DA A R
IS ’M!
‘‘Als Johan
Cruijff dan zegt
dat zijn penalty
uniek is… Pfff…’’

THIJS DELRUE
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Woord vooraf

‘D

aar is ’m! Daar is ’m!’ De uitroep van wijlen Rik De Saedeleer is even
onvergetelijk als het doelpunt dat hij beschreef. Dat de bewuste goal van
Erwin Vandenbergh én het bijbehorende commentaar in het collectieve

geheugen vastgebeiteld zit, is niet toevallig en het onderstreept de belangrijke rol
die radio- en tv-journalistiek hebben gespeeld in de popularisering van het voetbal.
Net zoals elke Belg nog weet waar hij was toen koning Boudewijn stierf, kan zelfs de
meest occasionele voetballiefhebber zich nog herinneren waar en hoe hij de kopbal van
Georges Grün tegen Nederland of de rush van Romelu Lukaku in Kroatië heeft beleefd.
Dat de voetbalgeschiedenis van een landje als België honderd legendarische
momenten kan opleveren, lijkt misschien verrassend, maar voetbal is emotie, en
aan emoties was er de afgelopen decennia absoluut geen gebrek op en rond onze
voetbalvelden. Deze unieke uitgave, die het geschreven én het gesproken woord
combineert, neemt je opnieuw mee naar de wedstrijden van toen.
De selectie bevat vanzelfsprekend een aantal onvermijdelijke hoogtepunten,
zoals de Europacupfinales van Belgische clubs in de jaren zeventig of de memorabele
prestaties van de Rode Duivels in de jaren tachtig en negentig. Maar er is ook aandacht
voor spannende ontknopingen in de competitie, felbevochten bekerwedstrijden en
Europese stunts door ‘kleinere’ clubs.
Het ‘underdog’-syndroom is trouwens een terugkerend motief, wellicht niet
verwonderlijk voor een bescheiden voetballand als België. Niet zelden gaat daar
behoorlijk wat chauvinisme mee gepaard. Onze gekleurde memorie onthoudt voor
eeuwig en altijd dat scheidsrechters als Röthlisberger en Prendergast ‘ons’ de das
hebben omgedaan, maar hoe objectief beoordelen we die fases eigenlijk? Het doelpunt
van Jan Verheyen tegen Nederland in 1973 werd zonder enige twijfel onterecht
afgekeurd, maar wie durft nog hardop te zeggen dat Oranje die wedstrijd veel meer
recht had op de overwinning? En wie herinnert zich nog dat Engeland al een geldig
doelpunt werd ontzegd vooraleer die verduivelde David Platt ons een nationaal trauma
bezorgde?
Pijnlijke nederlagen worden dus niet ontlopen, want vaak zijn ook die helaas
onvergetelijk. De honderd gekozen momenten bieden hoe dan ook een helder overzicht
van de Belgische voetbalgeschiedenis. Alle sleutelmomenten en hoofdrolspelers
passeren de revue: de hoogtes en de laagtes van onze nationale ploeg, de
machtsverschuivingen op clubniveau, de allerbeste spelers en trainers die in België
te bewonderen waren… Er worden klassieke herinneringen opgehaald en – zeker voor
de jongere lezers/luisteraars – vergeten momenten opgediept. Zoals elke selectie is
ook deze deels subjectief en eigenzinnig, maar u zult gegarandeerd kippenvel voelen,
ongeacht de clubkleuren die u in uw hart draagt.
Geniet en leef vooral opnieuw mee!
Thijs Delrue
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Amsterdam, 18 november 1973

Géén buitenspel!
Laatste
groepswedstrijd
voorronde WK 1974

Nederland • België
0
0
Commentaar

16

Herman Pauwels

De nationale ploeg is in de loop der jaren meer dan eens genekt door een scheidsrechterlijke
dwaling. Tenminste, die theorie houden chauvinistische supporters generatie na generatie in stand.
Ze bombarderen de man in het zwart maar al te graag tot eeuwige kop van Jut en vergeten daarbij
gemakshalve dat er ook andere oorzaken te bedenken zijn voor de uitschakeling van de Belgen.
Tijdens de beslissende WK-voorrondematch in Nederland in 1973 kwam België bijvoorbeeld amper in
het stuk voor. Maar het stond wel nog steeds 0-0 toen ene Pavel Kazakov royaal in de fout ging.

I

n groep 3 van de voorronde voor

afremmen geblazen, een taak voor onder

de goal meteen af voor offside – ‘en dat lijkt

het WK van 1974 blijkt al snel dat

meer Gilbert Van Binst. Die werd door

me ook zeer duidelijk’, aldus de Nederlandse

Noorwegen en IJsland geen partij zijn

Anderlecht-voorzitter Vanden Stock voor

commentator. Op de herhaling is te zien dat

voor België en Nederland. Omdat alleen de

een vervelend dilemma gesteld: ‘Ge weet

de Oranje-defensie zich laat verrassen door

groepswinnaar naar West-Duitsland mag

toch dat Robbie onze belangrijkste speler is?

de vreemde curve van de bal, die heel lang

afreizen, worden de derby’s tegen Nederland

Indien hij geblesseerd raakt, is dat een kleine

onderweg is. Op het moment dat de bal

allesbepalend. Bondscoach Raymond

ramp voor ons en zult ook gij het rap voelen

vertrekt, staat Verheyen in geen honderd jaar

Goethals weet na de 9-0-zege van Oranje

aan uw portemonnee.’ Van Binst trekt zich

buitenspel. Maar de commentator houdt voet

tegen Noorwegen hoe laat het is: de Witte

daar op dat moment nog niets van aan, maar

bij stuk: ‘Hij staat duidelijk achter onze laatste

Duivels moeten in de onderlinge duels met

ook hij kan niet voorkomen dat Rensenbrink

veldspeler.’ Van journalistieke objectiviteit

de noorderburen 3 op 4 halen, want evenveel

en Cruijff een constante gesel zijn voor

gesproken…

doelpunten maken als Cruijff, Neeskens en

de Belgische defensie. Op hun voorzetten

Keizer zit er hoogstwaarschijnlijk niet in.

missen Arie Haan en de jonge Johnny Rep

niet verloren en zelfs geen enkele tegengoal

uitgelezen kopkansen, die tweede dankzij een

geslikt, maar toch zijn het de Nederlanders

kattensprong van Piot.

die naar het WK mogen.

het Olympisch Stadion van Amsterdam te

Journalistieke objectiviteit

de ontgoocheling doorgespoeld met enkele

winnen. ‘Als we aanvallen, zijn we reddeloos

Maar in de laatste minuut pakt Van Himst uit

glazen champagne ten huize van Jan

verloren’, beseft Goethals. ‘Laten we daarom

met een klasseflits op zijn Cruijffs: hij trapt

Verheyen in Hoogstraten. Die laatste reageert

proberen de Nederlanders af te remmen en

een vrije trap vanaf links met buitenkant

later met de nuchterheid die Kempenaars

de tegenaanval te lanceren.’

rechts. De bal lijkt alles en iedereen voorbij te

kenmerkt: ‘Het was wel goed zo. Anders

waaien, tot bij de tweede paal Jan Verheyen

had de wereld in Duitsland nooit van het

opduikt en de bal in één tijd in doel trapt.

Nederlands elftal kunnen genieten.’

De eerste confrontatie, op de Bosuil,
eindigt op 0-0, waardoor België genoodzaakt

Op de terugweg uit Nederland wordt

is om een jaar later de slotwedstrijd in

Door de oliecrisis is het die dag toevallig
autoloze zondag, en ook de Belgen lijken
zonder brandstof te zitten, want van
counteren komt weinig in huis. Het is vooral

De Belgen hebben in deze WK-voorronde

De Russische scheidsrechter Pavel
Kazakov, nochtans perfect opgesteld, keurt
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‘Het was wel
goed zo. Anders
had de wereld
in Duitsland
nooit van het
Nederlands elftal
kunnen genieten.’

Jan Verheyen heeft de bal in doel getrapt, maar doelman Piet
Schrijvers krijgt gelijk van scheidsrechter Kazakov: buitenspel.
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Brussel, 30 juni 1986

HELDEN VAN DE GROTE MARKT

Thuiskomst
Rode Duivels na
WK 1986
Verslag

40

Carl Huybrechts

Het Heizeldrama, de dodelijke overvallen van de Bende van Nijvel, de
bomaanslagen van de communistische terreurgroep CCC en de aangekondigde
forse besparingsmaatregelen van premier Wilfried Martens: de Belgische bevolking
heeft tussen mei 1985 en mei 1986 weinig redenen tot optimisme gekregen. Maar
dan verbazen de Rode Duivels de wereld met een vierde plaats op het WK. Bij hun
thuiskomt uit Mexico begrijpen ze pas wat ze voor het thuisfront hebben betekend.

N

adat hij Engeland al heeft uitgeteld

Wilfried Martens, begeleid naar de uitgang.

houden, maar knijpt ettelijke oogjes dicht

met de hand van God en de

Daar staan tientallen open cabrio’s klaar om

– tenzij misschien als die ene dame haar

indrukwekkendste solo uit de

de nationale helden naar de stad te brengen.

boezem ontbloot. Maandenlang had België

voetbalgeschiedenis, laat Diego Maradona

Dan pas wordt de omvang van de duivelse

geen reden tot feesten, maar nu is totale

ook tegen de Rode Duivels zien dat hij

gekte hun duidelijk: kilometers aan een stuk

euforie eindelijk toegestaan. Een mensenzee

Argentinië in zijn eentje naar de wereldtitel

staan de supporters aan beide kanten van de

van 18.000 supporters vult de Grote Markt

zal leiden. Danny Veyt wordt in die halve

straat rijen dik.

tot in de kleinste hoekjes en wacht tot Guy

finale wel onterecht afgevlagd, maar tegen

Eerste halte: het koninklijk paleis, waar

Thys en co. het bordes betreden. Even houdt

Pluisje is sowieso geen kruid gewassen. De

spelers, delegatieleden en hun gezinnen

Carl Huybrechts de spanning erin. ‘Toen ik de

troosting tegen Frankrijk is er vervolgens te

worden ontvangen door koning Boudewijn.

trapjes van het balkon besteeg en mijn blonde

veel aan voor de vermoeide Belgen. Ze slepen

Jean-Marie Pfaff doet zijn bijnaam ‘El

krullenbol boven de balustrade verscheen,

zich nog maar eens naar verlengingen, maar

Sympatico’ alle eer aan. Hij vraagt de koning

schreeuwde de massa “Jean-Marie! Jean-

dan is het bobijntje helemaal op.

of zijn echtgenote Fabiola niet kwaad op hem

Marie!” Dat vond de regisseur wel grappig, dus

was toen hij die penalty tegen Spanje stopte.

stuurde hij me nog een paar keer terug.’

‘Na veertig dagen ben je content dat
je naar huis mag, zo simpel is het’, vertelt

‘Naar het schijnt stond er toen pinnekesdraad

Ceulemans. De delegatie zit zelfs al op het

tussen jullie beiden’, grapt de doelman.

sterren van Mexico ’86. De Grote Markt

vliegtuig als Argentinië de finale tegen West-

Koning Boudewijn begrijpt eerst niet goed

trakteert hen op oorverdovend applaus,

Duitsland wint. Ze hebben geen flauw benul

wat Pfaff bedoelt, maar barst daarna in

gejuich en olé-gezang. ‘Een magisch moment’,

van wat hun in Brussel te wachten staat. ‘Wij

lachen uit.

vertelt Enzo Scifo, en geen Rode Duivel die

Eindelijk is het de beurt aan de echte

het met hem oneens zal zijn. Al beleeft Jacky

dachten dat behalve onze familie misschien
duizend of tweeduizend mensen ons in

Olé-gezang

Munaron nog een stressvol moment als hij

Zaventem zouden opwachten’, zegt Eric

Volgende halte: het stadhuis van Brussel. Hoe

in zijn enthousiasme zijn jasje in het publiek

Gerets.

dichter de auto’s bij hun bestemming komen,

gooit. Met de medaille er nog in. Het eremetaal

Op de luchthaven wordt de nationale

hoe meer de stad dicht lijkt te slibben. De

komt gelukkig nog terecht. Niets kan de

ploeg, na een korte ontvangst door premier

politie probeert de menigte in bedwang te

vreugde drukken op die 30ste juni 1986.
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Als Carl Huybrechts
de trapjes van het
balkon bestijgt en zijn
blonde krullenbol
boven de balustrade
verschijnt, schreeuwt
de massa ‘Jean-Marie!
Jean-Marie!’.

Nationale held Guy Thys groet de 18.000 supporters op de Grote
Markt in Brussel.
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Straatsburg, 11 mei 1988

‘’t is de club van Geel en Rood!’
Finale Europabeker
der Bekerwinnaars 1987-1988

KV Mechelen • Ajax
1
0
	commentaar

43

rik de saedeleer

In vijf jaar tijd van tweede klasse naar een Europese bekertriomf,
KV Mechelen speelt het tussen 1983 en 1988 klaar. De ambitie en het geld van
voorzitter John Cordier, de branie en de kunde van coach Aad de Mos en de
intelligentie en verbetenheid van een hechte spelersgroep: dat zijn de ingrediënten
van de opmerkelijke opmars van Malinwa. Met als hoogtepunt de verrassende
overwinning tegen titelverdediger Ajax in de finale van Europacup II.

N

a de promotie naar eerste

Met nog een extra (technische) kwali

met een Italiaanse schone, laat hij de ver

klasse in 1983 spreekt voorzitter

teitsinjectie – Pascal De Wilde, Marc Emmers

warming in de kleedkamer van Ajax de

John Cordier de ambitie uit

en de ongrijpbare Israëliër Eli Ohana – verrast

hoogte injagen. Dat soort trucs stuwt het

om KV Mechelen op korte termijn naar

Malinwa vriend en vijand op het Europese

zelfvertrouwen van de Mechelse underdog de

Europees voetbal te loodsen. Zelfs de meest

toneel. Uitgaand van de eigen kracht wint KV

hoogte in.

optimistische supporter lacht de woorden

Mechelen zuinig maar verdiend van Dinamo

van de Telindus-topman weg. En terecht, zo

Boekarest, Saint Mirren, Dinamo Minsk en

doorgebroken Marc Emmers neerhaalt en

blijkt, want halfweg het seizoen 1985-1986

Atalanta Bergamo. Debutant KV Mechelen

rood krijgt, gaat de match helemaal op

verkeert KV Mechelen in degradatienood.

schopt het meteen tot de finale in het Stade

slot. Tot Eli Ohana kort na de pauze met

Zelfs de goals van Piet den Boer en de komst

de la Meinau van Straatsburg.

een van zijn wervelende dribbels uitpakt

Als Danny Blind al na een kwartier de

en de bal op het hoofd van de inlopende

van Erwin Koeman en Graeme Rutjes brengen

Ohana en Den Boer

Piet den Boer schildert. 1-0! Na nog een

Voor de wedstrijd zegt eregenodigde Michel

halfuur bibberen, met alleen nog een

Nederland. De zelfbewuste coach trekt met

Platini tegen John Cordier: ‘Kijk maar goed

wereldsave van Preud’homme op een volley

Cordiers geld uitstekende spelers aan ‘met

naar die beker, want het is de laatste keer

van Johnny Bosman, maakt scheidsrechter

een krasje op’: Michel Preud’homme, Lei

dat je hem van zo dichtbij zult zien.’ De

Pauly een einde aan de finale. Waarop Rik

Clijsters en Wim Hofkens zijn vastberaden

tegenstander is immers niemand minder

De Saedeleer, Racinger in hart en nieren,

om hun plaats aan de top van het Belgische

dan titelverdediger Ajax, de club waar Aad

de veelbetekenende woorden spreekt:

voetbal (opnieuw) in te nemen. Samen met

de Mos enkele jaren eerder oneervol is

‘Pauly zegt dat het Mechelen is!’ De 12.000

de minzame Fi Vanhoof polijst De Mos zijn

ontslagen…

meegereisde Belgische fans laten echter

geen soelaas.
Maar dan komt Aad de Mos, ook al uit

talentvolle kern op tactisch en technisch

Nu is de Hagenees niet vies van wat

duidelijk horen welk Mechelen zopas

vlak, met als gevolg een tweede plaats in de

psychologische oorlogsvoering. Nadat hij

geschiedenis heeft geschreven, want voor het

competitie en de eerste Beker van België in

in Bergamo al de schoenen van sterspeler

eerst schalt het clublied van de winnaar door

de clubgeschiedenis. KV Mechelen mag voor

Strömberg heeft laten ontvreemden en de

de boxen: ‘De club zal zegepralen, ’t is de

het eerst in zijn bestaan Europa in!

Russische ref tijdens de rust heeft betrapt

club van Geel en Rood!’
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Voor de finale zegt
Michel Platini
tegen John Cordier:
‘Kijk maar goed
naar die beker,
want het is de
laatste keer dat je
hem van zo dichtbij
zult zien.’

Aad de Mos, Erwin Koeman en Lei Clijsters tonen trots hun pas
veroverde Europabeker aan de meegereisde Malinwa-aanhang.
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Antwerpen, 26 september 1989

Het Wonder van Vitosha
Eerste ronde
Uefa-cup 1989-1990

Antwerp • Vitosha Sofia
4
3
COMMENTAAR

45

frank raes

Vitosha, de naam van een gebergte nabij de Bulgaarse hoofdstad Sofia,
is sinds een kwarteeuw een begrip in de voetbaltaal. Een exotisch klinkend woord dat
geen verdere uitleg behoeft. Synoniem voor ‘een onwaarschijnlijke terugkeer’. Voluit
spreken we van ‘het Wonder van Vitosha’, ook wel ‘het Mirakel van de Bosuil’, want
het stadion van Antwerp was het decor. Daar is ‘het’ gebeurd.

I

ronisch genoeg is de naam ‘Vitosha’
in Bulgarije zelf eigenlijk nooit echt

de wedstrijd heeft heel lang stilgelegen.
Pas in de 83ste minuut scoort invaller Ralf

Luikenaar zelf die de voorzet van Hans-Peter
Lehnhoff binnenkopt bij de tweede paal.

gebruikt voor de voetbalclub in

Geilenkirchen eindelijk de gelijkmaker. Het

‘Jaaaaaaaa!’ brult Raes. ‘’t Is gebeurd! Nooit

kwestie. Na rellen tijdens de bekerfinale van

startsein voor een verbijsterende slotfase.

gezien, on-voor-stel-baar! In voetbal is dus

1985 tegen CSKA heeft de overheid de oude

85’: 1-2 via Donkov. Raes: ‘Het is

naam ‘Levski’ afgeschaft en vervangen door

afgelopen, zeg maar. Maar in het voetbal is

‘Vitosha’. De supporters hebben die naam

het nooit afgelopen.’

wel degelijk alles mogelijk.’
Supporters lopen uitzinnig van vreugde
en ongeloof het veld op en moeten door de

nooit geaccepteerd en zouden na de val van

87’: 1-3 voor Vitosha. ‘Het is gedaan.

spelers nog van het veld gestuurd worden.

de Muur, amper een maand na de match op

Antwerp zal de tweede ronde niet bereiken.’

Na het laatste fluitsignaal spreekt Raes de

de Bosuil, teruggrijpen naar de oude naam

Jaren later verdedigt Raes die uitspraak:

profetische woorden: ‘Hier zullen we nog zeer

‘Levski Sofia’.

‘Dat zou zelfs de meest optimistische

lang over napraten.’

De supporters van Antwerp morren
in 1989 dan weer over de gemiste

commentator in welk land dan ook gezegd
hebben.’

Inderdaad: ‘’t is gebeurd’, de eerste
woorden van Frank Raes na de 4-3, vormen
tot op heden de onsterfelijke slotzin van

competitiestart, de bekerblamage tegen
derdeklasser Hoeselt en de 0-0 in de

‘Nooit gezien!’

Erik Van Looy in de quiz De Slimste Mens

heenmatch tegen Vitosha Sofia. Tot overmaat

Een groot deel van de thuisfans druipt

ter Wereld. Ergens verwonderlijk, want Van

van ramp begint ook de return dramatisch. Al

verbitterd af. Maar als Nico Claesen in de

Looy heeft het commentaar van Raes niet

na vier minuten staat het 0-1 en de lusteloze

toegevoegde tijd plots twee keer raak treft

live gehoord. Hij is een van de supporters

thuisploeg mag van geluk spreken dat de

(3-3), keert een aantal van hen op hun

die de volle 96 minuten op de Bosuil heeft

egoïstische Bulgaren daarna kans na kans de

stappen terug. Het toeval wil dat een klok in

meegemaakt.

nek omwringen. In de tweede helft lijkt het

het stadion in die periode verboden is, een

kalf helemaal verdronken als Franky Dekenne

idee van de UEFA dat moet voorkomen dat

4-4 van Oostenrijk tegen België: ‘Als het nu

na een botsing met Rudi Smidts moet worden

supporters de scheidsrechter beïnvloeden.

nog 5-4 wordt, is het straffer dan Vitosha

afgevoerd. Omdat trainer Dimitri Davidovic al

Er zijn al zes (!) minuten overgespeeld als

twee wissels doorvoerde, moet Antwerp met

Raphaël Quaranta een vrije trap mee krijgt

tien man nog twee keer zien te scoren. Maar…

aan de linkerkant van de zestien. Het is de

In 2010 zegt Filip Joos na de dramatische

Sofia. Nee, dat is ook niet waar. Dat is het
allerstrafste wat er ooit is gebeurd.’

110
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‘’t Is gebeurd!
Nooit gezien, onvoor-stel-baar!
In voetbal is dus
wel degelijk alles
mogelijk.’

Met twee treffers draagt Nico Claesen in ruime mate bij tot het
Wonder van Vitosha.

111
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Orlando, 25 juni 1994

‘DAT IS HET, IK WIST HET!’
Tweede
groepswedstrijd WK 1994

België • Nederland
1
0
	commentaar

59

rik de saedeleer

België moet zijn eerste twee wedstrijden op het WK in Amerika afwerken
in het snikhete Florida. Tegen Marokko opent Degryse meteen de score, maar de hitte werkt
verlammend en de Rode Duivels komen na de rust een paar keer goed weg. De tweede wedstrijd,
tegen Nederland, wordt ter wille van de Europese tv-kijkers pal op de middag gespeeld, Amerikaanse
tijd welteverstaan. De temperatuur in de Citrus Bowl bedraagt maar liefst 40 graden, maar in een
wedstrijd om duimen en vingers van af te likken houden de Belgen het hoofd verbazend koel.

T

egen de vier aanvallende spelers

Ed de Goeij nadat hij de vrij lopende Weber

buiten het strafschopgebied met de hand

van zijn collega Dick Advocaat –

heeft genegeerd. De tweede helft begint

beroert. De Braziliaanse ref negeert zijn heftig

Ronald de Boer, Brian Roy, Dennis

dan weer met dé save van het toernooi,

zwaaiende grensrechter.

Bergkamp en Gaston Taument – kiest Paul

getekend Michel Preud’homme. Hij duwt een

Nogal laat – te laat? – begint Oranje

Van Himst voor een meer behoudende

schitterende knal van Bergkamp net naast de

aan een razend slotoffensief. Preud’homme

aanpak dan tegen Marokko. Albert, na zijn

kruising.

beschikt echter over een begenadigde dag.

rode kaart tegen de VTS geschorst in de

Iets voorbij het uur mag Degryse een

Hij bokst een raket van Koeman over het doel

eerste groepswedstrijd, maakt zijn rentree en

vrije trap nemen. Als Grün de bal naar de

en onderschept een levensgevaarlijke assist

Lorenzo Staelens schuift een rij op. Luc Nilis

tweede paal verlengt, weet Rik De Saedeleer

van invaller Overmars. ‘De goden… We spelen

wordt opgeofferd.

al wat er gaat gebeuren. ‘Dat is het! Dat

minstens met twaalf’, stamelt De Saedeleer.

is het!’ schreeuwt hij, terwijl Albert de bal

In de toegevoegde tijd brengt de Mechelse

afwachtend aan de partij. Al in de eerste

controleert met de onderbuik en met links de

herder de Belgische schaapjes helemaal op

minuut kopt Weber een voorzet van Scifo

bal tegen de binnenkant van de paal trapt,

het droge. Met een ongelooflijke zweefduik

maar nipt over. De toon is gezet voor een

precies in het smalle gaatje dat Jan Wouters

devieert hij een afgeweken kromme bal van

van de aantrekkelijkste wedstrijden van

daar openlaat. ‘Ik wist het! Ik wist het!’ De

Overmars tegen de lat. De kleine Michel De

het toernooi, met een zelden gezien aantal

Houthakker van Bouillon scoort wellicht de

Wolf blokkeert de rebound van de koppende

doelrijpe kansen aan beide kanten: negen

belangrijkste goal van zijn leven, want na het

Bergkamp duidelijk met de arm, maar daar

voor de Belgen, zes voor de Nederlanders.

WK tekent hij bij Newcastle United, waar hij

heeft De Saedeleer geen oog voor. Hij mijmert

Voor de neutrale kijker wordt het smullen,

de veel respectvollere bijnaam ‘Prince Albert’

verder: ‘We zijn met zestien. Er zijn nog

voor de fans negentig minuten lang bibberen

krijgt toebedeeld.

drie goden bij gekomen. En Preud’homme

Toch begint België allesbehalve

natuurlijk! Dat is de oppergod vandaag.’

en beven.
Voor de rust is België het dichtst bij een

Minstens met twaalf

Als het Belgische sluitstuk na het WK de

doelpunt. Degryse is eerst niet zelfzuchtig

Op euforie drukken de Belgen daarna zelfs

‘Lev Yashin Goalkeeper Award’ krijgt, dan is

genoeg – hij passt naar Scifo, die buitenspel

nog even door. De Goeij flirt met de uitsluiting

het vooral op basis van deze onvergetelijke

staat – en besluit even later zelf op doelman

als hij bij een doorbraak van Weber de bal

derby.
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‘Er zijn nog
drie goden bij
gekomen. En
Preud’homme
natuurlijk!’

Zelden kwam een doelman van het winnende team zo vaak in beeld
als Michel Preud’homme tijdens deze België-Nederland.
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Anderlecht, 24 oktober 2000

Tomasz en Goliath
Eerste groepsfase
Champions League
2000-2001

Anderlecht • MAN U
2
1
	commentaar

73

Peter Vandenbempt

Begin deze eeuw staat het Belgische voetbal niet al te hoog meer
aangeschreven in Europa. Sinds 1994-1995 overleefde alleen Lierse de voorronde van de
Champions League en het sprokkelde in de groepsfase één schamel puntje. In 2000 mag
Anderlecht nog eens dansen op het kampioenenbal, maar op Old Trafford slowt het terwijl
Manchester United swingt. Twee maanden later moet het winnen van datzelfde Manchester
United om nog kans te maken op de tweede ronde. Een onmogelijke opdracht, zo lijkt het.

N

a de 5-1-vernedering in Engeland

Tomasz Radzinski, de Poolse Canadees die

Boeck heerst achterin, waardoor De Wilde

verslaat paars-wit PSV (1-0).

Anderlecht bij Germinal Ekeren wegkaapte,

amper een bal moet pakken.

Vervolgens neemt het na een

dat ook gehoord hebben?

4-0-pandoering bij Dynamo Kiev revanche

Je zou haast denken van wel, want de

Lof van Ferguson

met een 4-2-overwinning op eigen veld.

razend snelle Radzinski begint als door een

Zoals het een echte Sir betaamt, noemt Alex

Anderlecht is dus nog niet helemaal uitgeteld,

bij gestoken aan de partij. Al na een kwartier

Ferguson de overwinning van Anderlecht

maar mag op de voorlaatste speeldag

wordt hij diep gestuurd en vloert hij Fabien

terecht. Hij strooit ook met lof voor Radzinski.

absoluut niet van Man U verliezen als het wil

Barthez: 1-0. Daarna moet de Fransman alles

‘Of dit de beste wedstrijd van mijn leven was,

overwinteren in de Champions League.

uit de kast halen op pogingen van Jan Koller,

weet ik niet’, reageert de Canadees zelf. ‘Maar

Bart Goor en opnieuw Radzinski. Dat de

het was zeker mijn plezantste match ooit.’

Trainer Aimé Anthuenis miskijkt zich niet
op de 3-1-nederlaag die Man U opliep bij PSV,

pocketspits (1,74 m) perfect complementair is

Voorzitter Roger Vanden Stock wordt

want daar liet Alex Ferguson een veredeld

met de boomlange Jan Koller (2,02 m) wordt

zowaar emotioneel: ‘Iedereen kreeg tranen in

B-elftal opdraven. In het Astridpark kiest de

na ruim een halfuur perfect geïllustreerd: na

de ogen. Sportief is dit het mooiste moment

Schot opnieuw voor zijn trouwe soldaten

een mooie combinatie mag de Tsjech vanaf

uit mijn leven. Anderlecht telt weer mee in

Neville, Beckham, Butt, Scholes, Giggs, Yorke

rechts voorzetten en Radzinski plaatst de bal

Europa.’

en Cole. Alleen Roy Keane moet verstek

in één tijd in de verste hoek.

geven.

Het uitverkochte Constant Vanden Stock-

En toch heersen er gemengde gevoelens.
Door de overwinning van PSV in Kiev is paars-

stadion – en vooral Ferguson – begrijpt er

wit wel zeker van de derde plaats, die Uefa-

neutraliseren’, zegt Anthuenis vooraf. ‘Maar

niets van: is dit hetzelfde team dat zich in

cupvoetbal na de winterstop garandeert.

ze hebben er zo veel, dat is het probleem:

Manchester gewillig naar de slachtbank liet

Maar nu moet er wel een punt gepakt worden

heel het middenveld én de aanval. Als we het

leiden?

op het veld van PSV om door te stoten in de

‘Onze taak wordt hun sterkste punten te

niveau van tegen Kiev halen, hebben we een
kans, maar ik zal blij zijn met één punt.’
Opvallend: Anthuenis noemt de
verdediging van Man U geen sterk punt. Zou

Twee minuten na de 2-0 mildert Denis

Champions League…

Irwin vanaf de stip na een overtreding van
Glen De Boeck op Andy Cole. Het wordt nog
ruim een speelhelft pompen, maar vooral De
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De snelle Tomasz Radzinski was een voortdurende gesel voor
de Man U-defensie.

‘Twee goals tegen
Manchester
United, hoeveel
kunnen er dat
zeggen de laatste
jaren?’
169
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Luik, 9 december 2009

De ultieme kopbal
Laatste
groepswedstrijd
Champions League 2009-2010

Standard • AZ
1
1
92

COMMENTAAR EDDY SNELDERS 	EN PETER VANDENBEMPT

Met de regelmaat van de klok circuleren op het internet filmpjes
van bizarre, spectactulaire of lachwekkende doelpunten. Niet zelden gaat het om
goals in obscure landen of lagere klassen, meestal in wedstrijden zonder bijzonder
veel belang. Niets van dat alles geldt voor het doelpunt dat Standard maakt in de
allerlaatste seconden van de laatste groepsmatch in de Champions League van 2009…

S

tandard-trainer Laszlo Bölöni staat

Carcela is Bölöni optimistisch: ‘Het is al een

de bal perfect in de bovenhoek en sprint als

na een bedroevende 6 op 21 in de

succes dat we tot de laatste speeldag strijden

een bezetene over het veld, achtervolgd door

competitie onder enorme druk.

om de kwalificatie. Dat is goed voor het

zijn verbijsterde ploegmaats. Vandenbempt

Europees vergaat het de landskampioen

spektakel, de toeschouwers en voor onszelf.

en cocommentator Eddy Snelders gaan

gelukkig iets beter. Als Standard thuis

We kunnen een nieuwe groot hoofdstuk in

intussen op even memorabele wijze over de

tegen AZ zijn laatste groepsmatch wint,

de geschiedenis van de club schrijven.’ Dat

rooie: ‘Dit is waanzin! Wij hadden de grafrede

kan het zowaar nog tweede worden en

grote hoofdstuk zou er niet echt komen, maar

al uitgesproken•’ De stadionomroeper pookt

overwinteren in de Champions League. De

spektakel des te meer…

de heldenstatus van Sinan Bolat nog wat de

enige voorwaarde is wel dat leider Arsenal

Na de 0-1 van AZ slaagt Standard er niet

hoogte in: hij schreeuwt ‘Sinan…’, Sclessin

zijn sportieve plicht vervult op het veld van

in de wedstrijd te doen kantelen. Als het

buldert ‘Bolat!’. En dat wel vijftien keer! Bolat

Olympiakos. Verliest Standard echter, dan

nieuws doorsijpelt dat Olympiakos leidt tegen

was al razend populair sinds hij een half jaar

wordt het laatste in de groep en gaat AZ als

Arsenal, lijkt er zelfs gelatenheid in het team

eerder de beruchte penalty van Bryan Ruiz

derde naar de Europa League.

te sluipen. Een slotoffensief komt er pas als

stopte, maar nu is hij pas helemaal zeker van

de negentig minuten volgemaakt zijn. In de

eeuwige roem.

De club uit Alkmaar bevindt zich
trouwens ook in een diepe crisis. Na zestien

93ste minuut krijgt Standard een vrije trap

speeldagen staat het slechts zevende. Trainer

op de rechterflank. Het publiek schreeuwt

volgende Europese match ontslagen. Met

Ronald Koeman is net ontslagen en het

doelman Sinan Bolat naar voren. Het wordt

opvolger Dominique D’Onofrio verslaat

weekend na de match tegen Standard zal ene

alles of niets.

Standard nog Red Bull Salzburg en

Bölöni daarentegen wordt nog voor de

Panathinaikos, om pas in de kwartfinales te

Dick Advocaat in de dug-out plaatsnemen.
De bondscoach van België wordt dankzij

‘Waanzin!’

een clausule in zijn contract uitgeleend aan

‘Nicaise gaat de vrije trap nemen. Komt

AZ, waar met Moussa Dembele, Sébastien

er nog een mirakel van?’ vraagt Peter

competitie en dwingt zo Europees voetbal af.

Pocognoli, Maarten Martens en Gill Swerts

Vandenbempt zich af. ‘Bolat mee in het

Met dank aan Dick Advocaat dus, die op dat

vier Belgen spelen.

strafschopgebied. Wij houden de adem in.’

moment zijn contract bij de Rode Duivels al

Ondanks de afwezigheid van de gebles
seerde Defour en de geschorste Mangala en

sneuvelen tegen Hamburg.

De volgende seconden verdienen zonder
twijfel het predicaat ‘legendarisch’. Bolat kopt

AZ wordt uiteindelijk nog vijfde in de

heeft ontbonden om bondscoach van Rusland
te worden.
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‘Komt er nog een
mirakel van?
Bolat mee in het
strafschopgebied.
Wij houden de
adem in…’

Een uitzinnige Sinan Bolat sprint na zijn ongelooflijke doelpunt het
hele veld over.
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Genk, 17 mei 2011

Kampioenenmaker Courtois
Laatste wedstrijd
Play-off 1 2010-2011

RC Genk • Standard
1
1
Commentaar

95

frank raes

In de zomer van 2010 is Racing Genk-doelman Laszlo Köteles wegens
contractuele strubbelingen met zijn Hongaarse ex-club niet speelgerechtigd voor de derde
voorronde van de Europa League. En omdat Davino Verhulst geblesseerd is, moet Thibaut
Courtois tegen het Finse Inter Turku het doel verdedigen. De boomlange tiener zou niet
meer verdwijnen tussen de Genkse palen. Sterker nog: in de laatste en beslissende wedstrijd
van de competitie, tegen Standard, groeit hij uit tot een legende.

S

tandard moet in 2011 tot de

tackles. Plots krijgt de geladen sfeer in het

had nog veel erger gekund, dus lijken de

laatste speeldag van de reguliere

stadion een dramatische dimensie. Na een

Luikenaars gerustgesteld. Ze behouden de

competitie knokken om play-off 1

botsende dieptepass trapt Genk-verdediger

controle over de wedstrijd.

niet voor de tweede opeenvolgende keer

Chris Mavinga (per ongeluk) vol in het

te missen. In die play-offs wint het meteen

gelaat van Mehdi Carcela. Die blijft roerloos

Genk-trainer Frank Vercauteren alles op alles

van leider Anderlecht en begint het aan een

liggen en moet in allerijl naar het ziekenhuis

zetten en brengt hij met Kennedy Nwanganga

indrukwekkende inhaalrace. Paars-wit zakt

gebracht worden. Sommige Standard-spelers

een extra spits in. Amper twee minuten later

intussen door het ijs, maar Genk houdt nog

kunnen bij de aanblik van hun bewusteloze

kopt de Nigeriaan zijn eerste doelpunt voor

net stand. Met nog één wedstrijd voor de

ploegmaat amper hun tranen bedwingen.

Genk binnen: 1-1. De Cristal Arena davert

boeg hebben Genk en Standard allebei 50

‘Voor zijn uitvallen waren we baas’, verklaart

op zijn grondvesten, al moet het echte

punten. En toevallig spelen beide teams die

Axel Witsel na de wedstrijd. ‘Door zijn

hoogtepunt dan nog komen.

slotmatch tegen elkaar, in de Cristal Arena!

blessure waren we helemaal van slag. We

Met nog een kwartier op de klok moet

Standard belegert het Genkse doel, maar

wilden daarna voor hem spelen, maar

botst op een weergaloze Thibaut Courtois.

omdat Standard officieel slechts 49,5 punten

makkelijk was het niet.’ Racing Genk is het

Eerst ranselt hij met een magistrale reflex

telt. Bij het begin van de play-offs werden

volgende kwartier inderdaad baas en Kevin

een knal van Nong over het doel en daarna

de 24,5 Luikse punten – verkregen door de

De Bruyne trapt een verrassende vrije trap

redt hij een kopbal van Kanu én de rebound

beruchte halvering – immers afgerond naar

tegen de paal. En toch is het Standard dat

van Tchité van de lijn. De 18-jarige doelman

boven…

in de slotseconden van de eerste helft op

schreeuwt de ontlading van zich af: Racing

voorsprong komt via Mangala.

Genk pakt zijn eerste titel sinds negen jaar,

Genk heeft genoeg aan een gelijkspel,

In de namiddag voor de wedstrijd staat

met slechts een half punt voorsprong.

de landstitel van 2011 al bijgeschreven op
de Wikipedia-pagina van Racing Genk. Een

Magistrale reflexen

beetje voorbarig, want het eerste halfuur

Tijdens de rust sijpelt het medisch bulletin

perfecter moment inbeelden om zijn talent

kreunt Genk onder het enthousiasme van de

van Carcela door tot in de kleedkamer van

in de schijnwerpers te zetten. Maar wat als

bezoekers. De confrontatie heeft de allure van

Standard: zware hersenschudding, kaakbeen

Köteles speelgerechtigd was geweest voor

een alles-of-niets-testmatch, inclusief potige

en neus gebroken, vijf tanden kwijt. Het

die wedstrijd tegen Turku?

Seizoensrevelatie Courtois kon zich geen
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Wat als Köteles
speelgerechtigd
was geweest
voor die
wedstrijd tegen
Turku?

In minder dan een jaar tijd schoot Thibaut Courtois vanuit de
anonimiteit naar het heldendom.
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Zagreb, 11 oktober 2013

‘We gaan naar Rio!’
Groepswedstrijd
voorronde WK 2014

Kroatië • België
1
2
Commentaar

100

PETER VANDENBEMPT

Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van
België op Kroatië vijf punten. Een ongekend luxueuze situatie. Een gelijkspel op het
veld van de enige overgebleven concurrent is dus genoeg om zeker te zijn van de
eerste plaats en een ticket voor Brazilië. Wordt er verloren, dan moeten de Rode
Duivels thuis nog winnen van Wales. En die druk willen ze liever niet. Gelukkig weet
bondscoach Marc Wilmots perfect hoe hij een spits kan prikkelen.

E

en paar uur voor de wedstrijd

voor Everton scoorde hij al vier keer, waarvan

scoort! Twintig minuten later breekt Lukaku

plakt assistent-bondscoach Vital

twee keer tegen Newcastle. Toch laat Marc

zelf door op de eigen helft. Bal aan de voet

Borkelmans een blanco vel papier

Wilmots bij de pers vallen dat Lukaku de bal

kan hij doorstomen naar het Kroatische

tegen de muur van de kleedkamer. Net

nog beter moet afschermen en nog meer

doel. Met gebruik van lijf en leden loopt

voor de wedstrijd vragen de spelers wat

zijn lichaam moet gebruiken. Als de pers

hij de laatste verdediger in de vernieling,

daarvan de bedoeling is. ‘Vandaag is het aan

Lukaku daarmee confronteert, reageert

waarna hij in twee tijden de bal voorbij de

jullie om deze bladzijde te vullen’, preekt

die laconiek: ‘Iedereen heeft recht op zijn

doelman werkt: 0-2. De Belgische bank, de

Marc Wilmots. ‘Vandaag is jullie kans om

eigen mening. Bij Everton vinden ze dat ik

duizenden meegereisde supporters en de

geschiedenis te schrijven.’

op dat vlak progressie heb gemaakt.’ Maar

honderdduizenden fans op het thuisfront zijn

de lichaamstaal van de aanvaller verraadt

het delirium nabij.

Makkelijk wordt dat niet, want heel wat
Rode Duivels zijn niet allerbest aan het
nieuwe seizoen begonnen. Toby Alderweireld

ontgoocheling.

Bij de rust morren sommige spelers toch

Er komt een gesprek tussen spits en

over het matige voetbal. Wat een contrast

(Atletico Madrid), Dries Mertens (Napoli),

bondscoach en daarin wijst Wilmots Lukaku

met de gemakzucht die enkele jaren eerder

Nacer Chadli (Tottenham) en Kevin De

erop dat hij tegen Newcastle 15 keer balverlies

nog in het elftal sloop. Wilmots wil er echter

Bruyne (Chelsea) spelen amper bij hun

heeft geleden. Lukaku heeft de boodschap

niets over horen: ‘Le beau jeu, je m’en fous.

nieuwe club, Steven Defour en Moussa

duidelijk begrepen. In het Maksimirstadion

Het enige wat ik nu wil, is efficiëntie!’

Dembele zijn bij Porto en Tottenham ook niet

van Zagreb schudt hij alle kritiek van zich af.

Kroatië drijft pas het laatste kwartier de
druk op en scoort in de 83ste minuut nog

zeker van een basisplaats en Fellaini heeft
aanpassingsproblemen bij Manchester United.

‘Efficiëntie!’

tegen, maar de eerste kwalificatie voor een

Aanvoerder Vincent Kompany sukkelt dan

Na een kwartier geeft ex-Club Brugge-speler

groot toernooi in twaalf jaar komt niet meer

weer met een liesblessure en mist de laatste

Ivan Perisic de bal cadeau aan Defour, die

in het gedrang. Met dank aan Romelu Lukaku,

twee kwalificatiematchen.

Lukaku meteen diep stuurt. Die neemt de

nog altijd maar twintig jaar jong. ‘Ik heb mijn

bal goed mee, lijkt dan even te aarzelen,

ouders beloofd dat ik ooit op een WK zou

maar omspeelt knap doelman Pletikosa en

spelen’, glundert hij. ‘Dat is nu gelukt!’

Wie wél schittert bij zijn nieuwe club, is
Romelu Lukaku. In zijn eerste drie wedstrijden
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‘Hij had nog niet
gescoord in een
kwalificatiewedstrijd.
Geen beter moment
om dat te doen dan
hier.’

Lukaku heeft na een onweerstaanbare rush de 0-2 op het bord
gezet. Brazilië lonkt.
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CD 1
1.	Union – RCS Brugeois, 3 februari 1935
interview Vital Van Landeghem (1984)
2.	Nederland – België, 31 maart 1935
commentaar Gust De Muynck
3.

België – Hongarije, 3 juni 1956
Richard Orlans (interview met Louis
De Pelsmaeker 1988)

4.

België – IJsland, 5 juni 1957
Rik Coppens (interview 1982)

5. 	Anderlecht – R. Madrid, 26 september 1962
commentaar Rik De Saedeleer
6.

België – Brazilië, 24 april 1963
commentaar Daniël Mortier

7. 	Anderlecht – Bologna, 14 oktober 1964
interview Jacky Stockman
8.

Bulgarije – België, 29 december 1965
interview bondscoach Tuur Ceuleers

9. 	R. Madrid – Anderlecht, 9 maart 1966
interviews Albert Roosens en Jan Mulder
10. 	Anderlecht – Arsenal, 22 april 1970
commentaar Rik De Saedeleer
11.

België – Portugal, 17 februari 1971
commentaar Rik De Saedeleer

12. 	Leeds United – Lierse SK,
29 september 1971
interview Frans Vermeyen en Swat
Janssens (2008)
13. 	Anderlecht – Sint-Truiden, 7 mei 1972
interview Georg Kessler
14. België – Italië, 13 mei 1972
commentaar Rik De Saedeleer
15. België – Hongarije, 17 juni 1972
commentaar Rik De Saedeleer
16. 	Nederland – België, 18 november 1973
commentaar Herman Pauwels
17. 	Liverpool – Club Brugge, 28 april 1976
commentaar Rik De Saedeleer

22. Club Brugge – Anderlecht, 12 juni 1977
commentaar Rik De Saedeleer
23. 	Anderlecht – Au stria Wenen, 3 mei 1978
commentaar Rik De Saedeleer
24. 	Liverpool – Club Brugge, 10 mei 1978
commentaar Rik De Saedeleer
25. Beveren – Inter, 21 maart 1979
commentaar Rik De Saedeleer
26. 	Italië – België, 18 juni 1980
commentaar Rik De Saedeleer
27. 	West-Duitsland – België, 22 juni 1980
commentaar Rik De Saedeleer
28. Beveren – Lokeren, 21 februari 1981
interview Wim De Gruyter (BRT)
29. 	Arsenal – Winterslag, 3 november 1981
commentaar Rik De Saedeleer
30. 	FC Barcelona – Standard, 12 mei 1982

interview René Verheyen (1976)
21. 	RWDM – Athletic de Bilbao, 6 april 1977

26 september 1989
commentaar Frank Raes
46. 	Anderlecht – FC Barcelona,
18 oktober 1989
commentaar Alain Coninx
47. België – Lu xemburg, 25 oktober 1989
commentaar Rik De Saedeleer
48.	KV Mechelen – Milan, 7 maart 1990
interview Fi Vanhoof
49. België – Uruguay, 17 juni 1990
commentaar Rik De Saedeleer
50.	Engeland – België, 26 juni 1990
commentaar Jan Wauters

commentaar Rik De Saedeleer
commentaar Rik De Saedeleer
33. 	Waterschei – PSG, 16 maart 1983
commentaar Rik De Saedeleer
34. Denemarken – België, 19 juni 1984
commentaar Rik De Saedeleer
35. 	Nederland – België, 20 november 1985
commentaar Rik De Saedeleer
36.	Milan – SV Waregem, 11 december 1985
commentaar Rik De Saedeleer
37. Club Brugge – Anderlecht, 6 mei 1986
commentaar Ivan Sonck
38. België – Sovjet-Unie, 15 juni 1986
commentaar Rik De Saedeleer
39. België – Spanje, 22 juni 1986
commentaar Jan Wauters
40. 	Thuiskomst Rode Duivels, 30 juni 1986

commentaar Rik De Saedeleer

20.	Lokeren – FC Barcelona, 4 november 1976

45. 	Antwerp – Vitosha Sofia,

32. België - Hongarije, 22 juni 1982

verslag Carl Huybrechts

commentaar Rik De Saedeleer

commentaar Rik De Saedeleer

31. België – Argentinië, 13 juni 1982

41. Club Brugge – B. Dortmund,

30 augustus 1976

9 november 1988

commentaar Rik De Saedeleer

18. 	West Ham – Anderlecht, 5 mei 1976
19. 	Anderlecht – B. München,

44. 	Anderlecht – KV Mechelen,

9 december 1987
commentaar Rik De Saedeleer
42. 	Espanyol – Club Brugge, 20 april 1988
commentaar Rik De Saedeleer
43. 	KV Mechelen – Ajax , 11 mei 1988
commentaar Rik De Saedeleer

commentaar Daniël Mortier
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CD 2
1.

Club Brugge – Cercle Brugge,
27 januari 1991
commentaar Dirk Abrams

2. 	G. Ekeren – Celtic Glasgow, 2 oktober 1991
commentaar Carl Huybrechts
3. 	Antwerp – KV Mechelen, 7 juni 1992
commentaar Jan Wauters
4.

Cercle Brugge – AA Gent, 6 maart 1993
verslag Frank Raes

5. 	Antwerp – Sp. Moskou, 22 april 1993
commentaar Rik De Saedeleer
6.

België – VTS , 17 november 1993
commentaar Jan Wauters

7. 	W. Bremen – Anderlecht,
8 december 1993
8.

commentaar Frank Raes
23. 	Anderlecht – Man. U, 24 oktober 2000
commentaar Peter Vandenbempt
24. PSV – Anderlecht, 8 november 2000
commentaar Frank Raes
25. 	Schotland – België, 24 maart 2001
commentaar Peter Vandenbempt
26. 	Tsjechië – België, 14 november 2001
commentaar Peter Vandenbempt
27. 	G. Beerschot – Charleroi, 5 mei 2002
interview Marc Degryse
28. Brazilië – België, 17 juni 2002
commentaar Frank Raes
29. 	Antwerp – G. Beerschot,

commentaar Carl Huybrechts

3 november 2002

België – Zambia, 4 juni 1994

commentaar Leo De Vos

commentaar Jan Wauters
9.

22. België – Turkije, 19 juni 2000

België – Nederland, 25 juni 1994

30. B. Dortmund – Club Brugge,
27 augustus 2003

commentaar Rik De Saedeleer

commentaar Peter Vandenbempt

10. 	Saudi-Arabië – België, 29 juni 1994

31. 	Milan – Club Brugge, 22 oktober 2003

commentaar Jan Wauters
11.

Duitsland – België, 2 juli 1994
commentaar Carl Huybrechts

12. 	Gala van de Gouden Schoen,
11 januari 1995
interview Gilles De Bilde
13. 	G. Ekeren – Anderlecht, 11 mei 1995
commentaar Jan Wauters en Leo De Vos
14. 	Standard – Lierse, 25 mei 1997
commentaar Jan Wauters
15. België – Ierland, 15 november 1997
commentaar Jan Wauters
16. België – Mexico, 20 juni 1998
commentaar Frank Raes
17. 	Westerlo – Anderlecht, 5 september 1998
commentaar Peter Vandenbempt
18. Harelbeke – RC Genk, 16 mei 1999
commentaar Jan Wauters
19. 	Westerlo – RC Genk, 7 augustus 1999
commentaar Jos Willems
20. 	Nederland – België, 4 september 1999
commentaar Jan Wauters
21. België – Zweden, 10 juni 2000
commentaar Frank Raes

42. 	Standard – AZ, 9 december 2009
commentaar Eddy Snelders en Peter
Vandenbempt
43. 	Ajax – Anderlecht, 17 december 2009
commentaar Peter Vandenbempt
44. België – Oostenrijk, 12 oktober 2010
commentaar Filip Joos
45. 	RC Genk – Standard, 17 mei 2011
commentaar Frank Raes
46. 	Maribor – Club Brugge, 30 november 2011
commentaar Peter Vandenbempt
47. België – Schotland, 16 oktober 2012
commentaar Filip Joos
48. 	RC Genk – Anderlecht, 2 maart 2013
commentaar Peter Vandenbempt
49. 	Anderlecht – Z. Waregem, 19 mei 2013
commentaar Peter Vandenbempt
50. 	Kroatië – België, 11 oktober 2013
commentaar Peter Vandenbempt

interview Dany Verlinden
32. Beveren – Levski Sofia,
30 september 2004
commentaar Tom Boudeweel
33. 	Standard – Z. Waregem, 21 maart 2006
interview Stéphane Demol
34. 	AA Gent – Club Brugge, 1 april 2006
commentaar Filip Joos
35. 	Finland – België, 6 juni 2007
commentaar Peter Vandenbempt
36. 	Standard – Anderlecht, 20 april 2008
commentaar Filip Joos
37. Club Brugge – Westerlo, 10 mei 2008
commentaar Frank Raes
38. België – Italië, 16 augustus 2008
commentaar Eddy Demarez
39. België – Spanje, 15 oktober 2008
commentaar Frank Raes
40. België – Bosnië-Herzegovina,
28 maart 2009
commentaar Frank Raes
41. 	AA Gent – Standard, 16 mei 2009
commentaar Peter Vandenbempt,
Tom Boudeweel en Bert Sterckx
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