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de supporters, verteren ze voldoende,
is de tv geïnteresseerd, zijn de spon-
sors blij met de return? Bij Club was
dat allemaal tiptop in orde, wat be-
wijst dat de commerciële staf iets be-
ter presteert dan de sportieve staf en
heel wat beter dan de bestuurlijke bo-
venlaag.
Vervolgens moeten de algemeen ma-
nagers, voorzitters-eigenaars en tech-
nisch directeuren zich bekommeren
om de aanstelling van een chef voet-
bal. Dat moet een persoonlijkheid
zijn, die iets nieuws kan brengen en
kan inspireren en desgevallend aanja-
gen. Die met jonge talenten kan om-
gaan en tegelijk de oude paarden in
hun waarde laat. Die van een neder-
laag een overwinning maakt.
Daarvoor hebben ze nu Michel
Preud’homme gehaald. Die wilden ze
al in juni, maar dat ging toen nog niet.
Nu is op een heel handige manier in
wederzijds overleg een einde gemaakt
aan het Saudisch contract en warem-
pel vonden beide partijen elkaar in
een paar dagen tijd. Dat dateert na-

tuurlijk niet van deze week en toen
het duidelijk was dat Preud’homme
op weg was naar België, werd Garrido
naar de exit geduwd. Dat begon bij de
bevriende pers die inside-informati-
on kreeg toegespeeld en eindigde bij
een droge verklaring dat het op was
tussen de spelers en de trainer.
Het was al spannend op Club, maar
nu wordt het echt boeiend. Michel
Preud’homme wil hooguit één keer
per week gaan eten met zijn bazen,
die hem verder met rust moeten laten.
Preud’homme wil vooral niet dat ze
straks spelers kopen die hij niet wil.
Preud’homme gruwelt van bestuur-
ders/managers die in derde nationale
de bank hebben verwarmd en denken
dat ze het voetbal hebben uitgevon-
den. Dat heb ik ooit van hemzelf ver-
nomen bij een goed glas wijn op een
mooi terras en hij had het wel degelijk
over Club.

Nooit is een trainer
ontslagen met meer
punten dan Garrido
bij Club: de man
staat met een groep
halve zolen wel
netjes tweede

Een Nederlandse voetballer ver-
woordde het ooit zo: ‘Een nieuwe trai-
ner, dat is zoals een nieuwe vriendin.
In het begin denk je: leuk, die ruikt
een beetje anders, die doet wat andere
dingen met je, en als het goed is, praat
ze ook over andere dingen. Jaja, hier
kan wat inzitten.’
‘Maar na een tijdje doet ze nog steeds
hetzelfde en ben je dat ook snel ge-
wend, waarna je je gaat concentreren
op wat ze niet doet/kan, want dat had
je in het begin natuurlijk over het
hoofd gezien. Uiteindelijk kan het
niet snel genoeg gaan: dumpen die
handel en op zoek naar iets anders.’
De meeste voetballers hebben meer
vriendinnen dan trainers. Bij Club
Brugge is dat omgekeerd. Nu moet Ju-
an Carlos Garrido weer opstappen en
heeft Club straks zijn derde trainer in
dertien maanden. In februari werd
hem een contractverlenging gegund
‘want zo een goeie hadden ze nog niet
gehad’. Zes maanden later is de Span-
jaard goed voor een retourtje stoom-
boot naar Spanje, zoals Peter Vanden-
bempt treffend voorspelde.
De voorspelling op zich was geen
kunst, het tijdstip wel. Nog geen
maand na Garrido’s aantreden kon in
de wandelgangen rond Olympia wor-
den opgevangen dat zijn tactische
praatjes niet meer waren dan platitu-
des van het ergste soort. Inzake oefen-
stof blonk hij ook niet echt uit en be-
geestering was hem totaal vreemd.
Deze week las ik van Filip Joos een
column over Garrido (dat Joos èn
Vandenbempt unisono zijn grafrede
al hadden voorbereid, zegt genoeg),
die even goed geschreven als ontluis-
terend was. Ik had daarbij maar één
bedenking: hoe is deze man ooit in
Brugge beland? Met andere woorden:
wie heeft van hem een inspirerende
tovenaar gemaakt, wie heeft de beslis-
sing genomen hem een contract aan
te bieden, wie heeft dat vervolgens
verlengd?
De vragen stapelen zich op: hoe kun
je uitgerekend vandaag het ontslag
van deze trainer verantwoorden? Het
spel was niet te best, althans nooit een
hele wedstrijd, maar de man staat met
een groep halve zolen wel netjes twee-
de. Nooit is een trainer ontslagen met
meer punten dan deze Garrido bij dit
Club.
Vanaf de kant is het natuurlijk mak-
kelijk spreken, maar hoe moet een
voetbalbestuur dan wel reageren?
Nooit emotioneel. Wel als een be-
drijfsleider: de juiste vragen stellen,
de juiste antwoorden vinden, de juiste
prioriteiten oplijsten, communiceren
en beheren wat goed is en afscheid ne-
men van wat slecht is. Een voetbalbe-
stuur moet eerst en vooral kijken naar
de cijfers: draait onze winkel, komen
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Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland.

HANS VANDEWEGHE

‘Jezelf belangrijk vinden is
een noodzaak als artiest.
Als je dat zelf al niet
vindt, hoe kan je publiek
dat dan vinden?’
Daarmee wil zanger BOUDEWIJN DE GROOT
niet gezegd hebben dat hij ook uitblinkt als vader
of partner, dat laat hij aan anderen over
(in Vrij Nederland).

what?’. Dingdong Gezinswetenschap-
pen? Fredt heefd je nodig.

http://www.salon.com/2013/09/18/
must_see_morning_clip_the_daily_show_pa-
rodies_cnns_terrible_breaking_news_covera-
ge/

Wie erin slaagt om deze link in zijn
browser te tikken, krijgt precies te zien
wat deze rubriek hoort te zijn. Lachen
met wat er in de media verschijnt. Maar
dan luidop. Geniet ervan.

en uitgang zijn duidelijk aangegeven,
vind je er maar niets aan, dan wandel je
gewoon weg en het enige wat je er kunt
verliezen, is een paar euro. Dat kun je
van de sponde niet zeggen.

‘Als jij een dt-fout schrijft, zal je baas
toch ook niet content zijn?’ (Oostende-
trainer Fred Vanderbiest in Het
Nieuwsblad, 18 september)

Fred Vanderbiest is een coach met klas-
se. ‘Ik ben een ket van de straat’, zegt hij.
‘Dat wil zeggen: niet elegant, niet slij-
men, niet hypocriet.’ Dat wil ook zeggen:
en plein public schelden en brullen te-
gen zijn spelers en schoppen tegen alles
wat in zijn buurt staat. En het gebrul van
een andere coach als argument gebrui-
ken om de eigen litanie goed te praten:
‘Van Wijk was ook een trainer die al eens
zei: “Ze voetbalden als mestkevers”. So

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.
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te ontkennen dat er een probleem is van so-
ciale druk op moslimvrouwen om een
hoofddoek te dragen. Maar door een verbod
zullen moslima’s die verplicht worden om
een hoofddoek te dragen, ook nog eens ver-
plicht worden om thuis te blijven. We isole-
ren die vrouwen dan nog meer. Niet een
hoofddoekenverbod, maar werk en onder-
wijs zullen bijdragen tot hun emancipatie.
In plaats van symbolische verschillen uit te
vergroten, moeten we explicieter opkomen
voor gemeenschappelijke waarden zoals
respect voor de openbare ruimte, de gelijk-
heid tussen mannen en vrouwen en het res-
pect voor andersgelovigen. We moeten
daarom kordaat optreden tegen verbale
agressie tegen homo’s of vrouwen, tegen

HOOFDDOEKENVERBOD ISOLEERT MOSLIM             VROUWEN ALLEEN MAAR

Als mensen merken dat
iemand met een andere
geloofsovertuiging toch
correct kan handelen
als ambtenaar, stellen
ze hun attitudes bij

‘Overheidspersoneel moet de diversiteit van alledag weerspiegelen.’ © Liesbeth Gaethofs

discriminatie op de arbeidsmarkt of tegen
het feit dat vrouwen nog steeds minder ver-
dienen dan mannen voor dezelfde functie.
Pas als iedereen die waarden deelt, is Brus-
sel van iedereen en kan iedereen zich in
Brussel herkennen.


