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15 mei 2005. Het is pinksterzondag en Club 
Brugge viert feest. In een rechtstreeks duel met 
eeuwige rivaal Anderlecht, kroont het zich voor 
de dertiende keer tot landskampioen van België. 
Aanvoerder Timmy Simons steekt de trofee fier 
in de lucht. Dat succes komt allesbehalve als 
een verrassing. Prijzen winnen is de normaalste 
zaak voor het Club Brugge van Trond Sollied. De 
Noorse coach wint met Blauw-Zwart twee titels 
en twee bekers op vijf jaar tijd. Het Brugse sup-
porterslegioen geniet met volle teugen.

Een heugelijk moment, maar tegelijk een 
trieste mijlpaal in de geschiedenis van Club 
Brugge. Al is er niemand die dat dan al beseft. 
Na de dertiende titel begint het gapende gat, 
een tijdperk vol herstructureringen en trainers-
wissels, maar vooral zonder prijzen. Het o zo 
fiere Blauw-Zwart lijkt het winnen verleerd en 
glijdt af. Club Brugge is vertrokken voor een 
tocht door de woestijn. Of voor zeven magere ja-
ren, met een andere Bijbelse metafoor. Al duurt 
de droogte in Brugge zelfs nog iets langer.

De jaren gaan voorbij en Club grijpt keer op 
keer naast de trofeeën. Soms op de valreep, 
soms na een bedroevend kwakkelseizoen. Bij de 
Brugse supporters groeit de frustratie, de riva-
len lachen in hun vuistjes. Achter de schermen 
wordt hard gewerkt aan een vernieuwd Club 
Brugge, maar het duurt jaren voordat de puzzel 
in elkaar valt.

Het laatste stukje komt pas in september 
2013 aan in Brugge. Michel Preud’homme wordt 
de nieuwe trainer van Club Brugge. De Luikenaar 
staat bekend als een garantie op prijzen. Als hij 
het niet kan, wie dan wel?

En zo geschiedde. Op 22 maart 2015 beëindigt 
Lior Refaelov de droogte met een wondermooie 
volley. Met bekerwinst tegen alweer Anderlecht 
blijkt de Brugse grond weer vruchtbaar. 2015 is 
het jaar van de ommekeer, het begin van de vette 
jaren. Alles wordt weer anders. In de vijf jaar na 
die volley oogsten MPH, Ivan Leko en Philippe 
Clement dat het een lieve lust is: titels, bekers 
en een paar forse prestaties in Europa. 

Aan alle Clubfans: dat de vette jaren nog 
lang mogen duren!

Benjamin Van Synghel

DE VETTE JAREN
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ANNO 2014 gaat het best goed met Club Brugge. 
Michel Preud’homme is dan bijna een jaar trai-
ner van Blauw-Zwart. De Luikenaar laat een 
nieuwe wind waaien en dat levert ook resul-
taten op. Niet het minst in Europa. In de voor-
rondes van de Europa League gaat eerst het 
Deense Brøndby IF voor de bijl, daarna moet ook 
Grasshopper uit Zürich eraan geloven.

31.07.2014
 CLUB BRUGGE 3–0 	 BRØNDBY	IF 	

07.08.2014
	 BRØNDBY	IF 	 0–2  CLUB BRUGGE 

21.08.2014
	 GRASSHOPPER	ZÜRICH	 1–2  CLUB BRUGGE 

28.08.2014
 CLUB BRUGGE 1–0 	 GRASSHOPPER	ZÜRICH	PR
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18.09.2014
 CLUB BRUGGE 0–0 	 TORINO	FC	

02.10.2014
	 HJK	HELSINKI	 0–3  CLUB BRUGGE 

23.10.2014
 CLUB BRUGGE 1–1 	 FC	KOPENHAGEN	

06.11.2014
	 FC	KOPENHAGEN	 0–4  CLUB BRUGGE 

27.11.2014
	 TORINO	FC	 0–0  CLUB BRUGGE 

11.12.2014
 CLUB BRUGGE 2–1 	 HJK	HELSINKI	

Blauw-Zwart bereikt de groepsfase met spre-
kend gemak. Daar komt het terecht in een poule 
met Torino FC, HJK Helsinki en FC Kopenhagen. 
De Italianen zijn de favoriet voor groepswinst, 
maar dat is buiten Club Brugge gerekend. Het 
verliest geen enkele wedstrijd, pakt 12 punten op 
18 en eindigt bovenaan de poule, na een leuke 
campagne vol hoogtepunten. Er is het duel met 
Torino, waarin Mathew Ryan zich als superman 
ontpopt. Er is de bloedmooie hattrick van Lior 
Refaelov in Kopenhagen. Er is een schitterende 
late gelijkmaker van Víctor Vázquez in de thuis-
wedstrijd tegen diezelfde Denen. Een briljante 
biljartstoot aan de rand van de zestien, via de 
paal binnen. 

In de eerste knock-outronde komt Club uit 
tegen Aalborg BK uit Denemarken. Na Brøndby 
en Kopenhagen al de derde Deense tegenstan-
der van deze campagne. En ook Aalborg blijkt 
een maatje te klein. Blauw-Zwart plaatst zich 
eenvoudig voor de volgende ronde. Club heeft nu 
al twaalf opeenvolgende Europese matchen niet 
verloren. Kan het die lijn ook doortrekken in de 
achtste finales? Daar treft het een tegenstander 

van een ander kaliber: Beşiktaş JK uit Istanbul. 
De Turken werden groepswinnaar in een poule 
met Tottenham en schakelden in de vorige ron-
de Liverpool uit. Club Brugge is gewaarschuwd.

19.02.2014
 AALBORG BK 1–3  CLUB BRUGGE 

26.02.2014
 CLUB BRUGGE 3–0  AALBORG BK 

Het tweeluik tegen de Turken begint in eigen 
huis. De eerste helft brengt strijd en tactische 
steekspelletjes, de tweede opent met spektakel. 
Besiktas-winger Töre dribbelt zich vrij tussen 
vier Bruggelingen en knalt in de korte hoek: 0-1. 
Club schakelt over op powerplay, met de twee to-
rens De Sutter en Oulare in de spits. Uiteindelijk 
trekt Felipe Gedoz Club over de streep. Eerst de-
vieert De Sutter zijn schot in doel, daarna wordt 
de Braziliaan gehaakt in de zestien. Refaelov zet 
de strafschop om. Club trekt met een 2-1-voor-
sprong naar het Atatürk Olimpiyat Stadyumu.

EINDSTAND  
EUROPA LEAGUE

1.  CLUB BRUGGE 6 3 3 0 10 2 12
2.	TORINO	FC	 6	 3	 2	 1 	 9	 3	 11
3.	HJK	HELSINKI	 6	 2	 0	 4	 5	 11	 6
4.	FC	KOPENHAGEN		 6	 1 	 1 	 4	 5	 13	 4
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boven   Pascal Plovie, Michel Dierings, Herman Brughmans, Boli Bolingoli Mbombo, Jim Larsen, 
Davy De fauw, Björn Engels, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Laurens De Bock, Dimitri Dobbenie, 
Valentijn Deneulin, Jan Van Damme. 

midden  Mario Ballegeer, Tuur Dierckx, Nicolas Castillo, Jesper Jørgensen, Fernando Menegazzo, 
Timmy Simons, Stan Van Den Buijs, Michel Preud’homme, Philippe Clement, Stephan Van Der Heyden, 
Vadis Odjidja, Tom De Sutter, Shangyuan Wang, Maxime Lestienne, Nikola Storm, Rudy Heylen. 

onder   Peter Destickere, Dévy Rigaux, Siebe Hannoset, Sander Coopman, Lior Refaelov, Víctor Vázquez, 
Mathew Ryan, Vladan Kujović, Waldemar Sobota, Jonathan Blondel, Valērijs Šabala, 
Jan Van Steenberghe, Renaat Philippaerts, Joost Desender
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Daar wordt Blauw-Zwart opgewacht door 
65.000 uitzinnige supporters, voor een soort 
remake van de heenwedstrijd. Ook nu is het 
wachten op de tweede helft voor opwinding. 
Wéér openen de Turken de score net na de kof-
fie. Club is virtueel uitgeschakeld, maar heeft 
nog tijd om dat goed te maken. Dit keer blijkt 
Tom De Sutter de uitverkorene. Hij sprint achter 
een ogenschijnlijk verloren bal en komt net op 
tijd om de doelman te verschalken: 1-1. Club vir-
tueel gekwalificeerd, terwijl Boli Bolingoli zich 
opmaakt voor een invalbeurt.

En dat blijkt een prima wissel. Tien minuten 
voor tijd glipt de jonge Belg slim door de buiten-
spelval, omspeelt de keeper en dropt de bal in 
het lege doel. In de blessuretijd zet hij de kroon 
al helemaal op het werk. Boli ontfutselt zijn 
verdediger de bal, gaat alleen op de keeper af 
en deponeert koeltjes in de hoek. Club Brugge 
stoot door naar de kwartfinales. Het hoort nu 
bij de acht beste ploegen uit de Europa League. 
Een stunt vanjewelste, met dank aan Tom De 
Sutter en Boli Bolingoli.

12.03.2015
 CLUB BRUGGE 2-1 	 BEŞIKTAŞ	JK	

19.03.2015
	 BEŞIKTAŞ	JK	 1-3  CLUB BRUGGE 

Met de dubbele overwinning tegen Beşiktaş 
schrijft Club een nieuw persoonlijk record op de 
tabellen. Het is intussen al veertien Europese 
matchen op rij ongeslagen. En waarom zou 
het daar al ophouden? In de kwartfinales komt 
Blauw-Zwart uit tegen het weinig roemrijke 
Dnipro Dnipropetrovsk uit Oekraïne. Club naar 

een Europese halve finale, voor het eerst in 23 
jaar. Zou het kunnen?

In de heenwedstrijd maakt Club, na een 
aarzelende start, al aanspraak op de kwalifica-
tie. Izquierdo krijgt de beste kans van de wed-
strijd, maar mist oog in oog met de Oekraïense 
doelwachter. Ook Dnipro verzamelt wat moge-
lijkheden, maar komt evenmin tot scoren. De 
wedstrijd eindigt zoals ze begon: met een 0-0 
op het bord. Als Club naar de halve finale wil, 
moet het dat op 2600 kilometer van huis zien 
te flikken. 

De terugwedstrijd in Kiev is behoorlijk tot do-
delijk saai. Bij beide ploegen lijkt de angst voor 
een tegendoelpunt groter dan de moed om aan 
te vallen. In de eerste helft gebeurt er niets, in 
de tweede weinig. Ryan pakt op het uur uit met 
een prima save op de eerste kans van de wed-
strijd. De partij lijkt op een 0-0-gelijkspel en 
verlengingen af te stevenen, tot er voor Dnipro 
een appel uit de boom valt. Acht minuten voor 
tijd krult invaller Shakhov de tweede kans van 
de wedstrijd in doel. Dnipropetrovsk wint met 
1-0, Club Brugge is uitgeschakeld. 

16.04.2015
 CLUB BRUGGE 0-0 	 DNIPRO	DNIPROPETROVSK		 

23.04.2015
	 DNIPRO	DNIPROPETROVSK	 1-0  CLUB BRUGGE 

Een monotoon slotakkoord voor een verder 
enige Europese campagne. Club Brugge speelde 
zestien wedstrijden in Europa, verloor er slechts 
één en sneuvelt op een zucht van een Europese 
halve finale, een uitzonderlijke prestatie voor 
een Belgische club. 
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Bekervoetbal is iets bijzonders. Het is vaak 
alles of niets. Eén zwak moment, en je toernooi 
kan voorbij zijn. Club maakt dat dit seizoen bij-
na mee in de kwartfinales tegen KV Mechelen. 
De heenwedstrijd op Malinwa eindigt op 0-0. 
In de terugmatch in Jan Breydel staat het een 
paar minuten voor affluiten 2-2. Club flirt met 
de uitschakeling, tot uitblinker Thomas Meunier 
alweer een prima voorzet verstuurt. Zijn derde 
assist van de avond belandt op het hoofd van 
Brandon Mechele. Hij knikt Club naar de vol-
gende ronde. Mechele nekt Mechelen. De kran-
tenkoppen schrijven zich die avond zelf.

24.09.2014
 CLUB BRUGGE 6-1  EENDRACHT AALST 

03.12.2014
	 KV	KORTRIJK	 0-3  CLUB BRUGGE 

17.12.2014
 KV MECHELEN 0-0  CLUB BRUGGE 

20.01.2015
 CLUB BRUGGE 3-2  KV MECHELEN 

In de halve finale treft Club stadsgenoot 
Cercle. De derby blijkt een eitje. Club wint de 
heenwedstrijd met 5-1 en heeft de kwalificatie 
dan al beet. Blauw-Zwart mag dus een busreis 
boeken naar het Koning Boudewijnstadion op 
22 maart. De bekerfinale is een affiche om dui-
men en vingers van af te likken: Club Brugge – 
Anderlecht, een titanenstrijd.

03.02.2015 • HALVE FINALE, HEEN
 CLUB BRUGGE 5-1  CERCLE BRUGGE 

11.02.2015 • HALVE FINALE, TERUG
 CERCLE BRUGGE 2-3  CLUB BRUGGE 20
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De neutrale waarnemer legt de druk bij Club 
Brugge, want dat heeft intussen al acht jaar 
geen prijs meer gepakt. De laatste titel dateert 
zelfs al van een vol decennium geleden. De tijd 
lijkt rijp, al gaat de Brugse bestuurskamer daar 
niet in mee. ‘Alles mag, niets moet. De buiten-
wereld mag zeggen en denken wat ze wil’, blijft 
voorzitter Bart Verhaeghe koel.

Al leeft bij de Clubsupporters een ander ge-
voel. Zij snakken naar een trofee, maar vrezen 
tegelijk de vermoeidheid. Door het succes in 
Europa is de bekerfinale voor Club al de 51ste 
wedstrijd van het seizoen, terwijl de Brusselse 
teller dan pas op 45 staat. Bovendien speel-
de Club amper drie dagen voor de bekerfinale 
een slopende verplaatsing in Istanbul. Zijn de 
Bruggelingen fris genoeg om een einde te maken 
aan de prijzendroogte?

Lior Refaelov leidt Club Brugge van de hel naar 
de hemel. Na Anderlechts late gelijkmaker leek 
alles verloren voor Blauw-Zwart. Niemand die ge-
looft dat een uitgeput Club de verlengingen had 
overleefd, maar dat blijkt dus niet eens nodig. 
Met een ultiem exploot, de belangrijkste goal in 
zijn carrière, bezorgt Refaelov Club Brugge de be-
ker. De supporters zingen, Michel Preud’Homme 
glundert, voorzitter Bart Verhaeghe barst in tra-
nen uit. Blauw-Zwart wordt gek van vreugde.

Het seizoen van Club Brugge is nu al ge-
slaagd: een schitterend parcours in Europa, 
maar vooral eindelijk die prijs. De acht lange 
jaren zonder trofee zijn voorbij. Met Michel 
Preud’homme als coach is het een beetje als op 
de kermis: altijd prijs, altijd gewonnen. MPH zelf 
kijkt gewoon vooruit. ‘De eerste prijs is vaak de 
moeilijkste. Die zorgt meestal voor de déclic’, 
stelt Preud’homme. Dat belooft.
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22.03.2015 • BEKERFINALE

CLUB BRUGGE 2 
ANDERLECHT 1
Blauw-Zwart laat er geen gras over groeien 

en grijpt Anderlecht naar de keel. Een schot van 
Vormer wijkt af in hoekschop, Proto moet plat 
op een omhaal van Bolingoli. Na tien minuten 
wordt Club beloond voor die felle start. Refaelov 
mikt een vrije trap richting tweede paal, Tom De 
Sutter aarzelt geen seconde. De man in vorm 
knalt knap in één tijd overhoeks binnen: 1-0. Na 
die voorsprong neemt Club gas terug. Anderlecht 
herstelt het evenwicht, maar kan Ryan in de eer-
ste helft niet bedreigen. 1-0 bij de rust. 

De tweede helft begint zoals de eerste: met 
kansen voor Club. Een owngoal van Deschacht 
wordt afgekeurd na een fout op doelman Proto, 
Izquierdo wordt teruggefloten voor wel zeer nipt 
buitenspel. Maar ook nu kunnen de Bruggelingen 

dat tempo niet volhouden. Op het uur toont Ryan 
zich een eerste keer: een prima redding op een 
kopbal van Aleksander Mitrović. De partij sleept 
zich naar het laatste fluitsignaal, voor Club geldt 
hetzelfde. Mat Ryan duikt een schot van Praet uit 
de hoek. Al kan ook de Australische mirakelman 
het drama in minuut 88 niet voorkomen.

Simons lijdt balverlies in de zestien, 
Aleksander Mitrović legt netjes in het hoekje. 
Anderlecht scoort op de valreep een gelijkmaker. 
Verlengingen lijken onafwendbaar, een aanslag 
op de nu al zo vermoeide Brugse benen. 

Club Brugge ziet de beker aan zich voorbij-
gaan. Tot Lior Refaelov zich ermee bemoeit. Diep 
in de blessuretijd gooit Simons een vrije trap 
richting zestien. Via een Anderlechtverdediger 
valt de bal uit de lucht, zo’n anderhalve meter 
voor de voeten van Lior Refaelov. De Israëliër 
neemt ’m in een ultieme poging op de slof. 
Vergeet die verlengingen. Club Brugge wint de 
Beker van België. 
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De kop is eraf, Club Brugge is niet langer  
een team dat geen prijzen wint. Preud’homme 
en Lior Refaelov bezorgden Blauw-Zwart vorig 
seizoen de Beker van België en leidden het bo-
vendien naar een Europese kwartfinale. En toch 
denkt Club met een bittere nasmaak terug aan 
vorig seizoen. Club leek daarin lang op weg naar 
de titel, maar moest die in de laatste rechte lijn 
alsnog aan KAA Gent laten. 

Daarmee ligt hét doel voor dit seizoen al vast: 
de beker of Europa? Alles moet wijken voor de 
titel. Blauw-Zwart wil, moet en zal voor het eerst 
in elf jaar kampioen van België worden. En de 
bestuurskamer zorgt voor de nodige investerin-
gen. De beloftevolle spelverdeler Hans Vanaken 
komt voor een recordsom over van Lokeren, 
prijsschutters Jelle Vossen en Abdoulay Diaby 
moeten voor de doelpunten zorgen. Zij komen in 
de plaats van Tom De Sutter en Obbi Oulare, die 
aan het eind van de zomermercato vertrekken.

Al valt de opvallendste transfer aan uitgaande 
zijde. Mathew Ryan, de beste doelman in België, 
heeft zijn toptransfer te pakken. De Australiër 
verdedigt voortaan het doel van Valencia. Nu 
ook oudgediende Vladan Kujović met pensioen 
gaat, zoekt Club twee nieuwe keepers. Hun na-
men: Sinan Bolat en Sébastien Bruzzese.20
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Mathew RYAN
valencia cf • spa

Vladan KUJOVIĆ
gestopt

Birger VERSTRAETE
kv kortrijk

Zinho GANO
waasland-beveren

Sven DHOEST
rfc wetteren

Tom DE SUTTER
bursaspor tur

Waldemar SOBOTA
fc st. pauli • dui, huur

Sokratis DIOUDIS
panionios • gri, huur

Hans VANAKEN
ksc lokeren

Sébastien BRUZZESE
zulte waregem

Jean-Charles CASTELLETTO
aj auxerre • fra

Dion COOLS
oud-heverlee leuven

Michaël CORDIER
kvc westerlo

Abdoulay DIABY
lille osc • fra

Bernie IBINI-ISEI
shanghai sipg • chi

Leandro PEREIRA
palmeiras • bra

Jordan RENSON
sint-truidense vv

Jelle VOSSEN
burnley fc • eng

Mikel AGU
fc porto • por, huur

Sinan BOLAT
fc porto • por, huur

IN

OUT

Obbi OULARE
watford fc • eng

Mushaga BAKENGA
molde fk • noo, huur

Yannick REUTEN
kmsk deinze • huur

Fran BRODIĆ
antwerp fc • huur

Valērijs ŠABALA
miedź legnica • pol, huur

Jimmy DE JONGHE
beerschot-wilrijk • huur

Nikola STORM
zulte waregem • huur

Nicolás CASTILLO
frosinone • ita, huur

OUT
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boven   Pascal Plovie, Michel Dierings, Herman Brughmans, Stefano Denswil, Davy De fauw, Björn Engels, 
Bernie Ibini-Isei, Leandro Pereira, Thomas Meunier, Brandon Mechele, Oscar Duarte, Laurens De Bock, 
Dimitri Dobbenie, Valentijn Deneulin, Jan Van Damme. 

midden  Stan Van den Buijs, Dévy Rigaux, Tuur Dierckx, Mikel Agu, Hans Vanaken, Claudemir, Timmy Simons, 
Stephan Van der Heyden, Michel Preud’homme, Philippe Clement, Boli Bolingoli Mbombo, Ruud Vormer, 
Felipe Gedoz, Dion Cools, Sander Coopman, Renaat Philippaerts, Jan Van Steenberghe. 

onder   Mario Ballegeer, Peter Destickere, Dieter Deprez, José Izquierdo, Jelle Vossen, Víctor Vázquez, 
Sébastien Bruzzese, Sinan Bolat, Michaël Cordier, Jean-Charles Castelletto, Abdoulay Diaby, 
Lior Refaelov, Lode Dalewyn
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Club Brugge begint dit seizoen met een dub-
bel gevoel aan een nieuw Europees avontuur. 
Het succes van vorig seizoen smaakt naar meer, 
maar is van ondergeschikt belang aan de titel. 
Anderzijds: een plek in de Champions League 
laat niemand liggen, toch? Club opent de voor-
rondes tegen het Griekse Panathinaikos. Het 
klaart de klus in de terugwedstrijd, Club naar de 
volgende ronde. 

28.07.2015
	 PANATHINAIKOS	 2-1  CLUB BRUGGE 

05.08.2015
 CLUB BRUGGE 3-0 	 PANATHINAIKOS	20
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COACH

	 	YANNIS	ANASTASIOU	
PALMARES

20X	LANDSKAMPIOEN 
18X	BEKERWINNAAR	IN	GRIEKENLAND 

5X	GRIEKSE	SUPERCUP	
STERSPELER

MARCUS BERG
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Al kan dat wel eens de eindhalte worden 
voor Club, want de volgende tegenstander is 
het roemrijke Manchester United. Dat blijkt een 
paar maatjes te groot voor een gehavend Blauw-
Zwart. De piepjonge Memphis Depay geeft zijn 
visitekaartje af. Hij en Wayne Rooney leggen 
Club over de knie. Geen Champions League voor 
Blauw-Zwart, al staat niemand daar echt van te 
kijken. 

18.08.2015
	 MANCHESTER	UNITED	 3-1  CLUB BRUGGE 

26.08.2015
 CLUB BRUGGE 0-4 	 MANCHESTER	UNITED	

MANCHESTER	UNITED	
 

COACH

	 	LOUIS	VAN	GAAL	
PALMARES

20X	LANDSKAMPIOEN	• 	2X	CHAMPIONS	LEAGUE 
1X	EUROPACUP	I I 	 • 	11X	FA	CUP 

4X	ENGELSE	LIGABEKER	•  1X WK VOOR CLUBS 
1X	 INTERCONTINENTALE	BEKER 

1X	UEFA	SUPERCUP	•  20X ENGELSE SUPERCUP 
STERSPELERS

WAYNE ROONEY 	 • 	DAVID	DE	GEA	  
BASTIAN	SCHWEINSTEIGER	•  JUAN MATA
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EUROPA LEAGUE
Na de uitschakeling tegen ManU wordt Club 

opgevangen in de poulefase van de Europa 
League, een tornooi dat fijne herinneringen op-
roept. Vorig seizoen schopte Club het er tot de 
kwartfinale. Club neemt het op tegen het Napoli 
van Dries Mertens, het Poolse Legia Warschau 
en FC Midtjylland uit Denemarken, dat vorig 
seizoen zijn allereerste titel uit de clubgeschie-
denis won.

Blauw-Zwart loopt in die poule enkele oude 
bekenden tegen het lijf. Bij Legia treft het 
ex-Clubwinger Ivan Trickovski. Bij FC Midtjylland 
heeft centrale verdediger Jim Larsen een Brugs 
verleden. De naam van de Deense coach, Jess 
Thorup, klinkt dan nog onbekend in de oren. 

Club opent de groepsfase in het iconische 
San Paolo-stadion in Napels. De Brugse hoop 
op een stunt verdwijnt al snel. De Napolitanen 
gebruiken Blauw-Zwart als speelbal. Al na vijf 
minuten grabbelt doelman Bolat naast een voor-
zet van José Callejon: 1-0. Daarna dient Dries 
Mertens Club twee slagen toe. Eentje met links: 
2-0, eentje met rechts: 3-0. Na rust is het spel-
beeld hetzelfde. De populaire Rode Duivel biedt 
Hamsik de 4-0 aan, Callejon zet de eindstand 
op het bord. Pijnlijk.

17.09.2015
	 SSC	NAPOLI 	 5-0  CLUB BRUGGE 
	 FC	MIDTJYLLAND	 1-0 	 LEGIA	WARSCHAU	

Tegen de Europese toppers komt Club Brugge 
tekort, dan maar tegen de rechtstreekse con-
currenten? Te beginnen met een thuiswedstrijd 
tegen het Deense FC Midtjylland. Dat is geen 
grote naam, maar wel een team dat Club pijn 
kan doen, blijkt uit de tweede helft. De Denen 
scoren drie keer, Thomas Meunier kan pas in de 
slotfase milderen. Club opent de Europa League 
met slap voetbal, een 0 op 6 en het schaamrood 
op de wangen.

01.10.2015
 CLUB BRUGGE 1-3 	 FC	MIDTJYLLAND	
	 LEGIA	WARSCHAU	 0-2 	 SSC	NAPOLI 	

Napoli en het verrassende Midtjylland be-
ginnen allebei met twee overwinningen, Club en 
Legia Warschau staan na twee speeldagen nog 

SSC	NAPOLI	
 

COACH

	 	MAURIZIO	SARRI	
PALMARES

2X	LANDSKAMPIOEN	• 	5X	BEKERWINNAAR	IN	 ITALIË 
2X	ITALIAANSE	SUPERCUP	• 	1X	UEFA	CUP	 	

STERSPELERS

GONZALO	HIGUAÍN	• 	DRIES	MERTENS 
JOSÉ	CALLEJON	• 	MAREK	HAMSIK 
LORENZO	INSIGNE	• 	PEPE	REINA
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op nul punten. Zo is de derde EL-wedstrijd met-
een die van de laatste kans. Als Club verliest in 
Polen, lijkt de kwalificatie enkel mathematisch 
nog mogelijk.

En Club doet het niet slecht in Warschau. 
Veel inzet, sterk in de duels en een paar goed 
uitgespeelde kansen. Davy De fauw brengt Club 
op voorsprong, Blauw-Zwart lijkt er dan toch nog 
iets van te maken. Al belandt dat optimisme na 
de rust in de vuilnisbak. Club geeft de wedstrijd 
uit handen en slikt een tegentreffer. Club speelt 
één goeie helft, één slechte helft en kan zo nooit 
meer dan half tevreden zijn. Na drie speeldagen 
heeft Blauw-Zwart één punt. Dat zijn er vijf min-
der dan FC Midtjylland, dat tweedes staat.

22.10.2015
	 LEGIA	WARSCHAU	 1-1  CLUB BRUGGE 
	 FC	MIDTJYLLAND	 1-4 	 SSC	NAPOLI 	

De kloof is groot, maar Club weet wat ge-
daan: niet meer rekenen, gewoon winnen. Te 
beginnen met de thuiswedstrijd tegen Legia 
Warschau. Daar toont Thomas Meunier waarom 
de Europese topclubs hem in de gaten houden. 
De rechtsachter speelt defensief een feilloze 
match en toont ook voorin zijn waarde. Hij werkt 
zich voorbij drie verdedigers en legt koeltjes bin-
nen: 1-0. Na een slappe tweede helft is dat ook 
de eindstand. Club wint voor het eerst dit sei-
zoen een Europa League-wedstrijd en verkleint 
de kloof met nummer twee Midtjylland tot twee 
punten. 

05.11.2015
 CLUB BRUGGE 1-0 	 LEGIA	WARSCHAU	
	 SSC	NAPOLI 	 5-0 	 FC	MIDTJYLLAND	

FC	MIDTJYLLAND	
 

COACH

JESS THORUP 
PALMARES

1X	LANDSKAMPIOEN	
STERSPELER

PIONE	SISTO

LEGIA	WARSCHAU	
 

COACH

HENNING	BERG	• 	STANISLAV	CHERCHESOV
PALMARES

10X	LANDSKAMPIOEN 
17X	BEKERWINNAAR	IN	POLEN 

4X	POOLSE	SUPERCUP	
STERSPELER

ONDREJ DUDA
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Op voorlaatste speeldag krijgt Club het 
grote Napoli op bezoek. Een wedstrijd voor de 
geschiedenisboeken, maar dan niet vanwege 
sportieve redenen. Twee weken eerder werd de 
wereld opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. 
België verkeert nog in een verhoogde staat van 
paraatheid, de Brugse burgemeester beschikt 
over te weinig politiemacht om de veiligheid in 
het stadion te garanderen. Gevolg: de wedstrijd 
wordt voor lege tribunes gespeeld. Blauw-Zwart 
kan niet rekenen op de normaal o zo aanwezige 
Twaalfde Man. In een saaie wedstrijd scoort het 
B-elftal van Napoli één keer, Club scoort niet. 

26.11.2015
 CLUB BRUGGE 0-1 	 SSC	NAPOLI 	
	 LEGIA	WARSCHAU	 1-0 	 FC	MIDTJYLLAND	

Het Europese parcours heeft voorlopig wei-
nig om het lijf, al kan Club op de slotspeeldag 
alsnog voor de kwalificatie spelen. Als Blauw-
Zwart wint van FC Midtjylland, pakt het de twee-
de plek en mag het overwinteren. Doch helaas.

Alweer blijft Club onder zijn niveau in Europa. 
Het komt in de eerste helft op achterstand, 
waarna het niet verder komt dan een gelijkmaker 
van Vossen. Club wordt derde en is uitgescha-
keld. Het toonde deze campagne veel te weinig 
om aanspraak te maken op meer.

10.12.2015
	 SSC	NAPOLI 	 5-2 	 LEGIA	WARSCHAU	
	 FC	MIDTJYLLAND	 1-1  CLUB BRUGGE 

EINDSTAND  
EUROPA LEAGUE

1. 	SCC	NAPOLI 	 6	 6	 0	 0	 22	 3	 18
2.	FC	MIDTJYLLAND	 6	 2	 1 	 3	 6	 12	 7
3.	CLUB	BRUGGE	 6	 1 	 2	 3	 4	 11	 5
4.	LEGIA	WARSCHAU		 6	 1 	 1 	 4	 4	 10	 4
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