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FINALE BEKER VAN BELGIE
18 APRIL 2022
KAA GENT – ANDERLECHT 0-0 (PEN. 4-3)

Laurent Depoitre blesseerde zich bij de opwarming, zodat 

Bezus samen met Tissoudali in de spits moest. De Buffalo’s 

waren baas in de eerste helft, hadden ook de beste kansen. 

Ngadeu trof bijna raak met een kopbal. Na kansjes voor 

Vadis en Tissoudali kon Bezus scoren op voorzet van 

Okumu, maar de Oekraïner stond buitenspel.

Na de rust was het spel evenwichtiger, met twee ploegen 

die het verschil niet konden maken. Van Crombrugghe 

pakte een kopbal van De Sart en een schot van Vadis. 

Anderlecht kon wel wat hoekschoppen afdwingen, maar 

geen echte doelkansen. Intussen sloeg de vermoeidheid 

toe bij beide elftallen en ook waren er heel wat blessures 

te noteren. Bijna was het raak in de verlengingen voor Gent 

maar Darko Lemajic trof de lat! 

Strafschoppen dus. De eerste zeven gingen vlot binnen, 

waarna Roef de elfmeter van Cullen pakte. Ook die van 

Ngadeu werd gepareerd, maar toen Roef ook de penalty 

van Murillo tegenhield, was de vierde bekerzege in de 

geschiedenis van KAA Gent een feit.

KAA Gent:
Roef

Okumu

Ngadeu

Torunarigha

Samoise (106’ Hanche Olsen)

Kums (106’ Owusu)

De Sart

Vadis Odjidja-Ofoe (69’ Hjulsager) (90’ Nurio)

Castro-Montes

Bezus (88’ Lemajic)

Tissoudali (91’ Malede)

Strafschoppen:
De Sart 1-0

Gomez 1-1

Hanche Olsen 2-1

Raman 2-2

Castro Montes 3-2

Kana 3-3

Lemajic 4-3

Cullen mist

Ngadeu mist

Murillo mist
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        FINALES – 27 OKTOBER 2021
KAA GENT – BELISIA BILZEN 4-0

De Buffalo’s begonnen aan hun bekeravontuur tegen 

Belisia Bilzen uit de tweede amateurklasse, de club van 

trainer Luc Nilis. Hein Vanhaezebrouck bracht een aantal 

spelers tussen de lijnen die tot dan nog niet veel in actie 

kwamen. Mboyo en Bruno vormden de aanval, achterin 

kreeg Marreh speelgelegenheid.

Na zes minuten haalde Odjidja verwoestend uit van buiten 

de zestien, de bal verdween hoog in doel (1-0). De kansen 

bleven komen en de sterk keepende doelman van Bilzen 

moest zich halfweg de eerste helft gewonnen geven toen 

Okumu een hoekschop binnenkopte (2-0). Vlak voor rust 

schoof Mboyo de bal onder de doelman binnen (3-0).

Het begin van de tweede helft was minder kansrijk en werd 

vooral gekenmerkt door heel wat wissels. Bruno versierde 

wel twee kansen, maar mikte ze niet binnen het doelkader. 

Chakvetadze was wel succesvol vanop de stip (4-0).

KAA Gent:
Bolat

Okumu (46’ Hanche Olsen)

Marreh

Godeau

Operi

Castro-Montes

Doelpunten: 6’ Vadis 1-0; 24’ Okumu 2-0; 43’ Mboyo 3-0; 

64’ Chakvetadze 4-0

1 16/

Owusu (52’ Oladoye)

Vadis (51’ Hjulsager)

Chakvetadze (65’ Bayo)

Bruno

Mboyo (65’ Malede)

bij de rust en dat betaalde Gent cash, want meteen na rust 

vlamde Donnum de gelijkmaker in de linkerbovenhoek (1-1).

De Buffalo’s waren niet van slag en Tissoudali zorgde 

even later voor een nieuwe voorsprong (2-1). Ngadeu en 

Depoitre stelden Henkinet meermaals op de proef, maar de 

Standard-doelman hield de bezoekers telkens in de wed-

strijd. Tot Tissoudali in de 92ste minuut de kwalificatie 

voor de halve finales definitief veilig stelde met zijn tweede 

treffer van de avond (3-1).

KAA Gent:
Bolat

Hanche Olsen

Ngadeu

Okumu

Samoise

Vadis (6’ Hjulsager) (87’ Owusu)

Doelpunten: 8’ Kums 1-0; 46’ Donnum 1-1; 53’ Tissoudali 

2-1; 92’ Tissoudali 3-1

½ FINALES HEEN – 2 FEBRUARI 2022
KAA GENT – CLUB BRUGGE 0-1

De Buffalo’s schoten zichzelf in de voet in de heenwed-

strijd van de halve finales in de Croky Cup. In de eerste helft 

verzuimde Gent om op voorsprong te komen ondanks dui-

delijke dominantie en ontsnapte het zelf na een bal op de lat 

van Vormer. 

In de tweede helft kreeg Gent unieke kansen om te scoren, 

maar De Sart miste een strafschop na hands van Hendry en 

De Sart

Kums

Nurio 

Depoitre

Tissoudali

een VAR-interventie. Hjulsager en De Sart troffen de paal en 

ook Lemajic kwam niet tot scoren. De Ketelaere maakte de 

Brugse hold-up compleet met een overhoeks schot voorbij 

Bolat. De bezoekers vielen nog met tien man na rood voor 

Hendry, maar sleepten de 0-1 wel over de streep.

KAA Gent:
Bolat

Hanche Olsen

Okumu

Godeau

Castro Montes

De Sart

Doelpunt: 56’ De Ketelaere 0-1

½ FINALES TERUG – 2 MAART 2022
CLUB BRUGGE – KAA GENT 0-3

De Buffalo’s stuntten in Brugge en bereikten zo de finale 

van de Croky Cup. Na de 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd 

stond de totaalstand na twee minuten al terug in evenwicht 

na een vroege treffer van Vadis (0-1).

Onze defensieve organisatie stond ijzersterk, hoewel 

Vanaken bijna profiteerde van een aarzeling van Roef. Nog 

voor de rust trapte Castro-Montes  op schitterende wijze 

zelfs de dubbele voorsprong op het scorebord (0-2), waarna 

Depoitre op de paal kopte. 

Vroeg in de tweede helft werd de finale mokerslag toege-

diend. Eerst incasseerde Odoi een tweede gele kaart en 

kort daarna kopte Depoitre een voorzet van Samoise tegen 

de netten (0-3). De Gentse kwalificatie kwam nooit meer in 

het gedrang.

KAA Gent:
Roef

Okumu

Ngadeu

Torunarigha (76’ Hanche Olsen)

Samoise (81’ Nurio)

Vadis (76’ Hjulsager)

Doelpunten: 2’ Vadis 0-1; 35’ Castro Montes 0-2; 54’ 

Depoitre 0-3

Kums

Hjulsager (63’ Vadis)

Samoise

Tissoudali

Lemajic (63’ Depoitre)

De Sart 

Kums

Castro-Montes

Depoitre

Tissoudali

DE WEG NAAR DE FINALE
      FINALES – 1 DECEMBER 2021
LOMMEL SK – KAA GENT 0-2

Coach Vanhaezebrouck gaf voor deze verplaatsing bij de 

Limburgse tweedeklasser Ngadeu enige rust. De eerste 

kansjes kwamen er via een bedrijvige Tissoudali, maar het was 

Julien De Sart die na ruim een kwartier zorgde voor de voor-

sprong met een knap schot in de rechterbovenhoek (0-1). Gent 

kampeerde verder op de helft van Lommel, maar verzuimde 

via Depoitre en Okumu om de stand verder op te drijven, terwijl 

een Lommelse vrijetrap gelukkig op de paal strandde. 

Door de kleine voorsprong bleef het wel lang spannend tot 

Tissoudali gehaakt werd in het strafschopgebied: penalty! 

De Sart schoot zijn tweede van de avond binnen (0-2) en 

stelde daarmee de kwalificatie veilig.

KAA Gent:
Bolat

Hanche Olsen

Okumu

Godeau

Castro Montes

Nurio (85’ Samoise)

Doelpunten: 18’ De Sart  0-1; 77’ De Sart 0-2

¼ FINALES – 22 DECEMBER 2021
KAA GENT – STANDARD 3-1

KAA Gent nam tegen Standard meteen het voortouw en 

Kums knalde al na acht minuten de voorsprong op het 

scorebord (1-0). Standard speelde erg potig en zowel 

Nkounkou als Amallah ontsnapten aan een rode kaart. 

De lat en Henkinet voorkwamen een grotere voorsprong 

Vadis (73’ Owusu)

De Sart

Kums (85’ Marreh)

Depoitre (85’ Bruno)

Tissoudali (85’ Malede)

1 8/
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Vadis Odjidja
Is hiermee de verloren finale tegen KV Mechelen 
definitief begraven?
“Niet helemaal, dat blijft een pijnlijke dag in mijn loopbaan 

en in de geschiedenis van de club. Als je een prijs misloopt, 

krijg je dat nooit meer helemaal goedgemaakt. Maar toch 

maakt de gewonnen bekerfinale tegen Anderlecht veel 

goed. Ik heb altijd een prijs willen winnen met ‘mijn club’, 

met KAA Gent, en dat is nu gelukt. Ik denk ook dat onze 

ploeg nu, vergeleken met die in de vorige bekerfinale, meer 

kwaliteit had, meer consistent presteert en met meer focus 

voetbalt. Tegen KV Mechelen zag je bij sommigen toch een 

spoor van onderschatting, omdat het tegen een ‘tweede-

klasser’ was. Nu was de focus bij iedereen 100%, ook 

omdat de trainer daar sterk op gehamerd had.”

Sven Kums
Voelt het winnen van de beker even triomfantelijk 
als kampioen worden?
“Er is wel een verschil. Kampioen word je op basis van een 

heel seizoen, van veertig wedstrijden. De beker win je na 

een korter parcours, dat kost als het ware minder energie. 

Darko Lemajic
Speelde je ooit al een wedstrijd voor zoveel toe-
schouwers?
“Neen! Het grootste aantal mensen waarvoor ik tot de 

bekerfinale speelde, was in Servië in het stadion van Rode 

Ster Belgrado. Dat was voor zo’n 20.000 à 25.000 toeschou-

wers. In Brussel waren er zeker dubbel zoveel? Ik vond dat 

tof! Echt indruk maakte dat niet op mij, of op mijn ploeg-

maats. Van zodra je op het veld komt, sluit je je daarvoor af 

en ben je alleen nog gefocust op je spel.”

Joseph Okumu
Was dit de eerste trofee in je nog jonge loopbaan?
“Ik won eigenlijk al prijzen in Kenia, maar dat was op 

semi-professioneel niveau, en in de Verenigde Staten, maar 

daar was ik niet meer bij de club toen de prijs gewonnen 

werd. Dus dit was toch wel mijn eerste echte trofee. Ik wil er 

nog veel meer winnen. Hoeveel? Elk jaar een als het van mij 

afhangt!”

Francky Vandendriessche
Hoe had je Davy Roef voorbereid op een mogelijke 
strafschoppenreeks?
“We waren met onze doelmannen al een hele tijd vòòr de 

bekerfinale voorbereid op mogelijke strafschoppen. Zowel 

de Europese thuismatch tegen PAOK als de tweede halve 

finale op Club Brugge konden immers op penalty’s eindi-

gen. En dus waren we er al lang mee bezig. Ik bestudeer dan 

alle mogelijke strafschopnemers bij de tegenploeg en bekijk 

met Davy wat de opties zijn. Op Wyscout vond ik van 15 

Anderlechtspelers minstens één penalty. Dan maak ik daar 

een kleine studie over. Er is geen garantie dat elke speler de 

volgende strafschop weer op dezelfde manier zal trappen, 

maar je leert er toch altijd iets uit.”

Hein Vanhaezebrouck
Op basis waarvan duidde je de vijf spelers voor de 
strafschoppen aan?
“Vooraf al waren er vijf spelers aangeduid om prioritair de 

strafschoppen te trappen, als het zover zou komen. Maar na 

120 minuten stond er van die vijf nog maar één op het veld… 

Dat was geen probleem, want we hadden meer dan tien 

kandidaten voor vijf penalty’s. Dan neem je dié vijf die zich 

het allerbest voelen om er een te trappen. Daarnaast had 

je dan spelers die ook wel een penalty wilden nemen, maar 

niet bij voorrang. En dan was er nog een laatste catego-

rie die er liever geen trapte. Dus daar hou je rekening mee. 

Maar qua ontlading na de wedstrijd zelf was er eigenlijk 

geen verschil. Als ik vergelijk hoe we ons voelden na de 

fameuze Gent-Standard toen we de titel pakten en na de 

bekerfinale tegen Anderlecht, dan loopt dat eigenlijk gelijk: 

dat was even fantastisch. Deze beker en de titel van 2015 

staan, samen met mijn Gouden Schoen, uiteraard boven-

aan mijn erelijst, ook al won ik zowel met Anderlecht als met 

Gent ook een Supercup.”

Andreas Hanche-Olsen
Je trapte die penalty zo zuiver en met zoveel zelf-
vertrouwen – trapte je al eerder strafschoppen in 
wedstrijden?
“Niet veel eigenlijk. Bij de jeugd enkele keren, en ik zette 

voor Stabaek ooit één penalty om als prof. Mijn track record 

is dus 2 op 2! Dus veel ervaring in wedstrijden had ik niet. 

Maar het is wel mijn ding, ik hou er wel van. Toen de trainer 

na de 120 minuten vroeg wie kandidaat was om een straf-

schop te trappen, stak ik meteen mijn hand op. Op zo’n 

groot, belangrijk moment iets kunnen betekenen voor de 

ploeg en voor de club, daar ga ik voor. Er is altijd een risico 

dat je mist, maar daar dacht ik niet aan. Ik was overtuigd dat 

ik hem binnen zou trappen!”

Ik zag bij de aangeduide spelers ook totaal geen faalangst. 

We hadden ons dan ook lang en goed voorbereid nadat 

we eerder dit seizoen wat strafschoppen misten. Dat heeft 

geloond en dat nemen we mee voor de toekomst”

Alessio Castro-Montes
Hoe lang heeft het feestje geduurd de avond van 
de bekerfinale?
“Niet zo lang eigenlijk. Het was een maandag en een feest-

dag, er waren weinig zaken open om een feestje te bouwen. 

Om 1 uur al ben ik naar huis gereden. Je moet ook rekenen 

dat het al een lange dag geweest was, de match was om 

15 uur. En de dag voordien waren we op afzondering. Dus 

keken de meeste spelers er wel naar uit om naar huis te 

gaan en te gaan slapen.”
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Matisse Samoise
Hoeveel bekerfinales van AA Gent heb je live al 
meegemaakt?
“Drie! Ik was supporter in het Koning Boudewijnstadion bij 

de finales tegen Anderlecht in 2008 die we verloren (ik was 

toen nog maar zes jaar oud!), en tegen Cercle in 2010, die 

we wonnen. De finale tegen KV Mechelen in 2019 maakte ik 

niet live mee omdat ik toevallig een schoolvoetbalwedstrijd 

in Slovenië speelde toen. Misschien goed dat ik daar niet bij 

was, ik heb niets gemist. En dan de finale op 18 april natuur-

lijk, toen stond ik op het veld.”

Laurent Depoitre
Wat gebeurde er bij de opwarming?
“Ik voelde al een pijntje bij de start van de opwarming, maar 

eigenlijk verliep die eerst wel goed. Maar bij de laatste 

sprint voelde ik iets scheuren in mijn kuit. Ik wist meteen 

dat de finale voorbij was voor mij. Op zo’n moment vond 

ik dat natuurlijk verschrikkelijk, een enorme ontgooche-

ling. Je werkt het hele jaar voor een prijs. Ik had ook in alle 

bekermatchen gespeeld tot de finale. En dan overvalt je die 

blessure… Zeer frustrerend, maar toch blij dat mijn ploeg-

maats de beker naar Gent brachten.”

Julien de Sart
Had je vooraf gepland om die ongelofelijke penalty 
zo te plaatsen?
“Ja, toch wel. We hadden op penalty’s getraind. In mijn 

hoofd stond het vast dat ik de bal daar ging schieten, hoog 

in de rechterhoek. Ik wilde ook graag als eerste trappen, 

want ik voelde me zelfverzekerd en het is altijd goed om als 

ploeg goed aan zo’n strafschoppenreeks te beginnen. Of 

het een riskante keuze was? Er is altijd een risico, maar ik 

was overtuigd. Ik had erop getraind, en het kon niet mislo-

pen.”

Tarik Tissoudali
Had je graag een goal gemaakt in de finale?
“Het was een moeilijke wedstrijd voor aanvallers. Beide 

ploegen speelden eerder voorzichtig en waren elkaar 

waard. De verdedigingen stonden goed, lieten weinig toe. 

Ze hielden mij ook continu in de gaten. Niet elke wedstrijd 

hoeft een feestje te zijn. Je kan ook winnen zonder groot 

spektakel. Uiteindelijk waren wij beter dan Anderlecht, 

daarom verdienden wij ook de overwinning, zeker weten!”

Michael Ngadeu
De finale was je 58e wedstrijd van het seizoen. Was 
je nog niet moe?
“Zijn het er al zoveel? Interlands met Kameroen inbegrepen 

dan, voor de WK-kwalificatie en voor de Afrika Cup? Ik hou 

dat niet bij, ik wist dat echt niet. Er is een moment geweest 

dit seizoen dat ik wat moe was, maar niet voor de bekerfi-

nale. En nu nog niet, ik voel me fit.”

Davy Roef
Jij stopt ongeveer een derde van de strafschoppen 
die je tegen krijgt – wat is het geheim?
“Ik denk dat het deels studie en voorbereiding is en een deel 

geluk. Het belangrijkste is dat je vol gaat, dat je niet aarzelt. 

Waarom sommige andere, even goede of zelfs betere 

keepers minder goed zijn in penalty’s stoppen, dat weet ik 

eigenlijk niet. Sowieso bestudeer ik vooraf videobeelden 

van de spelers bij de tegenstander die een penalty zouden 

kunnen trappen. Maar ik kijk op het moment zelf ook goed 

naar hoe ze aanlopen bijvoorbeeld. Uiteindelijk is het ook 

een stukje gevoel…”
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“De penalty van Julien de Sart, na 120 zwoegende wed-

strijdminuten, als eerste trappend, aan de kant van de 

supporters van Anderlecht, was ronduit wereldklasse”

(burgemeester Mathias De Clercq)

“Na 7 jaar eindelijk nog eens een beker! Ik werd er zowaar 

emotioneel van. Machtig!”

(Agnetha Heirman)

“Als ge de Ghelamco gewoon zijt en ge komt de Heizel 

binnen, is het toch triestig zulle”

(Maggy Galle)

“Thuis zijn op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 

Zaterdag, Paaszondag en Paasmaandag, en dood vermoeid 

naar het werk moeten op bekerdinsdag…é

(Steyn Van Overberghe)

“Kan je het iemand meer gunnen dan Davy Roef? 

Topkeeper!”

(Francis Soulliaert)

“Opstaan, de krant openen en beseffen dat je het niet hebt 

gedroomd. Zalig, dat bekergevoel”

(Jens)

“De grasmat was wat stroef, gelukkig was er Davy Roef, oef”

(Ignace Destorme)

De Anderlecht-spelers falen in het aangezicht van hun 

aanhang, terwijl Gent de fluitende en joelende supporters 

van de Kiekenfretters een kaakslag toedient. “Looking chal-

lenge in the eye”, heet dat... Vrie wijs!

(Didier Geirnaert)

Wat een intense thriller! Seizoen gered met een dikke 

prijs, met dank aan Davy Roef. Het dak ging eraf en onze 

Buffaloharten zijn weer gevuld! Op naar volgend seizoen.

(Tom Govaert)

Mijn dag, wat zeg ik, mijn seizoen kan helemaal niet meer 

stuk! Merci Mega Davy, merci topteam! Wat een deugd-

doend moment na al die jaren van droogte! Buffalo Forever, 

meer dan ooit! Zo ongelooflijk trots op jullie allemaal!

(Jari De Witte)

Zalig, de loterij gewonnen! Geslaagd seizoen. Dik verdiend 

op basis van het spel! Nu nog 6 oefenwedstrijden...

(Ben Van Vynckt)

The Roef, the Roef, the Roef is on fire!

(Marc Baronius)

Dit hebben ze dik verdiend, en vooral hebben ze er zelf voor 

gestreden, hier was de hulp van de VAR niet nodig. Eerst de 

play-off 1 verliezen door de arbitrage, nu beloond worden 

voor de inzet.

(Jurgen Schalck)

Proficiat aan de hele kern en aan iedereen die de club naar 

deze trofee gestuurd heeft. Achtste deelname op rij voor 

een Europese competitie!

(JeanPi Van Coppenolle)

Yes baby!!! It took 5 years of my life but it was worth it! What 

an atmosphere in Brussels!

(Wendy F.)

Toch ook helemaal fijn dat KAA Gent de bekerfinale wist te 

winnen met zes (6) Belgen in de basis. Roef in de goal en 

een volledig Belgisch middenveld (Samoise, Kums, Vadis, 

De Sart, Castro-Montes).

(BuffaloLeaks)

Nog altijd kippenvel en tranen in de ogen. Fantastisch om 

dit live mee te maken!

(Marjan Huysentruyt)

Als de tranen van ontroering over je wangen lopen, dan 

weet je dat het goed was.

(Christian Colaes)

We kunnen alleen maar trots zijn op onze Buffalo’s. Volgend 

seizoen misschien meestrijden voor de titel?

(Jens Lameyze)

Beetje een Herpoel déjà vu met Roef, veel gelijkenissen.

(Gio Ortizmagro)

Goed dat we gewonnen hebben, maar mag het voortaan 

ook op een andere manier aub, met een doelpunt bijvoor-

beeld? Want die penalty’s, dat was gewoon verschrikkelijk!

(Linda Morel)

Amai, ik zag maar één topclub op de Heizel, dat waren wij. 

(Kenny Jehaes)

Niet goed voor het hart, maar zoveel deugd van gehad! Ik 

ben er nog altijd niet goed van…

(Rani De Potter)

Supermatch van Ngadeu, Roef, De Sart vooral. Maar ieder-

een was geried bij uitbreiding!

(Shaun Defour)

Veel gezaagd op AA Gent de afgelopen jaren, maar ’t is 

gedaan met zagen :)

(Barbara De Coninck)

SUPPORTERS
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1964
ARA La Gantoise – Diest 4-2

KAA Gent, toen nog La Gantoise geheten, trof toevallig en 

merkwaardig genoeg geen enkele tegenstander uit eerste 

klasse in de kwalificaties. Achtereenvolgens klopte het 

Daring Club Leuven, RCS Brainois, Racing White, Olympic 

Charleroi en Eendracht Aalst. De traditionele topclubs van 

toen (Standard en Anderlecht) faalden. Gantoise was zelf 8e 

geëindigd in de competitie, op 7 punten achterstand van het 

verrassende KFC Diest dat in de jaren 60 en 70 regelmatig 

in eerste klasse speelde. Dat Diest was ook de tegenstander 

in de bekerfinale op de Heizel, voor amper 6000 toeschou-

wers. De Beker van België stelde toen nog niet zoveel voor 

en werd van 1957 tot 1963 zelfs niet georganiseerd. In 64 

probeerde men de cup een nieuw elan te geven.

Na 53 minuten in de finale gaf niemand nog een cent voor 

de Gentse kansen, bij een 0-2 voorsprong voor Diest. Maar 

het was topschutter Eric Lambert die eerst 1-2 maakte en 

net voor het einde van de reguliere speeltijd de gelijkmaker 

binnenschoot. In de verlengingen bezorgde de Congolees 

Mayama Gantoise met een mooie lobbal een 3-2 voor-

sprong, waarna Lambert met zijn derde treffer de zaak 

1984
KAA Gent – Standard 2-0

Geen evident parcours voor de Buffalo’s naar de finale 

toe, want Club Brugge, Lokeren en Lierse moesten voor 

de bijl. Een gelukje voor de finale: door het omkoopschan-

daal moest Standard enkele sleutelspelers aan de kant laten 

(Preud’homme, Meeuws, Poel, Daerden, Vandersmissen, 

Plessers en Tahamata). De Rouches met een noodploeg 

dus en zo startte Gent als favoriet op de Heizel voor 37.000 

toeschouwers.

Toch hadden we het lastig, zeker voor de rust toen Gründel 

en Hrubesch voor Luiks gevaar zorgden. Pas na de inbreng 

van Cees Schapendonk (pas terug fit na een enkelbreuk) 

klaarde. Aanvoerder en doelman Mance Seghers mocht de 

beker in ontvangst nemen.

La Gantoise: Seghers, De Vreese, N. Delmulle, De Baets, 

Vande Velde, Ghellynck, Mahieu, Segers, Lambert, Mayama 

en J. Storme

Trainer: Louis Verstraeten

Doelpunten: 24’ Lievens 0-1; 53’ Van Camp 0-2; 55’ 

Lambert 1-2; 89’ Lambert 2-2; 102’ Mayama 3-2; 106’ 

Lambert 4-2

werd ook Gent offensief dreigender. Aan de overkant werd 

Collard uitgesloten na twee gele kaarten.

Uiteindelijk viel de beslissing pas in de verlengingen. 

Schapendonk pikte een voorzet van Hanssens op en knalde 

binnen in de hoek (1-0). Standard drong nog aan, terwijl 

Quipor (op de lat) en Koudijzer (op Bodart) kansen misten. 

Michel De Wolf bracht de beslissing met een heerlijke lob 

(2-0) kort voor het einde. Kapitein Aad Koudijzer mocht de 

cup aan de fans tonen!

KAA Gent: Laurijssen, Hanssens, Criel, Busk, De Wolf, 

Mucher, Quipor, Cordiez, Rombouts (117’ Bouvy), Van Looy 

(58’ Schapendonk), Koudijzer

Trainer: Robert Goethals

Doelpunten: 93’ Schapendonk 1-0; 118’ De Wolf 2-0.3 X BEKERWINNAAR
IN HET VERLEDEN 2010

KAA Gent – Cercle Brugge 3-0

De Buffalo’s schakelden eerst Woluwe en Germinal 

Beerschot uit alvorens Club Brugge te treffen in de kwart-

finales. De heenmatch in Brugge was een feestje (1-4 met 

o.a. twee goals van Custovic), waarna thuis met 1-0 gewon-

nen werd. In de halve finales werd KV Mechelen verslagen. 

Achter de Kazerne eindigde de heenmatch op 2-2 (goals 

van Ljubijankic en Coulibaly), in het Ottenstadion werd het 

1-0 (Coulibaly).

Tegenstander in de finale was Cercle Brugge met ex-Gen-

tenaar Foley in de ploeg. Voor 45.000 toeschouwers werd 

het een vrij eenvoudige zege voor blauw-wit. Voor de rust 

opende Elimane Coulibaly de score op aangeven van Leye 

(1-0). Gent bleef daarna ruim de betere ploeg zonder veel 

doelkansen af te dwingen. 

Doelpunten vielen er toch nog in het slot: eerst een kopbal 

van Leye op voorzet van de net ingevallen Grondin (2-0), 

dan Grondin zelf (3-0). Aanvoerder Bernd Thijs mocht de 

cup als eerste omhoogsteken. Met deze bekerzege en een 

tweede plaats in de competitie had trainer Preud’homme 

een uitstekend seizoen.

KAA Gent: Jorgacevic, Rosales, Wils, Suler, Thompson, 

Thijs, Lepoint, Azofeifa (82’ Grondin), Leye, Coulibaly (89’ 

De Smet), El Ghanassy (71’ Ljubijankic)

Trainer: Michel Preud’homme

Doelpunten: 34’ Coulibaly 1-0; 84’ Leye 2-0; 93’ Grondin 

3-0.
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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 & OnderhoudALGEMENE 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
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