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Topschutter Dieumerci Mbokani verlengt contract op de Bosuil! - Royal Antwerp FC op Twitter
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Een zucht van opluchting bij Antwerp. Dieumerci Mbokani (34) verlengt zijn aflopend contract met één jaar. - HLN.be
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Lamkel Zé daagt niet op voor inspanningstesten en mag in principe week niet trainen na cosmetische ingreep. - HLN.be



Leko doet er alles 
aan om zijn troepen 

te motiveren
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Speeldag 1: Antwerp 1-1 Moeskroen
Pas na 30 minuten krijgen we een kopbal 
van Pius, een knal van Haroun en de 
rebound van Juklerod, maar Koffi houdt 
zijn doel schoon. Na de rust hangt Onana 
aan Mbokani, Verboomen wijst naar de 
stip en Refaelov schiet de strafschop 
hoog binnen, 1-0. 
Antwerp lijkt voldoening te nemen met 
een 1-0, maar daar is Bakic niet mee 
akkoord. Agouzoul vangt een slecht 
genomen hoekschop op en vindt de 
invaller ver buiten de zestien. Bakic, 
volledig vergeten door de Antwerp-
verdediging, heeft tijd om te kijken, aan 
te lopen en krult zijn schot onhoudbaar 
binnen. We noteren voor Moeskroen 
1 schot op doel, meteen 1-1. Geen 
publiek, 35 graden, decompressie na de 
bekerwinst of gewoon te laks? ‘Het vuur 
brandt nog niet in de Hel van Deurne-
Noord’, kopt Sporza terecht online. De 
Antwerp-supporters verantwoordelijk 
voor de Hel mogen helaas niet aanwezig 
zijn door de coronamaatregelen. 
Goals: 49’ Lior Refaelov P | Assists: - | Geel: 
Aurélio Buta, Ritchie De Laet | 1 op 3 | 11e 
plaats.

Speeldag 2: Cercle Brugge 2-1 Antwerp
Antwerp gaf thuis 2 punten weg en heeft 
iets recht te zetten, maar de laksheid 
van bij de start doet zorgen baren. Pius 
struikelt en Mbenza profiteert niet. 
Cercle blijft de bal rondspelen op de 
helft van de bezoekers, maar kansen 
blijven uit. Lamkel Zé pakt uit met één 
van zijn gepatenteerde sprints, kapt 
terug en geeft de ideale voorzet voor de 
aanstormende Gerkens. Die kopt hard 
binnen, 1-0. 
Cercle, dat vorig seizoen aan degradatie 
ontsnapte, is veruit de betere ploeg 
en zet na de rust het balbezit wél om 
in kansen. Seck en Butez voorkomen 
telkens erger. Antwerp speelt met vuur 
door niet voor een ruimere marge te 
gaan. Hoggas’ vrije trap wijkt af en via 
de paal belandt de bal in de voeten 
van Mbenza, die van dichtbij het net 
eindelijk weet te vinden, 1-1. 
Dan stuurt Hoggas Mbenza diep 
en zorgt voor de volle buit voor de 
Bruggelingen, 2-1. 
Goals: 32’ Pieter Gerkens, 80’ en 86’ 
Mbenza | Assist: Didier Lamkel Zé | Geel: 
Dieumerci Mbokani |1 op 6 | 12+1e 
plaats.

Mbokani wint de Ebbenhouten Schoen 
Die prijs beloont de beste voetballer uit 
Afrika of van Afrikaanse afkomst in de 
Jupiler Pro League. De Congolese spits 
van Antwerp won de trofee ook al in 
2012, toen als speler van Anderlecht.

Volgens Ghanasoccernet zou Antwerp geïnformeerd hebben naar de Ghanese spits Godsway Donyoh. - Voetbalkrant.com
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Speeldag 3: Antwerp 1-0 KAA Gent 
Ritchie De Laet devieert de hoekschop van Refaelov en de bal 
komt via een bos van Gentse benen tot bij Haroun in een open 
doelmond. Hij besluit onbegrijpelijk naast. Na een kwartier 
stuurt Seck Haroun diep op rechts en de middenvelder trapt 
de bal perfect in de kleine baklijn. Dieumerci springt veel 
hoger dan Plastoen en kopt overhoeks binnen, 1-0. 
Castro-Montez reageert met een schoot op Butez. Er is veel  te 
doen op het middenveld, maar helaas niet in de aanvalszones. 
Beide ploegen hebben daar nog heel wat werk voor de boeg. 
Butez toont zich een uitstekende doelman, de pogingen van 
Kums en Jaremtsjoek zijn geen probleem voor de Fransman. 
Haroun en vooral Mbokani kunnen de score verdubbelen, 
maar Roef belet dat. “Een academische hoogvlieger is dit 
vooralsnog niet,” zegt Peter Vandenbempt op Radio 1. Toch 
heeft Antwerp zijn eerste overwinnning van het seizoen beet.
Goal: 17’ Dieumerci Mbokani | Assist: Faris Haroun | Geel: Dylan 
Batubinsika, Nill De Pauw  | 4 op 9 | 8e plaats.

De 26-jarige verdediger werd vorig 
seizoen door Antwerp gehuurd van 
Premier League-club Southampton, maar 
is ondanks een sterk seizoen toch opnieuw 
moeten vertrekken. De aankoopoptie in 
zijn contract bedraagt immers acht miljoen 
euro. Hoedt werd gesmaakt door de fans 
en na enkele passages op de Bosuil tijdens 
de transferperiode hoopt men toch op een 
verlengd verblijf, maar Lazio huurt Hoedt 
dit seizoen van Southampton.

Speeldag 4: Charleroi 2-0 Antwerp 
Antwerp start sterk en zet Penneteau twee keer aan het 
werk. Aan de andere kant is het Ali Gholizadeh die Charleroi 
dirigeert naar een vroege eerste goal en levert ook de assist 
voor Nicholson. Eerste kans voor de Zebra’s en meteen 1-0.
Kort daarna raakt Verstraete hard de enkel van Ilaimaharitra. 
Op de beelden zien we geen kwaad opzet, maar duidelijk een 
pass die Ilaimaharitra probeert te beletten. Boucaut is streng 
en trekt rood. Charleroi controleert de rest van de wedstrijd 
en zoekt geduldig naar 2-0. Gelukkig blijft Antwerp voetballen 
voor een punt, maar daardoor worden de gaten in de rood-
witte verdediging steeds groter. Het is opnieuw Nicholson die 
op het juiste moment op de juiste plaats staat en beheerst 
afwerkt, 2-0. Haroun laat vlak voor affluiten nog de eerredder 
liggen. Antwerp verhuist weer naar de rechter kolom.
Goals: 17’ & 90+1’ Shamar Nicholson | Assist: - | Geel: Dylan 
Batubinsika, Pieter Gerkens, Faris Haroun  | Rood: Birger 
Verstraete | 4 op 12 | 12+1e plaats.
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Speeldag 5: STVV 2-3 Antwerp  
De wedstrijd start, we knipperen een keer met de ogen en 
daar is Seung-Woo Lee die Butez verslaat na een mooie 
aanval, 1-0. 
Antwerp kan dat ook, Refaelov recupereert en via Mbokani 
en Haroun komt de bal bij een aanstormende Juklerød en die 
verslaat Steppe, 1-1. 
Antwerp blijft kansen creëren, maar geeft er ook weg. Haroun 
ziet achter hem een lepe Konaté niet aankomen en verliest de 
bal, Lee profiteert, 2-1. Een dodehoekongeval, als het ware. 
Juklerød laat het niet aan zijn hart komen en neemt de 
perfecte hoekschop. Seck buffelt de 2-2 binnen. 
De tweede helft is heel wat minder en een rode kaart (2 keer 
geel) voor Batubinsika doet Antwerp terugplooien. De Noor 
breit dan toch nog een vervolg aan de Grote Juklerød-show 
door vlak voor het einde van de reguliere speeltijd een vrije 
trap in de korte hoek te schuiven, 2-3.
Goals: 2’ & 23’ Seung-Woo Lee, 17’ & 88’ Simen Juklerød, 33’ 
Abdoulaye Seck  | Geel: Batubinsika 2x, Faris Haroun, Koji Miyoshi  
| Rood: Batubinsika | 7 op 15 | 11e plaats.


