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Verbannen uit België, gevierd in Tunesië: de Arabische ‘lente’ van Georges Leekens

Georges Leekens leek af te stevenen op een exit in mineur. Maar dik twee jaar na
zijn eerloos ontslag bij Club Brugge verzekerde hij zich met Tunesië van een plek op
de Afrika Cup, in januari en februari in Equatoriaal-Guinea. In een land dat na de
Arabische lente in volle transitie zit, geeftmonsieur Georges een beetje mee de
richting aan. Het kan verkeren. ‘En ik ga nog wel een poosje door.’

HANS VANDEWEGHE

Tijdensde tussenstop inAmsterdam
kreeghij eindelijkdemanaande lijn
diehij als een trofee aandeperswilde
presenteren: “Geenpaniekpresident,
ikbenonderweg.”Ook inTunisdoen
zeaanaprilvissen.

Geen gouden bergen
Inhetbeginwasde republiek scep-
tisch. In2006hadeenEuropeaanhen
winst indeAfrikaCupopgeleverd,
maardie vreselijkeRogerLemerre
haderookeengewoonte van
gemaaktommet zijnFransekoloni-
ale arrogantiebij elkegelegenheidde
Tunesiërs te kleineren.
DezeBelgwasanders,merktenze

al snel: hetwasal snelGeorges, pour
les amis.Wie zijn emotionele intelli-
gentie eenbeetje kent, zal hetniet ver-
wonderen:na ruimeenhalf jaar zijn
het allemaal zijnamis, daar inTunis
enomstreken.Eenklapopde schou-
der. Eengrapmetdedokter.Nogeen
grapmet een speler. Eenknuffelmet
eenandere. Iedereen lacht, iedereen is
blijmetde coach fédéral inTunesië.
Ookdegeschrevenpers, diehem
nooit eens rustig éénopéén te spre-
kenkrijgt. Zelfs debobo’s, die vanhem
eenverbodkregenomte roken tij-
densde langevliegtuigreizen.

‘Hoewel het domwas
om de Rode Duivels te
verlaten, heb ik er geen
spijt van. Ik heb inmijn
levenmisschien drie
verkeerde beslissingen
genomen. Dat is geen

slecht rapport’

W
ehaddenuren samen indeautogeze-
ten,unpetit cafégenuttigdenmanda-
rijntjes vandenieuweoogst veror-
berd, de tweeperscheffenvande
Tunesischevoetbalbonden ik, toen
opdeA1 terhoogte vanSidiBouAli de
vraagvan 1miljoenkwam. “Euh,nu
hetniet tebest gaatmetuwnationale
ploeg, denktu, enfin... is er eenmoge-
lijkheiddat lesDiablesRouges
Georges terugwillenhalen?”
Ikdacht langendiepnaensprak

het verlossende statement: “Non,
aucune chance. Georges ishier geluk-
kig.”De ritTunis-Monastirwerdvro-
lijk volgemaakt.
GeorgesLékènz stondhier teboek

alsdemandie in2003Algerije plaat-
ste voordeAfrikaCupenprompt
naarMoeskroen trok.Toenhij op 1
april vandit jaaroverAmsterdam
naarTunis vloog, haddedienst-
doendepiloot vanTunisair, die toeval-
lig ook lidwasvanhetbondsbureau,
zijnbondsvoorzitterbijwijze van
grapvia sms latenwetendat zichaan
boordvanzijn vliegtuig vreemd
genoeggéénpersoongenaamd
Leekensbevond.
Waaropdevoorzitter, het

Algerijnse scenario ingedachten, in
paniek zijnnieuwecoachbelde.Niet
één, twee, drie, vier,maarwel vijf keer.

Een journalist: “Hij respecteert ons
enhij is eerlijk: hij belooft onsgeen
goudenbergen. Ik stel hemeenvraag
overdemanier vanvoetballen– zes
goals in zesmatchen isniet echt
geruststellend–enhij geeft eeneerlijk
antwoord.Wehebben inderdaad
geenwereldvoetballers endaarom
moetenwerealistischzijn.”Dat ant-
woordvanLeekensduurdeprecies
drieminutenenwaseenminimaster-
class ‘het glas is altijdhalfvol’. “Laten
wesamenaandeweg timmerenen
het landsbelangvooropstellen.

wasmijnwerk bij
deDuivelszelfsvoor
100procentaf’
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Inch’allah”, besloothij engooide er
helemaal aanhet eindenogeengrap
achter aan.Dehele zaal lachte.
Inhet immernationalistischeen

enthousiasteMonastir,waarLes
AiglesdeCarthage (zoalsdenationale
Tunesischeelf doorhet levengaat) het
chiquehotelRoyalThalassaals afzon-
deringsoordhebbengekozen, is
GeorgesLeekenshelemaaldemana-
ger généralvandenationaleploegen.
Hijwordtmetdegrootste egards
behandeld.
Hetbleekeengoudenzet, in

Monastir de thuiswedstrijden spelen
enniet inhet veel te kritischeTunis,
metdat veel te grote stadion.Deeer-
ste thuiswedstrijd tegenBotswana
speeldendeArendenalsmussenen
stondenzeal snel 0-1 achter. “InTunis
zoudenzegaanfluiten tegendeeigen
ploegende tegenstandaanmoedi-
gen,” aldusmediamanKaisRegez,
“maarniet inMonastir.Hierblevenze
achterdeploeg staanenhetwerd2-1.”
Leekens zweert sindsdien–enigbijge-
loof ishemniet vreemd–bijMonastir
enhet StadeMustaphaBenJannet.

MonsieurGeorgesheeft het zelfver-
klaardegidslandvandeMaghreb
trots gemaakt.Niet omdatdeeind-
rondevandeAfrikaCupwerd
gehaald,wantdat gebeurdeal voorde
twaalfdeopeenvolgendekeer.Wel
omdathet zoovertuigendgebeurde–
veertienopachttieneneerste inde
groepdesdoodsmetSenegal en
Egypte –datde laatste thuiswedstrijd
tegenEgypte vanafgelopenwoensdag
compleet overbodigwas.
HeelTunesië isnu trots,maarde

angst isnog sterker.Ditweekendwor-
dendeeerstedemocratischepresi-
dentsverkiezingenooit georgani-
seerd, endat evenementberoert alle
lagenvandezebrozedemocratie.Ook
inde sport blijft de revolutie van2011
nazinderen.Dinsdag is SlimChiboub,
ex-voorzitter van topclubEspérance
SportivedeTunis, teruggekeerdnaar
zijn geboorteland.Hij is een schoon-
zoonvandeafgezettedictatorBenAli.
Vandeweekwerdenvoor zijnhuis
enkelemagazijnenkogelsde lucht in
geschoten. “Kalasjnikovsnatuurlijk,
die koop je voor eenprik inLibië.”
Ooit hadTunesië een links regime

onderHabibBourguiba, tussen 1957
en 1987deeerstepresident vanhet
gedekoloniseerdeTunesië, tothij
werdafgezet door zijn eersteminister,
eneBenAli.Die vestigdede laatste
tien jaar een stille terreur, terwijl zijn
staat corrumpeerde. In januari 2011
werdhij opzijnbeurt afgezetnaaan-
houdendstraatprotest.
Deval vanBenAliwasdeeerste

dominosteen inwat later als de
Arabische lente zouworden
omschreven.Officieel 338doden,
maar inwerkelijkheidmeer, eneen
paarduizendgewonden laterwas
Tunesiëdemocratisch.Vorigemaand
vondenparlementsverkiezingen
plaats. Tot groteopluchtinghaalden

de islamistenvanEnnahda slechts
eenderdevande stemmen,hoewel
Tunesiëdoorgaat voor eenvandehof-
leveranciers van IS.
Eénvan27presidentskandidaten is

SlimRiahi, clubvoorzitter vanClub
Africain, envolgensalleTunesiërs
behalvede fansvandebewuste club
eenhalvegangster, die inLibië stin-
kend rijkwerdenernadeval van
Kadhafiookmet eendeel vandiens
geld vandoorging.Hij kocht eendeel
vaneenmediaconcerneneenvoet-
balclub.Dezerdagenprijkthij ookop
billboardsopelkehoekvande straat.
Het lijkt allemaal spielerei.Riahi is

kansloos,maardat soort toestanden
maaktdegemiddeldeTunesiërmeer
daneenbeetje angstig. “Vroegerwas
alles te veel gecontroleerdenhet
internet gecensureerd,maarweken-
denwelde spelregels”, aldusKais
Regezvandevoetbalbond. “Vandaag
isniksnogzeker.Ontploffenzal ons
landnooit, daarvoor zijnwe tegoed
opgevoed.WezijnAlgerije ofLibië
niet, godzijdank.Maarals ik alleenal
inhet voetbal ziehoeze tegenwoordig
elkweekend tekeergaan tegende
scheidsrechters en tegendepolitie,
danzeg ik: te veel vrijheid in éénkeer
isniet voor iedereengoed.”

Rusteloos
Tegendieonweerachtige achtergrond
werdGeorgesLeekensdit jaarbonds-
coachvanTunesië, nummer42opde
FIFA-ranking. Straks treedthijmet
het landaanopdeAfrikaCup.Nog
zo’n zorg.Het toernooi zouoorspron-
kelijkplaatsvinden inMarokko, op
tweeuurtjes vliegen,maardat land
wasalsdedoodvoor ebola-toeristen
envroegomhet toernooi te verplaat-
sen.DeAfrikaansebond, gedomi-
neerddoorSub-Sahara-landen,
reageerde furieus.
ExitMarokkoalsdeelnemeraande

AfrikaCup, exitMarokkoals organi-

sator.Methetpiepkleine enpolitiek
behoorlijk fouteolielandje
Equatoriaal-Guineawerdvorigweek
prompt eennieuweorganisator
gevonden.HoewelEquatoriaal-
Guinea inMidden-Afrika enebola-
landGuinee inWest-Afrikanietmet
elkaarmogenwordenverward, is
men inNoord-Afrika tochniethele-
maal gerust.
Anderenzoudenernerveusvan

worden,nietGeorgesLeekens.Hij
vindthet spannend.Maar toenvorig
weekendhet vliegtuig inBotswana
technischeproblemenhad, bewerkte
hij debondsvoorzitter tochominhet
holst vandenacht voor62man
kamers te zoeken. “Ikbendanwel een
avonturier,maar er zijn grenzen.De
nationaleploegvanZambia is ooit
neergestort. Zewildenonsvliegtuig
desnoodsmanueel besturen.Nietmet
mij.Het isnet alsmetdat roken tij-
densdevlucht. Teonveilig, vind ik,
dusheb ikdat verboden.”
De revolutie endenaweeënzijn

aanhemvoorbijgegaan.Hijmerkt
weldathet landzichaf en toewentelt
inonbehagen,maarhij laat geengele-
genheidonbetuigdomde lof te zingen
van ‘ons’ land, ‘onze’ nationaleploeg,
‘ons’ volk.
Bovendien isTunesië anno2014

niks vergelekenmetwathij eerder in
deze regiomeemaakte. “Algerije
2003, datwasanderekoek.Erwas
volop terrorismeen ikhad24uurper
dageenbodyguardaanmijn zijde.
Daarkwamnogeens eenaardbeving
bovenop.Toenhad ikhetwel gezien.”
Daagsnazijn laatstepoulewedstrijd
kreeghij nog telefoonvaneen
Algerijnse journalist. “Hetwas trou-
wensdeAlgerijnse voorzitterdiemij
aanpreesbijmijnhuidigebondsvoor-
zitter. Ze zijnmeniet vergeten.
Nergens, behalve inBelgiëmisschien.
(lacht) Ikheb tochde indrukdat ik
stilaanweeropdekaart sta.”
Watbezielt eenmandiefinancieel

‘Als ik zie hoe ze hier
tekeergaan tegen
scheidsrechters en
politie, dan zeg ik: te
veel vrijheid in één
keer is niet voor
iedereen goed’

KAIS REGEZ
TUNESISCHE VOETBALBOND

JGeorges Leekens voelt zich in zijn sas bij de Tunesische nationale ploeg:
‘Ik ben 65, maar voel me geen 65.’ © TAM.BE
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binnen is, diedehelewereldheeft
gezienendie gelukkig getrouwd is,
omeenmaandvoor zijnpensioenge-
rechtigde leeftijd in vrijwilligeballing-
schap te vertrekkennaarTunesië en
daaropeenstudiootje inhetGolden
TulipCarthage zijn avondendoor te
brengenkijkendnaarde twaalf kana-
lenvanBeINSport? Ishet omweerop
dekaart te staan?Ofomhet geld, de
eer, de rusteloosheid?Hijmagkiezen.
“Eerderdat laatste. Ikhebaltijd te veel
energie gehad–gelukkigmaar,want
ik slaap teweinig.Misschienzouden
zemenueenADHD-stempel geven.
Opzondag, als erniks tedoen is, kijk
ik somsnaarmijn telefoonenzegdan
inmezelf: verdorie,wat ishet lang
geledendat iemandmeheeft gebeld.”

RodeDuivels
WoensdageindigdedeArabische
herfst vanLeekensmet eenoverbo-
digewedstrijd tegenEgypte (2-1, na0-1
bij de rust) enbegonzijnAfrikaanse
winter.Gisterenvlooghijmee terug
naarhuis, naarBelgië.Op3december
moethij alweerbij de loting zijn in
Malabo,hoofdstadvanEquatoriaal-
Guinea.Daarnabeginthij inTunesië
aandevoorbereidingopdeAfrika
Cup.Op7 januari publiceerthij ‘la
liste’, zijn selectie. Inhet sportgekke
Tunesië is datnietsminderdaneen
staatszaak.
“Natuurlijk voel ikmij af en toe

eenzaam,maarmedelijden isniet
nodig. Ikhebhiervoorgekozen.Het is
eenzaaménonzeker. In een landdat
vorig jaar45 trainersontsloeg inde
eerste klasse endat een regelheeft
aangenomendatperploegper sei-
zoenmaardrie trainersmogenwor-
denaangemeld, is het altijd afwach-
ten. Ja, ikben65maar ik voelmegeen
65. Ikweetniet eensofditmijn laatste
job is. Zoals ikmij voel, ga iknogdoor.
Eersthier,want er isnogveelwerk,
dat ikhopelijk kanafmaken.Datheeft
niks temakenmet revanchenemenof
eerherstel of in schoonheid eindigen,
welmet ietsneerzettenzoalsmetde
RodeDuivels.Dieoogstennuookwat
ik toenmeehebgezaaid.”
DeRodeDuivels blijvenzijn team.

Dewedstrijd tegenWalesheeft hij
gezienenhij las ookdecommentaren
achteraf.Depers verwacht veel. Te
veel? “Datweet ikniet. Er staat een
ploegmet veel talent, endevraagdie
jemoet stellen, is:wiedoetbeter inde
wereld?Niet veel landenalvast. Ik las
ookdatDeBruyneenHazardelkaar
voordevoeten liepen.Natuurlijk kun-
nendie samenspelen.Alsde enede
bal komthalen,moetdeanderediep
gaan.Dat spreek je af.Dat kun je voor
een interlandniet snel even trainen
als jemaar tweedagensamenbent.
(fijntjes)Maarvoor eengroot toernooi
heb jedie tijdnatuurlijkwel.”

Eenoordeel overWilmotsheeft hij
niet, of tochniet voordepers, hooguit
goedbedoeldadvies.
“MarcWilmotswas twee jaarheel

verdienstelijk alsmijnassistent,maar
numoethij als bondscoachvooral
doenwathijwil.Alleenzatener
goedemensen inde staf die ernuniet
meerbij zijn. Ik vindhet jammerdat
eenwereldtopperalsLieven
Maesschalckweg is.Hetwas tocheen
beetjemijn staf, zoals ikhet ookeen
beetjemijn teamblijf vinden. Ikweet
dat zehebbengelachen toen ik zei dat
mijnwerkvoor90procent afwas. Zal
ik er een schepjebij doen? Inmijn
perceptie zat ikop 100procent.”
Zoalshij over zijnRodeDuivels

praat,watheeft dezemandan inde

lente van2012bezieldomopeenzon-
dagmorgen tegenallewaarschuwin-
genvanzijnnaasten innaarClub
Brugge te rijdenenzichdaar te laten
voorstellenalsdenieuwecoach, die in
drie jaar tijd een titel zouhalen?
“Hetwas zondag 13mei. Ikweetnu

dat ikbeter geenbeslissingenneem
opdedertiende. (lacht)Nugoed,het is
gebeurdenhet zat van inhetbegin
fout.Hetwasdeploegvanmijnhart.
Club stondnoghelemaalniet zover
alsnuonderMichelPreud’hommeen
wilde te veel ineens. Ikdeeddaaraan
mee.De resultatenwarenophet
moment vanhet ontslagniet goed,
maarook toenwemetdriepunten los
opdeeersteplaats stonden,wasde
drukonmenselijk.Hetwaseen strijd
die ikniet konwinnen.Zo’nontslag
voel jenaal die jaren inhet voetbal
wel aankomen.Uiteindelijkwashet
eenbevrijding.”
GeorgesLeekens is te veel eenopti-

mist omtwee jaarnadatumnogspijt
tehebben.Revanchard ishij evenmin.
“BartVerhaegheheeftmij vande
weeknogeen sms’jemet felicitaties
gestuurd. Ikhebgeenprobleemmet
Bart.Hij is de juistemanvoorClub, en
dit jaar zie ik zekampioenworden.
HoewelhetdomwasomdeRode
Duivels te verlaten, heb ikgeen spijt
vanmijnbeslissing. Spijt is zoonom-
keerbaar. Ikhebmisschiendertig
goedebeslissingengenomen inmijn
levenen tweeofdrie verkeerde.Dat is
geen slecht rapport,want elkemens
maaktwel eens fouten.”

Georges
Leekens
G °1949 in Meeuwen.
G Bouwde zijn spelers-
carrière vooral uit bij
Club Brugge, de club
van zijn hart.
G Haalde drie caps voor
de nationale ploeg.
G Was twee keer bonds-
coach van België. Hij plaatste
de Rode Duivels voor het WK
van 1998 in Frankrijk, waar
België de voorronde niet
overleefde. Bij een tweede
passage slaagde hij er niet
in ons land te plaatsen
voor het EK van 2012 in
Polen en Oekraïne.
G Leekens staat bekend om
zijn grillig carrièrepad,
dat hem als coach bij een
eindeloze rij clubs bracht.
G Sinds 27 maart 2014 is
Leekens bondscoach
van Tunesië.

‘Ik heb altijd te veel
energie gehad.

Misschien zouden ze
me nu een ADHD-

stempel geven. Soms
kijk ik naarmijn

telefoon en denk ik:
verdorie, lang geleden
dat iemandme heeft

gebeld’
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