen met Banlieue Gantoise 
ervoor zorgde dat verplaatsingen echte feesten werden: 
90 minuten lang werd er gezongen en gesprongen ter 
aanmoediging van de ploeg. 
De groep breidde uit, de sfeer werd beter en beter op 
verplaatsing. Maar thuis bleven we achterop hinken in ver-
gelijking met andere clubs. De verdeling van de spionkop 
was niet gunstig waardoor we onze stempel niet konden 
doordrukken tijdens de thuismatchen. Maar we versaag-

den niet. Meer en meer supporters begonnen onze groep 
te appreciëren. De weg was nog lang, maar de basis was 
gelegd. Van een groepje rebelse tieners groeiden we uit 
tot een hechte bende jongemannen die alles geven voor 
hun club. Want ja, wij volgen AA Gent overal, over land 
en over zee. Van ons Belgenlandje tot in Polen, Oekraïne 
of om het even waar. Ons doel: Gent op de kaart zetten. 

In den beginne bezetten we sfeervak 227, in een hoekje 
van T2, om van daaruit de sfeer bij thuismatchen terug 
te krijgen. Het werd een moeizame start en al snel bleek 
dat we niet echt ons ding konden doen. De afstand naar 
de andere supporters en de trommel in 225 was te groot. 
Tot ergernis van ons allemaal maar ook van de supporters 
rond ons. We waren opnieuw ‘de bende in het zwart’ voor 
sommige mensen. Maar we vochten terug. Figuurlijk dan. 
Onze kledij kleurde blauw, onze gezangen werden luider 
en het wederzijds respect keerde terug. 
Na de mindere resultaten in 2018 begon de ommekeer. 
We lieten de ploeg zien dat het zo niet verder kon. Samen 
met Banlieue Gantoise, de oudere garde en nog wat losse 
supporters vormden we een  nieuw collectief: Armada 
Ganda. Alle sfeergroepen kwamen nu samen maar UG 
bleef UG. Samen rechtten we onze ruggen en zorgden 
we voor een hele metamorfose in onze Ghelamco Arena. 
Beginnend met het sfeervak in 225 tegen Beerschot 
voor de beker. We kregen terug goesting om naar de 
Ghelamco Arena af te zakken. Zowel in de halve finale 
in Oostende als tijdens de bekerfinale in het Koning 
Boudewijnstadion pakten we uit met sfeeracties. Voor 
die bekerfinale maakten we trouwens de grootste Gentse 
tifo ooit, de eerste van Armada Ganda. Met man en macht 
werkten we dagenlang aan deze actie. Met een 20-tal 
personen gingen we op dinsdag de Gentse vakken in 
het Koning Boudewijnstadion gaan klaarleggen. Toen 
we na 90 minuten de nederlaag moesten slikken, zakten 
we in elkaar. “Weken werk voor niets”, zo werd er vaak 
gezucht tijdens de terugrit. Maar wel met de belofte: we 
pakken ze nog terug… En of we dat deden met onze tifo 
thuis tegen Mechelen!

Dat we ook Europees overwinteren, is mede te danken 
aan de inzet en overgave in ons nieuwe sfeervak: vak 
225. Met onze capo centraal vooraan en een groep achter 
hem om U tegen te zeggen. Week na week verzamelen 
we punten in onze Arena. We are still King of our Castle! 
Sinds het verenigde sfeervak hebben we nog geen enkele 
wedstrijd thuis verloren, dat kan geen toeval zijn. Maar 
in ons eentje kunnen we het niet. Gelukkig hebben we 
de steun van de club en van de andere groepen binnen 
Armada Ganda, maar we hebben ook de massale steun 
nodig van de gewone supporter. Zonder hen kunnen wij 
ook niet bestaan. Wij geven jaarlijks pakken geld uit aan 
materiaal, sfeeracties en alles wat erbij komt kijken – de 
medewerking van alle supporters wordt gewaardeerd!
In de wedstrijd tegen onze aartsrivaal Club Brugge vieren 
we met een heuse tifo ons jubileum samen met Banlieue 
Gantoise. De grootste tifo ooit in onze Ghelamco Arena! 

Sfeer in Saint-Etienne
Yes! Weer met de TGV op verplaatsing! Dat was 
toch het plan, maar door met zodanig veel Buffalo-
zaken bezig te zijn het belangrijkste vergeten: de TGV 
tijdig en voordelig boeken. Geen nood, snel toffe 
Buffalo’s gevonden om mee te rijden. Een uitdaging 
voor mijn rug, al viel het achteraf al bij al mee. Door 
heel wat agenten vlot van het hotel naar het stadion 
geraakt en, wow! Als roller ben ik niet gewoon zo 
hoog te zitten! Aarzelend mijn vlag opgehangen en 
dan besloten: nu 90 minuten genieten, hoe dan ook. 
Wat ondanks de saaie match nog lukte ook: zo inspi-
rerend de sfeer daar, wat een fantastische beleving! 
Om dan rond de 87e minuut te beseffen dat KAA 
Gent toch wel iets zots aan het verwezenlijken was, 
op naar de volgende ronde! Nu wel per spoor? Of 
ga ik toch met een supportersbus mee als het wat 
dichterbij is? Hopelijk alvast in een minder vijandig 
gebied, maar dat kan quasi niet anders.

(Ben De Bruyne, Buffalo Indians)
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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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Biedt Graphius u als all-round drukwerkpartner een performante infrastructuur? Zeker. 
Werken we met state-of-the-art technologie? Absoluut! Maar wat ons écht uniek maakt,  
is de volledig geïntegreerde productieflow van ordervoorbereiding tot aflevering.  
Elk van onze 370 vakmensen haalt het maximum uit zijn of haar expertise waardoor 
uw drukwerk in één vloeiende beweging door ons proces wordt begeleid, met een naadloze 
samenwerking en communicatie.  
Graphius, uw drukpartner voor magazines, catalogi, brochures en boeken.

WE
MAKE
YOUR
PRINT
WORK

Graphius - Eekhoutdriesstraat 67, B-9041 Gent, T +32 9 218 08 41 
Graphius Brussels - Hemelstraat 2, B-1651 Beersel
PPO Graphic - 10 Rue de la Croix Martre, F-91120 Palaiseau www.graphius.com

Graphius-Adv-167,5x240mm_NL.indd   1 24/09/19   16:41



50 - WIGWAM MAGAZINE8,1 - 11,3 L/100 KM •  184 - 257 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen). 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Hedin Automotive Gent - Afrikalaan 208 - 9000 Gent

Hedin Automotive Sint-Martens-Latem - Kortrijksesteenweg 108 - 9830 Sint-Martens-Latem

Hedin Automotive Gent - Verkooppunt Eeklo – Gentsesteenweg 78 - 9900 Eeklo

www.gent.mercedes-benz.be

Dankzij zijn nieuwe bijkomende schakelaars op het AMG-Performance stuurwiel beschikt  
hij over een perfecte controle waarmee hij iedere tegenstander moeiteloos voorbij dribbelt.  
U merkt het meteen: het is duidelijk tot welke performance-familie deze sportwagen behoort.  
Test hem zelf bij Hedin Automotive Gent, Sint-Martens-Latem en Eeklo.

SPORTIVITEIT 
ZIT IN ONZE GENEN.
De AMG GT 4-Door Coupé scoort voluit op snelheid en tactiek.

MAN1310052RJU M-B Dealer BE BE AMG GT 4 Door Hedin Gent 150,5x218mm BEL NL v1.indd   1 22/11/2018   18:07
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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

Maandag t.e.m. vrijdag: van 12u tot 18u

Matchdag van 10u tot 12u45 en van 14u - tot aanvang wedstrijd

Weekend

Thuiswedstrijd: ticketing open op de dag van de wedstrijd zelf 

vanaf 5u voor de aftrap van de wedstrijd. 

Geen thuiswedstrijd: ticketing enkel op zaterdag open tussen 

10u en 13u.

Openingsuren Fanshop

Maandag: gesloten

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 12u tot 18u

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.
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Buff alo Bonus
Ontdek jouw exclusieve promotie op 
kaagent.napoleongames.be


