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Belfodil tekent
contract bij...
Standard
Standard maakte gisteravond be-
kend dat het contract van Ishak
 Belfodil (25) ‘vernieuwd’ werd.
De Algerijn, die tijdens de winter-
stage in Marbella nog heel dicht
bij een transfer naar Everton
stond, lijkt nu toch de intentie te
hebben om het seizoen uit te
doen in Luik. Over de duur van
het nieuwe contract wensten
Standard noch de makelaar van
Belfodil te communiceren. Een
nieuwe huisregel, want ook bij
de contractverlenging van
 Badibanga werd geen duur ver-
meld. Vermoedelijk gaat het over
een opwaardering van het be-
staande contract van Belfodil.
Standard lichtte eerder al de op-
tie waardoor hij tot 2018 vastligt.
Daar koppelden de Rouches nu
een fikse loonsverhoging aan. De
aanvaller tekende op 1 septem-
ber voor een eerder beperkt sala-
ris. Hij kwam louter om zijn car-
rière te herlanceren en snel naar
een grote competitie te verhui-
zen. De Luikse directie beloont
hem nu met een lucratiever sala-
ris en hoopt Belfodil op die ma-
nier tot het einde van het seizoen
op Sclessin te houden. 
Toch bestaan daar allerminst ga-
ranties over. Er zijn nog steeds
heel wat buitenlandse clubs die
de situatie van Belfodil in de ga-
ten houden. Bij een nieuw mil-
joenenbod zegt  Standard zeker
niet meteen neen. De resultaten
in de twee resterende duels tij-
dens de transferperiode tegen
Eupen en Anderlecht kunnen
ook hun invloed hebben op een
eventuele transfer van Belfodil.
(SJH)

Genk doet weer helemaal mee voor play-off 1

Zouden ze dan toch te vroeg zijn
 afgeschreven, Racing Genk? Twee com-
petitiewedstrijden na Nieuwjaar onder
de nieuwe coach Albert Stuivenberg
 leverden evenveel zeges op. Dankzij die
zes op zes mengt Racing Genk zich volop
in het debat voor play-off 1. «Ik heb van
bij mijn aanstelling gezegd dat we ons
moeten richten op ons eigen proces», zei
Stuivenberg na de simpele zege tegen KV
Kortrijk. «Dat is het enige waar je zelf in-
vloed op hebt. De zege was verdiend,
maar ik vind wel dat we meer hadden
kunnen brengen. We moeten kritisch
blijven. Tegen een tegenstander die het
moeilijk had, waren we nog te slordig en
leden we op een bepaald moment veel te
veel balverlies.»
Dat Genk kan voetballen, zagen we ook
al onder Peter Maes, maar de ploeg straalt
nu ook rust en zelfvertrouwen uit. Alsof
ze nóg meer in hun eigen kunnen zijn
gaan geloven. Dat weekje Stuivenberg
smaakt in elk geval naar meer. En toch
gaat technisch directeur Dimitri de
 Condé enkele slapeloze nachten tege-
moet. Er is het probleem Leon Bailey.
Genk hoopt dat de Jamaicaan nog een
paar maanden blijft, maar intussen moe-
ten ze wel rekening houden met een
worstcasescenario. In dat geval heeft 
De Condé nog enkele dagen om een mo-

gelijke vervanger te vinden. «Voorlopig
traint Leon gewoon opnieuw met ons
mee en meer kan ik daar op dit moment
niet over zeggen», gaf Stuivenberg mee.
Daar bovenop moet Genk misschien ook
op zoek naar een nieuwe doelman. Marco
Bizot viel na tien minuten uit toen hij zich
verstapte bij een uittrap. De Nederlander
sloeg daarbij zijn linker enkel om en
moest met de draagberrie worden afge-
voerd. Daardoor kregen we meteen ook
het – foutloze – competitiedebuut van de
19-jarige Nordin Jackers. «Bizot heeft
niets gebroken, maar het ziet er wel vrij
ernstig uit. We moeten het onderzoek
 afwachten», aldus de coach. 

Waar De Condé zich geen zorgen over
hoeft te make,n is het spelniveau Genk.
KV Kortrijk werd simpel opzij gezet. De
thuisploeg had niet eens een kans nodig
om te scoren. Sifakis sloeg als een wilde-
man naar een schot van Castagne, beroer-
de het leer amper en Siebe Schrijvers
duwde zijn eerste van het seizoen voor
Genk tegen de netten. Mooier had hij zich
zijn rentree in de Luminus niet kunnen
voorstellen. «Een kippenvelmoment. Dit
is een geweldige manier om terug te ke-
ren», glunderde Schrijvers, die kort voor

rust ook voor de assist zorgde bij de twee-
de Genkse goal. Die kwam trouwens
voort uit een geweldige aanval. Exact zo-
als Albert Stuivenberg het aan zijn krijt-
bord had uitgetekend. Genk tikte de bal
rustig rond achterin. Castagne schoof op
en beroerde een lange bal van Jackers net
genoeg met het hoofd om Schrijvers te
lanceren. Die zag Samatta voor doel op-
duiken en dropte een millimetervoorzet
op de knikker van de Tanzaniaan. Hij
scoorde zijn tweede in evenveel wedstrij-
den. Stuivenberg maakte een vreugde-
sprongetje.  Kapitein Pozuelo krulde na
rust vrijstaand nog de 3-0 binnen. 

Eén grote kanttekening
«Gezien de korte periode waarin ik met
deze groep heb kunnen werken, kan ik
 alleen maar tevreden zijn», vond Stuiven-
berg. «De groep is intensief betrokken bij
wat we doen, het is spel is goed en de re-
sultaten zijn goed.» 
Eén grote kanttekening. Het blijft af-
wachten wat deze ploeg kan als ze echt
op de testbank wordt gelegd. Want laat
ons wel wezen, Oostende bleef onder zijn
niveau tegen Genk en zowel Eupen als
Kortrijk blonken uit in desinteresse. Blij-
ven de Genkse verdedigers dan initiatief
nemen en met veel ruimte in hun rug
spelen. Kiest Genk tegen pakweg Brugge
of Anderlecht ook voor die gerichte pres-
sing. En blijven Heynen en Malinovskyi
dan ook moeiteloos overeind op het mid-
denveld. Krijgen we op die vragen zater-
dag al een antwoord? Dan moet Genk aan
de bak bij KV Mechelen, een rechtstreek-
se concurrent voor play-off 1. 

De zege was verdiend, maar 
ik vind wel dat we meer 
hadden kunnen brengen. 
We moeten kritisch blijven
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Schrijvers glijdt voorbij Sarr. In
 minuut 4  had hij al gescoord: wat

een rentree bij Genk. Foto PN

De kop is eraf voor Tom Boonen
met winst in de tweede rit in de
Ronde van San Juan. Maandag
effende hij het pad voor Fernan-
do Gaviria in de openingsetappe.
Een etmaal later werden de rol-

len omgedraaid. De Colombiaan
lanceerde Boonen perfect, zoals
hij  had aangekondigd. «Tom
heeft de klasse om het af te ma-
ken», zei Gaviria. En dat deed
onze 36-jarige landgenoot, die

leider Elia Viviani een fietslengte
achter zich hield. Boonens zege
werd op gejuich onthaald binnen
zijn ploeg. Je zou voor minder,
want vroeger winnen dan op 24
januari deed de Balenaar nooit.

Zes op zes voor Albert
Stuivenberg. De Neder-
lander heeft zijn debuut
in Limburg niet gemist.
Racing Genk mengt zich

na de makkelijke 
3-0-thuiszege  tegen 

een bedroevend zwak
Kortrijk helemaal in de
strijd voor play-off 1.
Enig minpunt: Bizot is
mogelijk lange tijd out.
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RC GENK-
KV KORTRIJK

3 - 0

DIT SMAAKT
NAAR MEER

NOOIT  VROEGER  IN  
SEIZOEN  GEWONNEN

Boonen  pakt  tweede rit  in  San  Juan

Geen straf voor Hein
dankzij Dury en
Preud’homme 22>

Na een machtssprint klopt 
Boonen aan de meet onder meer
Viviani. Op de achtergrond juicht

ploegmaat Gaviria. TDW


