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Wij ook.

Je investeert
liever in kinder-
speeltuinen dan 
in kinderarbeid?

Dan hebben we dat alvast gemeen. Want met jouw geld investeren wij in duurzame 
sociale en lokale initiatieven. In een mooiere straat, lievere buurt, toffere wereld. In wat jij 
belangrijk vindt, en wij ook. Want je bank, dat ben jij. Je geeft echt zin aan je spaarcenten 
en meteen wordt ook je hele buurt er beter van. Zo zijn we er samen voor iederéén.
 
Je sociale kant laten zien? Kom eens langs voor een babbeltje.
Maak een afspraak op www.vdk.be/afspraak.
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Tatanka bedankt zijn leden uit de zorg

Hulde aan onze vrijwilligers!
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IK DROOM VAN 
EEN PRIJS EN 
VAN HET WK
TARIK TISSOUDALI: DE SPITS MET HET 
AMSTERDAMSE STRAATVOETBAL IN ZIJN BLOED
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Tarik Tissoudali beleefde in januari zijn debuut bij 
de nationale ploeg van Marokko. Aanvankelijk niet 
geselecteerd door bondscoach Halilhodzic mocht hij 
toch naar de Africa Cup of Nations ter vervanging 
van Abde Ezzalzouli die uiteindelijk koos voor Spanje. 
De Nederlandse Marokkaan kon zo alvast een van 
zijn drie grote dromen afvinken. Zijn overige twee? 
Het WK spelen met Marokko en… met KAA Gent 

een prijs pakken.

Marokko haalde in Kameroen de kwartfinales na 

zeges tegen Ghana, de Comoren en Malawi, maar 

stuitte daar op Egypte. Je startte in een wedstrijd 

en mocht drie keer invallen. Kijk je dan terug op 

een geslaagd toernooi of niet?

Tarik Tissoudali: “Toch wel. Zeker voor mezelf. Ik kon moei-

lijk al een titularisrol verwachten. In de voorbereiding naar 

de Africa Cup zijn altijd andere aanvallers geselecteerd, 

die waren al op elkaar ingespeeld. Dan is het normaal dat 

je als ‘nieuwe speler’ wat moet wachten op je kansen. Maar 

ik denk wel dat ik persoonlijk in Kameroen enig krediet 

heb opgebouwd. Ik vond het gewoon een fantastische 

ervaring, ik was erg trots.

Wat Marokko als ploeg betreft: het is altijd onze ambitie 

om in de Africa Cup minimaal de halve finale te halen. 

Dat is dus niet gelukt. Maar goed, we haalden de kwartfi-

nale, gaven àlles, we waren er dichtbij. Dan heb je je toch 

weinig te verwijten.”

Jij bent zelf geboren en getogen in Amsterdam, 

het zijn je ouders die vanuit Marokko naar Neder-

land verhuisden.

TT: “Mijn vader is zoals zoveel Marokkanen in West-Europa, 

in zijn geval Amsterdam, terechtgekomen omdat men 

werkkrachten zocht. Hij werd aangenomen als schoon-

maker in een restaurant. Toen is hij stapje voor stapje 

omhooggeklommen, van medewerker in de keuken naar 

kok en uiteindelijk chef-kok. Mijn moeder bleef thuis, dat 

kon ook moeilijk anders met tien kinderen. Ik ben de enige 

van die tien die het tot profvoetballer heeft geschopt, al 

speelt mijn broer Omar ook zaalvoetbal op hoog niveau, 

bij Lebo. Hij heeft ook voor de Nederlandse zaalvoetbal-

ploeg enkele interlands gespeeld.”

Voeld je je dan vooral een Nederlander of vooral 

een Marokkaan?

TT: “Beide eigenlijk. Buitenshuis en tussen de kinderen 

onderling spraken we Nederlands, maar met mijn ouders 

spraken we Marokkaans. Die beide culturen, die beide 

identiteiten, dat voelde voor mij heel natuurlijk aan. In 

een stad als Amsterdam is dat ook heel normaal, dat is 

een mix van zoveel nationaliteiten en culturen. Ik heb dat 

nooit als een probleem ervaren. Ik ben ook trots op mijn 

Marokkaanse afkomst. Als jongere speler werd ik een 

drietal keren opgeroepen voor de Marokkaanse beloften-

ploeg. Helaas moest ik daarna tot 2022 wachten eer ik een 

oproepingsbrief kreeg voor het Marokkaanse A-elftal.”

Je moest dus wachten tot je 28 voor een A-cap. 

Dat tekent eigenlijk je hele loopbaan. Je speelde 

tot je 21 nog amateurvoetbal (achtereenvolgens 

bij DWS Amsterdam, Young Boys Haarlem, Argon 

en Sparta Nijkerk). Kan je jezelf een laatbloeier 

noemen?

TT: “Enerzijds wellicht wel. Anderzijds heb ik misschien 

ook geen geluk gehad, op beslissende momenten. Op 

mijn 17 speelde ik bij Young Boys, een van de betere 

amateurclubs in Nederland toen. Ik speelde goed, 

scoorde regelmatig. Toen kwam er concrete interesse 

van Groningen, maar de voorzitter van Young Boys liet 

Groningen weten dat ik naar een andere club zou gaan, 

wat niet waar was. En dus haakten zij af. Kijk, dat is zo’n 

moment… Als ik op die leeftijd prof bij Groningen had 

kunnen worden, dan was het misschien helemaal anders 

gegaan. Het toeval speelt dus ook mee, je moet wat geluk 

hebben.”

Heb je er ooit aan getwijfeld of je wel prof zou 

worden?

TT: “Jazeker. Na mijn periode bij Argon, toen ik als het ware 

‘senior’ werd, had ik het eigenlijk opgegeven. Ik verlegde 

toen mijn ambitie: ik wilde amateurvoetbal spelen op zo’n 

hoog mogelijk niveau, en daarnaast een baantje. Sparta 

Nijkerk vulde dat in, zij gaven me zo’n makkelijke kantoor-

job. Ik dacht toen echt dat dàt het was. Als ik toch geen 

prof kon worden, dan was dit ook wel ok. Maar toen kreeg 

ik van Telstar de kans om in eerste divisie (tweede klasse 

in Nederland) toch nog prof te worden. In mijn tweede 

seizoen daar scoorde ik 18 goals, toen was ik vertrokken 

voor een échte loopbaan als voetballer.”

De grote doorbraak leek er in 2016 te komen. Je 

kon hogerop in Nederland, maar je koos voor het 

Franse Le Havre.

TT: “Een verkeerde beslissing. Ik had toen moeten tekenen 

voor een club uit de eredivisie. Heerenveen, Heracles en 

Willem II wilden me. Maar ik koos toch voor Le Havre. 

Toen ik er nog niet lang was, ontsloegen ze de trainer 

die mij had aangeworven, de Amerikaan Bob Bradley. 

Tja, toen kwam er een Franse trainer in de plaats, die 

kende mij niet en ik sprak helemaal geen Frans… Ik werd 

vervolgens drie keer uitgeleend, aan Cambuur, VV Venlo 

en De Graafschap. Maar ik vond geen vastigheid, geen 

club die me ècht wilde, of waar ik bij paste. Die vond ik 

pas bij Beerschot. Toen zij contact opnamen, zag ik dat 

ze al een paar keer de promotie maar nèt gemist hadden. 

Dus ik waagde mijn kans. Ik had al bij zoveel clubs gezeten, 

dit kon er ook wel nog bij. Ik durfde dat wel aan. De men-

taliteit was wel anders dan in pakweg Amsterdam waar 

mensen in het voetbal heel grof kunnen zijn, ze kunnen 

je verrot schelden en jij mag dan wat terugroepen. Dat is 

in België toch anders, hier moet je wat voorzichtiger zijn 

in wat je zegt. Maar Beerschot was een heel warme, fami-

liale club, ik ben er héél graag geweest. Ik kon helemaal 

mezelf zijn, ook als voetballer. Na drie jaar Antwerpen 

kwam KAA Gent. Ook toen had ik de keuze, maar Gent 

was voor mij de beste optie, en dat vind ik nog steeds. 

De samenwerking met Laurent voorin loopt ook gewel-

dig, wij zijn heel complementair.”

Je komt soms in het nieuws omdat je mensen 

helpt die het met weinig moeten stellen in het 

leven. Dat valt op in de wereld van het topvoetbal 

die door (veel) geld geregeerd schijnt te worden. 

TT: “Net omdat ik zo laat prof ben geworden, heb ik heel 

lang een ‘normaal leven’ geleid, zoals alle andere mensen. 

Veel voetballers op dit niveau zijn al prof vanaf hun 18 of 

zelfs vroeger, verdienen al snel veel geld. Bij mij is dat veel 

later gekomen, zodat ik me beter kan inleven in hoe het is 

om een ‘gewone job’ te hebben en niet zoveel geld te ver-

dienen. Ik voel helemaal geen afstand met mensen. En als 

ik iets kan doen voor iemand, dan doe ik dat.”

Je voetbalstijl is vrij uniek. Uiterst zeldzaam zijn, 

zelfs in de brede Europese context, voetballers die 

zo dribbelvaardig zijn. Het doet altijd weer denken 

aan ‘een pleintjesvoetballer’.

TT: “Dat was ik ook, absoluut. Dat ben ik zelfs nog steeds, 

deels. Ik heb de typische eigenschappen van de plein-

tjesvoetballer (het technisch vermogen om in een heel 

kleine ruimte tegenstanders te kunnen passeren) gecom-

bineerd met wat je als veldvoetballer nodig hebt, ik ben 

nu een combinatie van die twee. In het begin bij Gent had 
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ik het nog moeilijk om de kansen af te maken, wilde ik het 

nog wat te mooi doen, vergat ik al eens dat ik na mijn drib-

bels ook nog de keeper moest kloppen. Maar dat is nu al 

veel beter. Ik leer nog elke dag bij. Als pleintjesvoetballer 

ontwikkel je heel veel techniek. In Amsterdam voetbalde 

ik voortdurend op straat, op tegels die er niet goed bij 

lagen. En in de zomer voetbalden we veel op het strand in 

Marokko. Op die onregelmatige ondergronden, in kleine 

ploegjes dicht bij elkaar, moet je wel technisch goed zijn, 

anders red je het niet.”

Weet je zelf waar je aan begint, wanneer je een 

dribbel inzet?

TT: “Niet rationeel, ik heb geen plan. Ik speel heel erg op 

intuïtie, op gevoel. Ik wil niet op het veld komen met een 

hoop opdrachten van de trainer. Ik wil spontaan kunnen 

voetballen. Als ik te veel ga nadenken, kom ik in de knoop. 

Een actie starten zoals ik dat zelf aanvoel. Dan mislukt er 

wel eens een dribbel, maar dan probeer ik het gewoon 

opnieuw. Dat is mijn mentaliteit. Ik ben een lefgozer met 

het Amsterdamse straatvoetbal in mijn bloed.”

Het is een zeldzame eigenschap. Met wie kan je je 

in het Europese voetbal nog vergelijken?

TT: “Er zijn eigenlijk weinig voetballers op topniveau 

die voetballen zoals ik. De meeste voetballers zijn meer 

robots, alles is heel fysiek, atletisch. Wie toch dribbelt, 

doet dat vooral op snelheid. Er zijn heel weinig spelers 

die nog puur op techniek voetballen. Ronaldinho was zo 

iemand (niet dat ik me met hem vergelijk!). Maar verder, 

échte dribbelaars… zeldzaam! Zoals er ook weinig voet-

ballers op hoog niveau zijn die opgegroeid zijn en zo lang 

hebben gespeeld als straatvoetballer. Het ene heeft wel-

licht met het andere te maken. Eigenlijk is het wel jammer 

dat jeugdspelers in deze tijd nog weinig kansen krijgen 

om, buiten de club, nog elders te voetballen, op plein-

tjes, op straat… Op perfect gras en op grote velden leer je 

eigenlijk minder techniek. Weet je wie eigenlijk mijn idool 

was? Jermaine Vanenburg. Een man met een ongelofe-

lijke dribbel en techniek, ook uit Amsterdam. Hij maakte 

het helemaal in het zaalvoetbal en het straatvoetbal. Hij is 

echt een legende in Nederland.” (de kunstjes van ‘Vaantje’ 

zijn uitgebreid te bewonderen op YouTube nvdr)

Waarvan droom je nog?

TT: “Ik heb eigenlijk nog twee dromen als voetballer. Ik wil 

dolgraag het WK spelen met Marokko. Op 26 en 29 maart 

spelen we daarvoor twee beslissende duels tegen Congo. 

Komen we daar als beste uit, dan gaan we naar het WK in 

Qatar. Dàt halen, zou fantastisch zijn. Een tweede droom 

is om een prijs te pakken met een club. Liefst de kampi-

oenstitel, dat zal met Gent wat moeilijk worden dit jaar, 

of een beker. Ja, daar droom ik van…”

“Op mijn 21 dacht ik nog dat 
profvoetbal niet voor mij zou 
zijn weggelegd”
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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

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, 

Facebook of Instagram pagina voor tips en inspiratie.

Koestraat 9  •  9000 Gent  •  T. 09 225 83 66  •  www.hetmekkavandekaas.be  •  www.h
Dinsdag - Vrijdag: 9u - 13u & 13u30 - 18u  •  Zaterdag: 9u - 18u  •  Gesloten: Maandag & Zondag
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RETRO

FRANK NOLLET, VIJF JAAR EEN BUFFALO, RUNT NU EEN 
RESTAURANT IN SPANJE

OP MIJN 29 WAS IK 
HET VOETBAL BEU

Er zijn voetballers die jaren bij KAA Gent hebben 
gespeeld en daarin dermate hebben uitgeblonken, 
dat ze ‘onvergetelijk’ zijn geworden: van Richard 
Orlans tot Eric Viscaal, van Aad Koudijzer tot Bryan 
Ruiz. Maar er zijn ook voetballers die lang blauw-
wit hebben gedragen, en niettemin toch een beetje 
vergeten zijn. Neem nu Frank Nollet: vijf seizoenen 
in het Ottenstadion, van 1979 tot 81 en van 85 tot 
88. Maar waar is hij nu?

Frank Nollet (62) runt, zonder snor!, een fijn restaurant 

in La Nucia, aan de Costa Blanca, dichtbij Benidorm en 

Alicante. Niet zo ver ook van Oliva waar KAA Gent voor 

stages vaak zijn kampen opslaat. Frank maakt elke dag, 

samen met zijn vrouw, een volledig menu klaar voor zo’n 

20 gasten – de betere keuken. Met voetbal heeft hij niet 

veel meer. “Ik kijk de laatste jaren toch af en toe weer naar 

de samenvattingen van het Belgisch voetbal op televisie. 

Maar ik heb vele jaren niets meer met voetbal gehad, ik 

was het beu”. Hoe is dat zo gekomen?

DE MEESTER

Frank Nollet groeide op bij Beerschot, waar zijn vader 

Leon (overleden in 2016) ook had gespeeld en getraind. 

Zijn eerste stappen als prof zette hij bij Lokeren. “In 1979 

kreeg ik bezoek van Albert De Meester en zijn rechter-

hand Julien Verwee”, vertelt hij vanuit Spanje. “Ze wilden 

mij naar Gent halen, samen met nog een reeks andere 

spelers, om de promotie naar eerste klasse af te dwingen. 

Dat lukte ook, we werden kampioen voor Kortrijk, maar dat 

kostte eigenlijk weinig inspanning. We hadden zo’n goede 

ploeg… we wonnen op het gemakje, het ging vanzelf. Aad 

Koudijzer was de patron, ik speelde achter hem als ver-

dedigende middenvelder. Achteraan ervaren rotten als 

Erwin Vandendaele en Roger Coenye, André Laurijssen 

in de goal, vooraan de rappe André Raes en Franky Van 

Haecke. En dan nog wat lokale jongens als Quipor, Criel 

en Benoot. Mijn vader Leon was trainer. De Meester was 

in de wolken natuurlijk. Ik kon het goed met de voorzitter 

stellen. Hij was recht-door-zee, veeleisend en ambitieus, 

en hij kwam zijn beloften na. Als hij zei ‘een premie van 

zoveel als ge wint vandaag’, dan kreeg je die premie ook. 

Ik denk dat zonder De Meester Gantoise misschien niet 

meer had bestaan.”

KAA Gent eindigde het seizoen daarop tiende in eerste 

klasse, met o.a. Tokodi, Gillespie en Cordiez erbij. Trainer 

Nollet werd al vroeg vervangen door Han Grijzenhout. 

“Een echte Nederlander”, zegt Frank. “Heel rechtdoor in 

zijn communicatie, je wist direct wat je aan hem had. Ik 

speelde veel en goed, was tevreden. Ik moest vooral de 

gaten vullen, ballen afpakken en dan inspelen. Maar ik 

had ook een goed schot, scoorde af en toe op vrijschop, 

ik was tweevoetig. Een moderne verdedigende midden-

velder eigenlijk, een die ook nog kon voetballen.”

AB FAFIE

Toch vertrok Frank al na twee jaar terug naar Beerschot 

waar hij vier jaar bleef. “In 85 liet Robert Naudts, die als 

voorzitter De Meester had vervangen, mij weten dat ik 

terug mocht komen naar Gantoise. Ik zag dat wel zitten, 

was altijd graag in Gent geweest en we hadden weer een 

goede ploeg met o.a. Schapendonk, Ruzic, Verheecke, De 

Wolf, Bouvy… We eindigden, onder Grijzenhout, vierde 

na Anderlecht, Club Brugge en Standard. En toen is het 

helaas verkeerd beginnen lopen…”

De eerste resultaten van het seizoen 86-87 vielen tegen 

en Grijzenhout werd vervangen door Pummy Bergholtz. 

“Maar daar zat het probleem niet”, zegt Frank. “Ik vond 

Bergholtz best wel een goede trainer. Alleen hadden ze 

onze beste offensieve schakel Schapendonk laten gaan 

en waren zijn vervangers, zoals Raeven en Van Mierlo, niet 

van hetzelfde niveau. We eindigden zestiende, net boven 

de degradatieplaatsen. Het bestuur dacht voor 87-88 

beter te kunnen door enkele grote, wat oudere namen 

binnen te halen: René Vandereycken, René Verheyen, 

Eddy Voordeckers en Ronny Martens. Kwaliteit was er 

wel, maar het liep niet. We begonnen de competitie met 

zeven nederlagen op een rij. Daarna heeft het bestuur 

een desastreuze beslissing genomen: Bergholtz moest 

gaan en de Nederlander Ab Fafié kwam in zijn plaats. 

Die beslissing heeft eigenlijk het einde van mijn loop-

baan bespoedigd.”

Nollet liep een blessure op en raakte na zijn herstel nog 

moeilijk in de elf, ondanks de tegenvallende resultaten. “Ik 

vroeg Fafié wanneer ik nog eens speelkansen zou krijgen, 

maar hij antwoordde dat ik daar niet moest op rekenen. 

Er was voor mij gewoon geen plaats meer, hoewel ik fit 

was! Na een tijdje mocht ik zelfs niet meer komen trainen. 

Ik verloor alle goesting in het spel. De club degradeerde, 

ik mocht weg. Bornem trok mij aan, een derdeklasser. 

Zij hadden ambitie om te stijgen, hadden René Mucher 

aangetrokken als trainer. Maar ook dat draaide vierkant. 

Nog voor halverwege het seizoen 88-89 hield ik het voor 

bekeken, gedaan met voetbal!”

COSTA BLANCA

Frank Nollet was op dat moment nog geen 30 jaar oud. 

Onwaarschijnlijk vroeg voor een fitte profvoetballer om er 

al mee te kappen. “Ik besef dat. Maar ik heb daar geen spijt 

van. Voor mij was het belangrijkste: ‘Vind ik nog plezier 

in voetbal?’. Dat was niet meer zo. Eerst die affaire met 



1514 - WIGWAM MAGAZINE WIGWAM MAGAZINE -

Fafié, dan Bornem. Ik had er geen zin meer in. Fysiek was 

er geen enkel probleem. Met mijn speelstijl (ik moest niet 

veel lopen, ik voetbalde zo slim dat ik positioneel altijd 

goed stond) had ik nog jàren mee gekund. Maar het was 

op voor mij. Ik had in mijn jonge jaren een koksopleiding 

gevolgd en besloot in 1989 een restaurantje te openen, 

in Zwijndrecht. Sindsdien heb ik niets meer gedaan in het 

voetbal, het was echt een totale breuk.”

Tien jaar later waagde hij de sprong naar Spanje. Eerst 

opende hij met zijn vrouw een restaurant in El Abril, vlakbij 

de zee aan de Costa Blanca. Sinds enkele jaren verhuisde 

hij iets meer landinwaarts naar La Nucia. “Het is pas enkele 

jaren geleden dat ik zin kreeg om weer iets meer naar 

voetbal te kijken. Ik volg het dus wel, Gent en Beerschot, 

op een afstandje. Met spelers of trainers van Gent van 

toen heb ik nooit meer contact gehad. Wel krijg ik hier 

regelmatig AA Gent-supporters over de vloer.”

Het is vreemd hoe een loopbaan kan gaan. In 1977 werd 

de Belgische nationale ploeg U18 zowaar Europees 

kampioen. In de finale op de Heizel werd Bulgarije met 

2-1 verslagen. Sommigen van die jongens toen hebben 

later een mooie professionele loopbaan gemaakt: Eddy 

Snelders, Eddy Voordeckers, Raymond Mommens, 

Ronny Martens, Dirk De Vriese… Anderen maakten het 

nooit waar, Eric Limbourg van Anderlecht stopte zelfs 

al op jonge leeftijd om een wereldtopper te worden in 

de duivensport. Op de bank in die finale zaten… Erwin 

Vandenbergh (later de beste van allemaal) en… Frank 

Nollet die 11 jaar later al zou stoppen met voetballen.

Wim De Bock
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Rappanbeker…

Vòòr 1963 speelde Gantoise al verschillende vriend-

schappelijke wedstrijden tegen buitenlandse clubs, 

o.a. Young Fellows Zürich, Reims, Montevideo, 

Stade Français en zelfs Real Madrid. Voor het sei-

zoen 63-64 schreef de club zich in voor de Rappan-

beker, genoemd naar de Oostenrijker Karl Rappan 

die in 1961 een ‘alternatief Europees toernooi voor 

kleinere clubs’ opzette voor wie vrijwillig wilde 

deelnemen. De Rappanbeker was de voorloper van 

de latere Intertotobeker. Gantoise zat in 63 in een 

voorrondegroep met Modena, Toulouse en Young 

Boys, maar kon zich niet plaatsen. 

Jaarbeursstedenbeker…

In datzelfde jaar schreef Gantoise zich ook in voor 

de Jaarbeursstedenbeker. Ook deze beker was eer-

der een privé initiatief, tot de Uefa in 1971 besloot 

om het in eigen handen te nemen en om te vormen 

tot de Uefabeker. Oorspronkelijk was het de bedoe-

ling om een toernooi te spelen tussen Europese 

steden die regelmatig grote handelsbeurzen organi-

seerden. De Uefa erkent de Jaarbeursstedenbeker 

nog steeds niet als ‘officieel’, de Fifa doet dat wèl 

omdat enkele Fifa-bonzen mede-organisator waren. 

KAA Gent speelde zijn heenmatch op 4 septem-

ber 1963 op het veld van FC Keulen. Het werd 

een 3-1 nederlaag voor 7500 toeschouwers in het 

RheinEnergie Stadion, met ook nogal wat in Duitsland 

gekazerneerde Belgische soldaten in de tribune. Eric 

Delmulle scoorde voor Gent. In het Ottenstadion werd 

het 1-1 met een doelpunt van André De Vos. Die uitslag 

werd later door de Uefa omgezet in een 0-3 forfaitne-

KAA GENT
EUROPEES

Mance Seghers komt te laat: Byrne scoort voor 

West Ham en Gantoise is uitgeschakeld…

Clubblad Buffalo heette in 1964 West Ham 

welkom in Gent en betuigde zijn steun aan voor-

zitter René Hoste.

derlaag, omdat Gantoise enkele spelers van andere 

clubs had ingezet omdat het zoveel geblesseerden 

telde.

Bijna stunt tegen Engelse vedetten…

Gantoise was de eerste Belgische club die mocht 

deelnemen aan de in 1960 door de Uefa opgerichte 

Europacup voor Bekerwinnaars, na de gewonnen 

finale tegen Diest in 1964. Dit mag je dus beschou-

wen als het échte, officiële debuut van Gent in Europa. 

Tegenstander was de Engelse topclub West Ham met 

zijn sterren Bobby Moore, Martin Peters en Geoff 

Hurst. Die zouden twee jaar later met Engeland trou-

wens de wereldtitel pakken.

Thuis in het Ottenstadion werd het op 23 septem-

ber 1964 voor 14.000 toeschouwers een 0-1 verlies. 

Gantoise speelde met Mance Seghers, De Baets, 

Mahieu, De Naeyer, De Vreese, Ghellynck, Delmulle, 

Urbain Segers, Mayama, James Storme en Lambert.

In Upton Park twee weken later groeide voor 33.000 

toeschouwers de Gentse hoop op een ongelofe-

lijke stunt toen thuisspeler Peters een voorzet van 

Ghellynck in eigen doel verwerkte. Maar de Engelsen 

maakten nog gelijk: 1-1. West Ham won Europacup II 

trouwens later dat seizoen. 

De eerste zege…

We boekten onze eerste Europese overwinning op 

19 oktober 1966, in de Jaarbeursstedenbeker, tegen 

Girondins de Bordeaux. West-Vlaming Rudi Lippens 

scoorde die avond voor 5000 toeschouwers het enige 

doelpunt in het Ottenstadion (1-0). Gantoise speelde 

die avond met Vukasovic, Devreese, Vermeulen, 

Denayer, De Baets, Deviaene, Tavernier, Lippens, Van 

der Lippen, Devos en Lambert. Door die zege en de 

0-0 in Bordeaux, kon Gantoise zich een eerste keer 

kwalificeren voor een volgende ronde. Daarin sneu-

velden we tegen het Schotse Kilmarnock dat eerder 

ook al Antwerp had uitgeschakeld.

De ruimste zege…

boekten we in de zomer van 2016, thuis tegen het 

Roemeense Viitorul Constanta (voorronde Europa 

League). Mitrovic, Kalifa Coulibaly (2x), Depoitre en 

Neto zorgden voor de 5-0.

De grootste nederlagen…

noteerden we op vier verschillende tijdstippen. In 1970 

werden we in Hamburg geklopt met 7-1, in 2000 in het 

Ottenstadion met 0-6 door Ajax, in 2001 werd het bij 

PSG weer 7-1 en in 2009 nog eens 1-7 thuis tegen 

Roma. Om snel te vergeten…
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Europese wedstrijden
1963/64 Jaarbeursstedenbeker  1R  FC Keulen  1-3 (U) 1-1 (T) 
1964/65 Europacup II  1R  West Ham  0-1 (T) 1-1 (U) 
1966/67 Jaarbeursstedenbeker  1R  Bordeaux  1-0 (T) 0-0 (U) 
    2R  Kilmarnock   0-1 (U) 1-2 nv (T)
1970/71 Jaarbeursstedenbeker  1R  Hamburg   0-1 (T) 1-7 (U) 
1982/83 UEFA Cup   1R  Haarlem  1-2 (U) 3-3 (T) 
1983/84 UEFA Cup   1R  RC Lens  1-1 (T) 1-2 nv (U) 
1984/85 Europacup II  1R  Celtic   1-0 (T) 0-3 (U) 
1986/87 UEFA Cup   1R  Jeunesse Esch 2-1 (U) 1-1 (T) 
    2R  Sportul Studenţesc 3-0 (U) 1-1 (T)
    1/8  IFK Göteborg 0-1 (T) 0-4 (U)
1991/92 UEFA Cup   1R  Lausanne  0-1 (T) 1-0 nv (U) (str 4-1)
    2R  Eintracht Frankfurt 0-0 (T) 1-0 (U)
    1/8  Dinamo Moskou 2-0 (T) 0-0 (U)
    1/4  Ajax  0-0 (T) 0-3 (U)
2000/01 UEFA Cup   VR  ÍA Akranes  3-0 (U) 3-2 (T) 
    1R  Ajax  0-6 (T) 0-3 (U)
2001 Intertoto Cup  1R  Čelik Zenica  0-1 (U) 2-0 (T) 
    2R  Werder Bremen 3-2 (U) 0-1 (T)
    3R  Paris Saint-Germain 0-0 (T) 1-7 (U)
2002 Intertoto Cup  1R  St. Patrick’s  2-0 (T) 1-3 (U) 
    2R  Málaga  0-3 (U) 1-1 (T)
2004 Intertoto Cup  1R  Fylkir Reykjavík 2-1 (T) 1-0 (U) 
    2R  Vardar Skopje 0-1 (U) 1-0 nv (T) (str 3-4)
2005 Intertoto Cup  1R  Bohemians Dublin 0-1 (U) 3-1 (T) 
    2R  Tescoma Zlín 1-0 (T) 0-0 (U)
    3R  Valencia  0-0 (T) 0-2 (U)
2006 Intertoto Cup  3R  Grasshopper Zürich 1-2 (U) 1-1 (T) 
2007 Intertoto Cup  2R  Cliftonville  2-0 (T) 4-0 (U) 
    3R  Aalborg  1-1 (T) 1-2 (U)
2008/09 UEFA Cup   2Q  Kalmar  2-1 (T) 0-4 (U) 
2009/10 Europa League  2Q  Naftan Navapolatsk 1-2 (U) 1-0 (T) 
    3Q  AS Roma  1-3 (U) 1-7 (T)
2010/11 Champions League  3Q  Dynamo Kiev 0-3 (U) 1-3 (T) 
2010/11 Europa League  PO  Feyenoord  0-1 (U) 2-0 (T)
    Groep C  Sp Lissabon  1-5 (U) 3-1 (T)
    Groep C  Lille  1-1 (T) 0-3 (U)
    Groep C   Levski Sofia  2-3 (U) 1-0 (T)
2012/13 Europa League  2Q  Differdange  1-0 (U) 3-2 (T) 
    3Q  Videoton  0-1 (U) 0-3 (T)
2015/16 Champions League  Groep H  Zenit Sint-Petersburg 1-2 (U)  2-1 (T)
    Groep H  Valencia  1-2 (U) 1-0 (T)
    Groep H   Lyon  1-1 (T) 2-1 (U)
    1/8  Wolfsburg  2-3 (T) 0-1 (U)
2016/17 Europa League  3Q  Viitorul Constanța 5-0 (T) 0-0 (U) 
    PO  Shkendija  2-1 (T) 4-0 (U)
    Groep H  Braga  1-1 (U) 2-2 (T)
    Groep H  Konyaspor  2-0 (T) 1-0 (U)
    Groep H   Sjaktar Donetsk   0-5 (U)  3-5 (T)
    2R  Tottenham  1-0 (T) 2-2 (U)
    1/8  KRC Genk  2-5 (T) 1-1 (U)
2017/18 Europa League  3Q  Altach  1-1 (T) 1-3 (U) 
2018/19 Europa League  3Q  Jagiellonia Białystok 1-0 (U) 3-1 (T) 
    PO  Bordeaux  0-0 (T) 0-2 (U)
2019/20 Europa League  2Q  Viitorul Constanța  6-3 (T) 1-2 (U) 
    3Q  Larnaca  1-1 (U) 3-0 (T)
    PO  HNK Rijeka  2-1 (T) 1-1 (U)
    Groep I  Wolfsburg  2-2 (T) 3-1 (U)
    Groep I  Saint-Etienne 3-2 (T) 0-0 (U)
    Groep I  Oleksandrija 1-1 (U) 2-1 (T)
    2R  AS Roma  0-1 (U) 1-1 (T)
2020/21 Champions League  3Q  Rapid Wien  2-1 (T) 
    PO  Dynamo Kiev 1-2 (T) 0-3 (U)
2020/21 Europa League  Groep L  Hoffenheim  1-4 (T) 1-4 (U)
    Groep L   Rode Ster Belgrado 1-2 (U)  0-2 (T)
    Groep L  Slovan Liberec  0-1 (U) 1-2 (T)
2021/22 Conference League  2Q  Vålerenga IF  4-0 (T) 0-2 (U) 
    3Q  FK Riga   2-2 (T) 1-0 (U)
    PO  Raków Częstochowa 0-1 (U) 3-0 (T)
    Groep B  Partizan  1-0 (U) 1-1 (T)
    Groep B  Flora Tallinn  1-0 (U) 1-0 (T)
    Groep B  An. Famagusta   2-0 (T) 0-1 (U)
    1/8  PAOK Saloniki

Frank Dauwen in actie in het Ottenstadion tegen het Zwitserse Lausanne.

Recurrentie…

Enkele clubs moesten we Europees meerdere keren 

bekampen: Wolfsburg, Bordeaux, Roma, Ajax, 

Dynamo Kiev, Viitorul en Valencia ontmoetten we 

tweemaal op onze weg. Duitsland en Frankrijk waren 

bij onze tegenstanders het best vertegenwoordigd 

(elk 6 clubs). 

Nooit…

KAA Gent speelde merkwaardig genoeg nooit een 

Europees duel tegen een club uit o.a. Albanië, Finland. 

PAOK is onze allereerste Griekse tegenstander.

Strafschoppen…

Tweemaal moesten er penalty’s getrapt worden om 

de winnaar aan te duiden. De eerste keer in 1991 in de 

eerste ronde van de Uefabeker tegen Lausanne. Thuis 

verloren we de heenmatch met 0-1, maar door een 

goal van Verkuyl werd het in Zwitserland ook 0-1. De 

Buffalo’s waren ten slotte veel beter vanop de stip: 1-4.

Het liep niet goed af in de tweede ronde van de 

Intertotobeker in 2004 tegen Vardar Skopje. De uitslag 

was telkens 1-0, maar in de penalty’s misten Björn De 

Coninck en Ivica Jarakovic (3-4).

Gent verbaast Europa…

Verschillende keren heeft KAA Gent gestunt in Europa 

en iedereen verbaasd doen opkijken.

- In 1984 won Gantoise thuis tegen de Schotse 

topclub Celtic United. Hubert Cordiez scoorde in het 

Ottenstadion, gevuld met liefst 22.500 toeschou-

wers, het enige doelpunt op negen minuten van 

het einde. Gent speelde met Laurijssen, Busk, Criel, 

Hanssens, De Wolf, Ruzic, Van Looy, Quipor, Martens, 

Schapendonk en Cordiez. In Schotland bleek Celtic 

echter veel te sterk (3-0).

- In november 1991 gingen we zowaar winnen op 

het veld van de toenmalige leider in de Bundesliga, 

Frankfurt – Erwin Vandenbergh scoorde op voorzet 

van Krist Porte: 0-1. Gent speelde met Petry, De 

Groote, Dauwen, Medved, Verdegem, Verkuyl, Porte, 

Vangronsveld, Janssens, Viscaal en Vandenbergh.

- De Champions League-campagne van 2016-2016 zat 

vol stunts met de uitzege in Lyon (goal van Coulibaly 

in de laatste minuut) en de thuiszeges tegen Valencia 

(penalty Kums) en Zenit (goals van Depoitre en 

Milicevic).

- Onvergetelijk zijn natuurlijk de twee duels tegen 

Tottenham in de 1/16 finales van de Europa League 

in 2017: thuis 1-0 winst (Perbet) en de ongelofelijke 2-2 

op Wembley (own goal Kane en weer Perbet). De start-

elf in Londen waren Kalinic, Foket, Mitrovic, Gigot, 

Gershon, Saief, Esiti, Dejaegere, Milicevic, Coulibaly 
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Ik ga op reis en ik neem mee …
Sta jij binnenkort op de latten? Of droom jij al van parelwitte stranden?
Vertrek zonder zorgen op vakantie met Travel Safe.

Met Travel Safe kun je de waarborgen reisbijstand personen, reisbijstand voertuigen, bagageverzekering en annu-
latieverzekering combineren met de Baloise Insurance-waarborg tijdelijke omnium. Is je auto niet of niet meer 
verzekerd in omnium? Met Travel Safe bieden we je een omniumverzekering aan voor je eigen auto, maar ook 
wanneer je de auto van je ouders, je vrienden, … gebruikt en dit enkel voor de duur van je reis.

Travel Safe is een kortetermijnreisverzekering op maat. Je bepaalt zelf hoe je ideale reisverzekering eruitziet. En 
je betaalt enkel voor wat je echt nodig hebt.

Je vindt alle informatie over het product op www.baloise.be/reisverzekering. Hier kun je ook zelf de prijs berekenen 
of je verzekering nemen.

Let op: bepaalde risico’s zijn voorzien van een franchise, een dekkingsbeperking of verzekeren wij niet. Wat wel 
en niet verzekerd is, vind je op de website van Travel Safe. Check ook zeker altijd het informatiedocument over 
het verzekeringsproduct en de Algemene Voorwaarden om je grondig te informeren.

Travel Safe is een reisverzekering van Europ Assistance Belgium die Baloise Insurance aanbiedt als gemandateerde verzekeraar en een omniumverzekering van Baloise Insurance. 
Deze polis heeft een looptijd van maximaal 1 maand. De looptijd van de polis is afhankelijk van de duurtijd van de reis. Het is een contract onderworpen aan het Belgisch recht. 
Heb je een klacht over de verzekering Travel Safe? Dan kun je contact opnemen met de Complaints Offi cer van Europ Assistance Belgium nv (Kantersteen 47 te 1000 Brussel), 
telefonisch (02 541 90 48) of per e-mail (complaints@europ-assistance.be). telefonisch 078 15 50 56. Heb je een klacht over de omniumverzekering? Laat het ons weten per e-mail 
via klacht@baloise.be, www.baloise.be/klachten, per brief of telefonisch 078 15 50 56. Biedt dat geen oplossing? Neem dan contact op met de Ombudsman van de Verzekeringen: 
www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel. Voor een klacht over een onlinedienst, kun je ook terecht op de website voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese 
Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11 – Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Jeremy Perbet scoorde zowel thuis als op verplaatsing tegen Tottenham: uniek!

en Simon. Perbet, Verstraete en Matton vielen in.

- In 2019 gingen we in de groepsfase van de Europa 

League zomaar eventjes winnen in Wolfsburg; het 

werd 1-3 met goals van Yaremchuk, Depoitre en 

Ngadeu.

- Het meest recente hoogtepunt beleefden we eerder 

dit seizoen met de 0-1 op het veld van Partizan 

Belgrado (Kums zowaar met een kopbal).

Merkwaardige verplaatsingen…

waren er zeker. In december 1991 wachtte ons een 

uitmatch tegen Dinamo Moskou. Thuis had KAA Gent 

het heenduel gewonnen met 2-0. Door het bijzonder 

slechte winterweer in Moskou, werd er uitgeweken 

naar het schiereiland van de Krim. Normaal is het weer 

daar in december een stuk beter dan noordelijker, maar 

niettemin was het in het stadion van Simferopol min 

zeven graden en moesten tientallen militairen het veld 

sneeuwvrij maken. De Buffalo’s speelden een mature 

match in moeilijke omstandigheden. Het bleef 0-0 en 

de kwalificatie voor de kwartfinale tegen Ajax was 

binnen. Heel speciaal was dat net in diezelfde periode 

de Sovjet-Unie uiteenviel. Kort voor en kort na de wed-

strijd op de Krim scheidden een pak Sovjetstaten zich 

af van de Russische grote broer en werden onafhan-

kelijk. Daarbij ook Oekraïne, waarvan de Krim een deel 

uitmaakte.

Op 24 november 2015 wachtte ons een moeilijke 

verplaatsing naar Lyon in de groepsfase van de 

Champions League. Door de terroristische aanslagen 

in Parijs op 13 november besliste de Franse overheid 

om geen Gentse supporters in het oude Stade de 

Gerland toe te laten. Gent won niettemin met 1-2. Dit 

was meteen de laatste Europese match die Lyon in 

dat stadion speelde, het verhuisde in januari 2016 

naar een nieuw stadion, het Parc Olympique Lyonnais.

Zowel in 2019 als in 2020 speelde Gent een uitmatch 

in Lviv, een stad in het uiterste westen van Oekraïne. 

De tegenstanders waren nochtans Oleksandrija en 

Donetsk, twee steden uit het oosten van Oekraïne, 

maar door de oorlogsdreiging met Rusland was het 

niet veilig om daar te voetballen.

De verplaatsing naar het Cypriotische Anorthosis dit 

seizoen was ook speciaal. Famagusta is een van de 

steden in het sinds 1974 door Turkije bezette deel van 

Cyprus. Sindsdien speelt Anorthosis zijn thuismat-

chen noodgedwongen in het 50 km verderop gelegen 

Larnaca. Maar omdat het stadion daar niet geschikt 

was voor Europees voetbal, had de wedstrijd plaats 

in Nicosia.

Wim De Bock
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NICOLAS LOMBAERTS OVER VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST 

ALS TRAINER HEB JE 
NOOIT GEDAAN

In 2014 streek een 19-jarige jeugdspeler van Club 
Brugge neer in de Ghelamco Arena. Alleen echte 
kenners konden toen vermoeden dat deze jongen 
daarna bij KAA Gent, Zenit Sint-Petersburg en de 
Rode Duivels een grote carrière ging maken. Veertien 
jaar nadat hij Gent verliet voor Rusland, is Nicolas 
Lombaerts terug bij blauw-wit, als assistent-trainer. 
We confronteerden hem met enkele van zijn eigen 
uitspraken uit het verleden.

“Het voetbal is een heel onzekere wereld, veel onze-

kerder dan andere beroepen. Dan is het altijd beter om 

nog iets achter de hand te hebben, daarom studeer 

ik Rechten. Daarbij, wat als ik op m’n vijfendertigste 

op pensioen ga? Wat zou ik hele dagen gaan doen? Ik 

kan toch niet de hele dag op het gezicht van m’n vrouw 

kijken?” (2005)

NL: “Ik sta daar nog altijd achter. Ik was nog maar 20 op 

het moment van die uitspraak, had nog nauwelijks geld 

verdiend in mijn leven, dus het is normaal dat ik mij wat 

onzeker voelde over de toekomst. Ik wist dat ik de capa-

citeiten had om universiteit aan te kunnen, dus waarom 

niet een diploma halen voor de zekerheid? Zelfs als ik als 

profvoetballer zou slagen, was er altijd de mogelijkheid 

dat ik door blessures zou moeten afhaken. Toen ik bij Zenit 

een tweede keer een zwaar kruisbandletsel opliep, heb ik 

er even voor gevreesd dat ik ging moeten stoppen. Wie 

weet had ik dan wel verder gestudeerd? Dat is uiteinde-

lijk niet nodig gebleken. Ik heb mijn diploma dus nooit 

gehaald, ben gestopt na mijn kandidaturen. En ik denk 

niet dat ik nu nog ga herbeginnen, dat zit veel te ver en ik 

heb het ook niet meer nodig. Ik heb gelukkig de financi-

ele vrijheid verworven om te doen wat ik wil. Ik heb deze 

job aanvaard bij Gent omdat ik die heel grààg wilde doen, 

niet omdat ik hem nodig heb. Die adrenaline, in een wereld 

vertoeven die ik best ken, het in team werken naar een 

gezamenlijk doel: dat is tof en ik blij dat ze mij hier die kans 

gegeven hebben.” 

“Ik probeer eens iets anders, je weet nooit of ik hier beter 

in ben dan in voetbal. Klaar voor Lombaland XL” (2015)

NL: “Dat was voor mijn dertigste verjaardag. Ik wilde eens 

een speciaal feestje geven. Ik had enkele dj’s ingehuurd, 

als liefhebber van elektronische muziek, house, dance, 

techno… Daarom heb ik zo’n soort van Tomorrowland op 

minischaal georganiseerd. Een legendarische party blijk-

baar, want ze spreken mij daar nog altijd over aan. Het is 

er daarna niet meer van gekomen…”
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portefeuille wel wat op, maar niet van nabij. Ik lees in De 

Tijd en volg de algemene economische en financiële ten-

densen. Gelukkig ben ik nu financieel welstellend. Met wat 

ik nu weet, ben ik vroeger eigenlijk te spaarzaam geweest. 

Ik had nog meer van het leven moeten profiteren. Ik geef 

nu makkelijker geld uit dan vroeger.”

 “Ik heb in mijn carrière alle grote momenten gemist. De 

Olympische Spelen in 2004, de finale van de Uefabeker 

in 2008, het EK in 2016…” (2018)

NL: “Allemaal door blessures. Dat steekt toch, voor mij 

waren dat historische sportmomenten, en als je daar 

dan geen deel kan van uitmaken… Hoe vaak krijg je de 

kans om aan de Olympische Spelen deel te nemen of 

om een Europese finale te spelen? Ik kan zeggen dat ik de 

Uefabeker gewonnen heb, want ik heb meer dan de helft 

van de kwalifatiewedstrijden op het veld gestaan. Maar 

als je de finale zélf, die Zenit won tegen Glasgow Rangers, 

moet missen, voelt dat toch anders aan. Ik heb wel een WK 

meegemaakt, dat van 2014 in Brazilië, maar dus geen EK. 

Ik heb 39 A-caps bij de nationale ploeg, maar had meer 

interlands kunnen spelen. Daar moet je wat geluk mee 

hebben, niet alleen met blessures, maar ook met wie er 

op dat moment je concurrenten zijn op jouw positie. Bij 

mij waren dat Vermaelen, Kompany, Vertonghen… Maar 

goed, ik mag toch zeggen dat ik deel heb uitgemaakt van 

de Gouden Generatie, dat ik met wereldtoppers als De 

Bruyne, Lukaku en Hazard heb mogen samenspelen. Ik 

“Sint-Petersburg is een prachtige stad. Ik ben ontel-

bare keren in het Hermitage-museum geweest, dat is 

een parel”. (2017)

NL: “Het is zo’n cliché dat voetballers alleen praten over 

vrouwen en auto’s. Ik doe dat ook soms, dat is normaal, 

maar voetballers zijn uiteindelijk niet veel anders dan 

andere mensen. Sommigen hebben genoeg aan opper-

vlakkige gesprekken, anderen lezen al eens een boek of 

bezoeken een museum of verdiepen zich in economie 

of in de actualiteit. Ieder mens is wat hij is, we hoeven 

niemand daarom te veroordelen. De voetbalwereld is een 

doorsnede van de rest van de samenleving. Ik ben zelf 

geïnteresseerd in geschiedenis en architectuur, meer dan 

in kunst. Daarom dat het Hermitage zo boeiend was voor 

mij. Maar dat maakt van mij nog geen uitzondering of zo.”

“Als ik verstandig met mijn geld omspring, moet ik nooit 

meer werken. Tenzij de beurs crasht. 85 procent van mijn 

vermogen is belegd. Ik laat me adviseren door private 

bankers. Maar ik ben er zelf ook graag mee bezig.” (2017)

NL: “Dat is nog altijd zo, de wereld van beleggen en onder-

nemen heeft mij altijd geboeid. Ik volg de koers van mijn 
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8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company n.v., 
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 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

Zoek je het belangrijkste in je leven? Je bestemming, je familie, je doel?
Welke weg je ook inslaat, IONIQ 5 geef je de kracht het te bereiken.  
Rij tot 481 km ver, herlaad supersnel en win 100 km meer rijbereik in slechts  
5 minuten. Volg je ambities in alle veiligheid dankzij Highway Driving Assist II. 
Het zijn slechts enkele van de sterktes die IONIQ 5 je biedt.

Opendeurdagen van 10/09 tem 18/09.
Uitzonderlijke condities op het hele gamma.
Ontdek meer op hyundai.be



2726 - WIGWAM MAGAZINE WIGWAM MAGAZINE -

NL: “Nu ik elke dag met een coach als Hein werk, besef ik 

hoe intensief die zijn vak uitoefent. Hein heeft een totaalvi-

sie op àlles. Dit heb ik van weinig trainers in mijn loopbaan 

gezien. Hij heeft op alles een antwoord, hij hecht belang 

aan elk detail, niets ontsnapt hem. Ik leer dus immens 

veel bij. 

Hij is de hoofdcoach, dus hij kiest de weg. Ik probeer 

mijn impact te hebben, zeker op het verdedigende com-

partiment, maar wel door zijn visie te vertalen. Dat loopt 

trouwens grotendeels gelijk met mijn visie. Ik sta wat 

dichter bij de spelers dan de coach, dat is ook mijn functie 

van de assistent. 

Ik hoop dat onze verdedigers iets hebben aan mijn advies. 

Het is ook plezant werken. Het zijn leergierige gasten 

die willen luisteren. En we hebben ook zeer goede ver-

dedigers, dat maakt het ook prettiger werken. Ik durf op 

training nog wel eens meedoen, dan probeer ik scherp 

te zijn ondanks mijn kapotte knie, al moet je daarin niet 

overdrijven natuurlijk. Ik herinner me dat ik ooit als speler 

bij Gent op training een zware tackle deed op Boussoufa. 

Leekens was kwaad: ‘Je gaat toch niet met onze eigen 

centen spelen door onze belangrijkste speler in de ver-

nieling te spelen?’. 

Als speler besef je niet hoe een trainer denkt, waarom hij 

welke beslissingen neemt. Een trainer moet met zoveel 

verschillende factoren rekening houden. Het fysieke, het 

tactische, het psychologische, de tegenstanders, het pri-

véleven van spelers. Er zijn enorm veel elementen die je 

in het oog moet houden en die een invloed hebben op 

hoe je je ploeg wil laten trainen en voetballen en wie je 

opstelt in de elf. Dan heb je nog het bestuur en de media. 

Het is een zeer veeleisende en arbeidsintensieve job die 

nooit stopt. Dan kan het al eens frustrerend zijn als je alles 

tot in de puntjes voorbereidt, maar het in de match dan 

toch niet loopt of uitgevoerd wordt zoals je had gewild. 

Maar goed, je werkt met mensen, die zijn niet onfeilbaar.

Dit is dus een schitterende leerschool voor mij. Wil ik 

ooit hoofdtrainer worden? Ik ben daar nu nog niet mee 

bezig, maar ik sluit het niet uit. De vraag is enerzijds: heb 

ik er de capaciteiten voor? En anderzijds: ben ik bereid 

om heel veel op te offeren voor een job als hoofdcoach? 

Want dat is toch een job die je 7 op 7 inneemt, met àlle 

druk erbij. Als assistent-coach werk je dan toch nog wat 

meer in de schaduw.”

“Als trainer heb je een veel drukker leven dan als speler, 

moet je veel meer werken, veel langer op de club aanwe-

zig zijn. En daarbuiten denk je veel meer na over voetbal, 

terwijl je vroeger gewoon je ding deed als je op het veld 

kwam.” (2021)

NL: “Speler zijn is het mooiste wat er is. Zolang je de drive 

heb ook nog een stuk van de periode daarvoor meege-

maakt, toen we bijna uitgelachen werden door de mensen 

omdat de nationale ploeg niet goed presteerde. Dan ben 

ik nog liever bankzitter bij een schitterende generatie, dan 

titularis bij een slechte generatie.”

“Ik heb het nu veel lastiger om mij in te houden tegen de 

scheidsrechters, terwijl zij vroeger nooit miserie hadden 

met mij. Echt, ik dacht dat ik koeler was.” (2021)

NL: “Als je op die bank zit, heb je ook gewoon meer energie 

om recht te springen of je ergernis te tonen. Als speler 

ben je nog aan het uithijgen van de vorige fase. Je hebt 

als coach ook veel minder impact op wat er gebeurt op 

het veld, dus probeer je dat te compenseren met iets 

anders. Als ik zie hoe spelers tijdrekken of dat men een 

zware overtreding op een van onze spelers niet ziet, dan 

kan ik echt fulmineren, hoewel dat natuurlijk niet helpt. Ik 

zeg soms tegen mezelf ‘rustig, Nicolas, rustig’.”

“Hein is een goede leermeester voor mij. Ik leer dingen 

bij waar ik als speler nooit bij stilstond.” (2021)

en de fysiek hebt om door te gaan, moet je dat doen. Die 

adrenaline, die gezonde spanning. Die hymne van de 

Champions League. Toegejuicht worden door je eigen 

supporters, uitgejouwd worden door de supporters van 

de tegenstanders, ik vond het alle twee even fantas-

tisch. Dat gaf me echt een kick! Dat valt met niets na te 

bootsen, dat fantastische gevoel keert nooit meer terug 

als je gestopt bent.

Als speler heb je ook een goed leven, alles wordt voor 

jou gedaan. Je moet alleen maar voetballen en verder 

een gezonde levenswijze aanhouden (voldoende rusten, 

gezond eten). Als voetballer was ik vooral met mijn eigen 

ding bezig, ik deed mijn job, deed wat van mij verwacht 

werd, voerde mijn opdracht uit, maar verder dacht ik niet. 

Als trainer moet je veel meer energie steken in alles wat 

rond zo’n wedstrijd hangt dan je als speler deed. Alleen 

al de analyse van wedstrijden: terugkijken naar de vorige 

wedstrijd (wat had beter gekund?) en vooruitijken naar 

de volgende (hoe gaat onze tegenstander waarschijn-

lijk spelen?). Daar steekt veel werk in. Als speler krijg je 

dat gewoon gepresenteerd, moet je dat opslaan, maar 

je beseft niet hoeveel arbeid daarin gestoken is. Maar ik 

klaag niet, hoor, ik ga elke dag met veel plezier naar het 

oefencomplex!”.

Wim De Bock

“Onze verdedigers zijn leergierige gasten 
die willen luisteren”
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KAA Gent speelt op donderdag 10 maart (uit 
in Griekenland) en donderdag 17 maart (in de 
Ghelamco Arena) een dubbel Europees duel tegen 
PAOK Saloniki, in het kader van de 1/8 finales van 
de Uefa Conference League. PAOK is een absolute 
traditieclub in Griekenland. Het vindt zijn thuis in 
Thessaloniki, na Athene de grootste Griekse stad 
met 320.000 inwoners en het driedubbele daarvan 
in de bredere agglomeratie, gelegen in het noordelijk 
deel van Griekenland, aan de kust van de Egeïsche 
Zee.

PAOK draagt de zwart-witte kleuren en heeft in zijn logo 

een dubbele arend. De arend refereert aan de origine 

van de club die te situeren is in Constantinopel, de vroe-

gere Byzantijnse hoofdstad, waar nu de Turkse hoofstad 

Istanboel is. De Turks-Griekse oorlog zorgde voor een 

emigratie vanuit Klein-Azië naar noord-Griekenland en 

het zijn die migranten die bijna 100 jaar geleden aan 

de basis lagen van de oprichting van de multisport-

vereniging PAOK. De naam van de club verwijst daar 

ook naar: ‘Pan-Thessalonische Atletiek Vereniging van 

Constantinopelitanen’. 

Thessaloniki, ook wel Saloniki genoemd, huisvest nog 

twee clubs: Aris en Iraklis.

ONZE EUROPESE TEGENSTANDER: 

PAOK SALONIKI
PAOK speelt in het Toumbastadion, genoemd naar de wijk 

waar het is gebouwd in 1959, in het oosten van de stad 

(toumba = kleine heuvel). Het stadion telt 28.000 plaat-

sen, slechts aan één zijde overdekt. De PAOK-supporters 

staan bekend om hun grote vurigheid, waardoor het stadion 

in Griekenland ook wel de ‘Zwarte Hel’ wordt genoemd. 

Wanneer de spelers het veld betreden, wordt vaak Hells 

Bells van AC/DC gespeeld. Nooit draagt een speler het 

nummer 12, dat is het shirt voorbehouden voor ‘de 12de 

man’ in de tribunes. PAOK plant de installatie van een nieuw, 

modern stadion tegen 2026.

PAOK werd drie keer Grieks kampioen (1976, 1985, 2019) 

en won acht keer de Griekse beker. In 2018-2019 stuntte 

PAOK door Grieks kampioen te worden zonder ook maar 

één wedstrijd te verliezen. Vorig seizoen werd afgesloten 

met een bekerzege tegen Olympiakos, met de winnende 

treffer van Krmencik (ex-Club Brugge, intussen bij Slavia 

Praag) in de 90e minuut.

Eigenaar van de club is Ivan Savvidis, een steenrijke, 

Russisch-Griekse ondernemer en politicus. Coach is de 

Roemeen Razvan Lucescu, een vroegere doelman bij klei-

nere Roemeense clubs. Hij leidde PAOK al eens van 2017 

tot 2019, vertrok toen twee jaar naar Al-Hilal in Saudi-

Arabië, en is terug in Saloniki sinds de zomer van 21. Hij 

is de zoon van de legendarische Mircea Lucescu die meer 

dan dan 10 jaar bondscoach was van Roemenië en nu 

coach is van Dynamo Kiev.

PAOK speelde meer dan 40 Europese wedstrijden in zijn 

bestaan. Het beste resultaat was in 1974 toen ze de kwart-

finales van de Europacup voor Bekerwinnaars bereikten. 

PAOK bereikte liefst 8 keer de groepsfasen van de Europa 

League en kan je dus als een vaste klant op het Europese 

toneel beschouwen.

Razvan Lucescu
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De Europese resultaten van dit seizoen in de Conference 

League:

- derde kwalificatieronde: Bohemians-PAOK 2-1 en PAOK-

Bohemians 2-0

- playoffronde: PAOK-Rijeka 1-1 en Rijeka-PAOK 0-2

- groepsronde: Lincoln-PAOK 0-2, POAK-Slovan Bratislava 

1-1, Kopenhagen-PAOK 1-2, PAOK-Kopenhagen 1-2, 

Slovan Bratislava-PAOK 0-0, PAOK-Lincoln 2-0 (tweede 

in groep met 11 punten na Kopenhagen)

- KO-ronde: Midtjylland – PAOK 1-0, PAOK-Midtjylland 2-1 

(5-3 op strafschoppen).

PAOK speelde eind februari zijn laatste Europese match 

tegen Midtjylland, voor 7500 toeschouwers, in een 4-2-3-1 

met: Paschalakis; Lyratzis, Ingason, Crespo en captain 

Vieirinha; Tsingaras en Kurtic; Zivkovic, Douglas Augusto 

en Biseswar; Colak.

Er speelt één Belg bij PAOK, dat is Omar El Kaddouri die 

opgeleid werd bij Diegem en Anderlecht, maar in 2010 in 

Italië ging spelen (Brescia, Torino en Napels) om in 2017 

bij PAOK terecht te komen. Anderson Esiti (ex-Gent) werd 

in de wintermercato getransfereerd naar Ferencvaros.

De sterkhouders in de ploeg zijn meteen ook de wat 

oudere spelers, zoals Paschalakis (32), Crespo (35), 

Vierinha (36), Kurtic (33), Schwab (31) en Biseswar (33).

De club prijkt in de Griekse competitie momenteel op de 

tweede plaats, met een straat achterstand op Olympiakos, 

maar ruim voor AEK en Panathinaikos.

Topschutter dit seizoen in de competitie is voorlopig de 

Sloveense centrale middenvelder Jasmin Kurtic met 14 

goals. Verder scoorde niemand meer dan 5 keer. In de 

Conference League was vooral Zivkovic succesvol met 

4 goals.

Wim De Bock

De huidige, volledige selectie: 

 

Doelmannen: 

Alexandros Paschalakis

Zivko Zivkovic (Ser)

Christos Talichmanidis

Konstantinos Balomenos

Verdedigers:

Sverrir Ingi Ingason (IJS)

Giannis Michailidis 

Enea Mihaj (Alb)

Fernando Varela (Kaapv)

José Crespo (Spa)

Sidcley (Bra)

Vieirinha (Por)

Joan Sastre (Spa)

Lucas Taylor (Bra)

Lefteris Lyratzis

Middenvelders:

Douglas Augusto (Bra)

Jasmin Kurtic (Slov)

Stefan Schwab (Oos)

Theocharis Tsingaras 

Filipe Soares (Por)

Omar El Kaddouri (Mar-Bel)

Diego Biseswar (Sur-Ned)

Aanvallers:

Alexandru Mitrita (Roe)

Andrija Zivkovic (Ser)

Thomas Murg (Oos)

Léo Jabá (Bra)

Antonio Colak (Kro-Dui))

Chuba Akpom (Eng-Nig)

Nélson Oliveira (Por)

Georgios Koutsias 

Jasmin Kurtic 
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SUPPORTERSCLUB TATANKA BEDANKT ZIJN LEDEN UIT DE ZORG
SUPPORTER
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SUPPORTER

COVID heeft de voorbije twee jaar ons leven bepaald. 

Onder andere dankzij de grote inzet van de mensen 

uit de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen heeft 

onze samenleving standgehouden. 

Supportersclub Tatanka heeft heel wat leden die in 

de zorg werken. En Tatanka wilde iets extra doen voor 

hen. Bij de verplaatsing naar Seraing kregen de leden 

uit de zorg een gratis ticket, een gratis busrit en een 

drankje aangeboden.

Daarnaast kreeg ieder lid uit de zorg ook nog een heel 

mooi aandenken. Er werden mooie ‘Bedankt – Merci’ 

vlaggen aangekocht. Deze vlaggen werden dankzij 

Peter Balette, erelid van Supportersclub Tatanka, door 

alle spelers en de technische staf ondertekend. Ieder 

Tatanka-lid uit de zorg ontving zo’n unieke vlag.

Het gaat om: Yana, Rose Marie, Vanessa, Philippe, 

Nathan en Tessa die werken in woonzorgcentra; Petra, 

Rita en Madelief in voorzieningen voor personen met 

een beperking; An in een revalidatiecentrum; Hervé, 

Geert, Frederick en Nancy in algemene ziekenhuizen.

Daarnaast werd een filmpje aangemaakt met onder 

meer de medewerking van Alessio Castro-Montes, 

peter van Tatanka, en Féli Delacauw, meter van 

Tatanka. Peter Balette sprak een boodschap in namens 

de spelers en de technische staf. Filip Raes droeg bij 

namens de Supportersfederatie KAA Gent. Tot slot 

was er een bijdrage van Dr. Hans Kluge, directeur van 

de WereldGezondheidsOrganisatie, afdeling Europa 

(WHO). Hij benadrukte het grote belang van de per-

soneelsleden uit de zorg in de strijd tegen COVID, 

bedankte hen in een videoboodschap en waardeerde 

dit initiatief. Dit filmpje is terug te vinden op YouTube 

met volgende zoektermen Peetjen#14 & Meetjen#44.

Dankjewel aan alle KAA Gent-supporters uit de zorg!

Gaspar Haenecaert

Secretaris Tatanka HULDE AAN ONZE  
VRIJWILLIGERS!
Wie heeft ze nog niet gezien? De vrijwilligers van de 

supportersfederatie in hun blauwe tenue die op wed-

strijddagen de helft van de bars op de promenade van 

de Ghelamco Arena bemannen. Deze mensen staan elke 

thuismatch met een vriendelijk woord en een glimlach 

klaar om de supporters van een drankje te voorzien.

Maar vrijwilligers zijn er niet alleen op de promenade. Ze 

leveren ook diensten in de perszaal, in de VIP-ruimtes, in 

de spelerslounge, bij de drankverdeling over de bars de 

week vòòr de wedstrijd enz... Veel werk achter de scher-

men!

Wij willen al deze vrijwilligers eens extra in de kijker zetten 

met dit artikel. Een dikke merci en een dikke duim voor 

jullie harde werk en inzet!
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Loop jij warm voor een job in HVAC? 

Bij De Noyette zijn we voortdurend op zoek naar diverse profi elen zoals 
monteurs, projectleiders en techniekers. Ontdek onze openstaande 
vacatures op denoyette.be en kom ons team versterken.

Bij De Noyette bieden we innovatieve 
totaaloplossingen 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. Contacteer ons op 
09/384.35.85 of via denoyette.be

Sluis 2 bus 2, 9810 Eke    |     info@denoyette.be    |     denoyette.be    |     09/384.35.85

Koeltechnieken
Klimatisatie
Ventilatie
Service & Onderhoud

DIGITALISATIE,
DOCUMENTEN IN DE CLOUD,
HET NIEUWE WERKEN,...
Heeft uw organisatie ook vragen over hoe u de volgende stap zet in 
de digitale transformatie? 

Praat met de experten. 

Canon Document Solutions 
Kortrijksesteenweg 88, 
9830, Sint-Martens-Latem

09 / 269 17 70

www.canon.be/business
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ALGEMENE INFO

www.kaagent.be

info@kaagent.be

09 330 23 23

TICKETING

tickets@kaagent.be

COMMERCIELE CEL

vip@kaagent.be

FANSHOP

fanshop@kaagent.be

GHELAMCO ARENA

Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent

OEFENCOMPLEX

Eikstraat 85, 9041 Oostakker

Leveranciers: François van Impelaan 54, 9041 

Oostakker

OEFENCOMPLEX JEUGD

Warmoezeniersweg 8, 9000 Gent

Napoleon. 
Always keep control.


