
Zijn trainer ontslaan na een zege,
Roger Lambrecht (84) is de enige
voorzitter in eerste klasse diewe het zien
doen. Zondermedeweten van zijn sportief
directeur dan nog.Watmen van hem
denkt? Daar ligt hij geen secondewakker
van. ‘Ik ben de baas en niemand anders.’
Roger Lambrecht ten voeten uit.

“Gij hebt uwmening, ik de mijne. Maar gij zijt
journalist, ik benvoorzitter.”Als er éénoneliner
Roger Lambrecht typeert, is het deze wel. We
haddenLambrecht net – zo eufemistischmoge-
lijk–gezegddatwedetimingvanhetontslagvan
Peeters misschien toch een beetje ongelukkig
gekozen vonden. “Vinde gij da?Awel, ik niet.”
We mochten het denken van hem, maar hij

hoefde diemening toch niet te delen, laat staan
er rekeningmee te houden?Het is een beetje de
rodedraad inhet levenenwerkvanLambrecht.
Iedereenmag zeggen en denkenwat hijwil, uit-
eindelijk zal hij toch vroeg of laat zijn eigen zin
doen.
Het heeft altijd zo gewerkt, en hem gebracht

waar hij nu staat.Multimiljonair, voorzitter van
eeneersteklasseclubenCEOvaneenbandenbe-
drijf met meer dan honderd vestigingen. Wat
anderen van hem denken? Hij ligt er geen
secondewakkervan.“Idid itmyway”, zongFrank
Sinatra.HetzouLambrechts lijfliedkunnenzijn.
“Als we naar tweede klasse gaan, is het voor

altijdgedaanmetons.Daarrakenwenooitmeer
uit.” Lambrecht is als de dood voor degradatie.
Zijn doodsangst voor het vagevuur van tweede
klasse is groter dan de schrik voor de dood zelf.
“IkgaGeorgesniet vragenombijdeeerstezes te
eindigen.Negende, tiende,elfde:daarzal ikalblij
mee zijn. Dankan ik terug slapen.Het is al veer-
tiendagengeledendat ik dat nog gedaanheb. Ik
steek ermijn gezondheid in”, zucht hij.

Wehorenhetalenkele jaren. “Ikgastilaanuit-
bollen,maarvoorlopignogniet.Zolanghet fysiek
nog kan, ga ik door.” Terwijl hij het destijds zei,
steundehijoptweekrukkennaeenheupoperatie.
Diekrukkenzijnondertussenalweg,Lambrecht
nog niet. Een opvolger? Vindt hij niet. Of toch,
maarzehakeneenvooreenaf.Geïnteresseerden
botsen telkens opdepatriarch vanDaknam.Hij
wil het voor het zeggenhebben. Blijvenhebben.
Diemacht afgeven gaat hij pas doen als het niet
andersmeer kan.
“Spijt vanmijn timing? Begot niet! Bob heeft

misschiengoedgewerkt,maarwehebbentewei-
nigpuntengehaald.HetwasWillyReyndersdie
mij Peeters als opvolger van Peter Maes voor-
stelde. Ik was niet pro, maar ook niet tegen. Ik
kendehemnietzogoed,verondersteldedatWilly
hemwel goed kende. Het was dan ook normaal
datWillyhembleefverdedigen,maarerzijngren-
zen.”
En die grenswas bereikt. Lambrecht pleegde

een passiemoord opReynders. Degene die hem

in de loop der jaren nochtans Maes, handenvol
goede spelers, miljoenen aan transfersommen
en twee prijzen bezorgde. Gewoon opzij gezet.
Zijnmening?Nietmeerbelangrijk.Hemontslaan
doet Lambrecht ook niet, want dat kost geld.
Maar op het voorplan treden? Nee, we zien het
Reyndersnietmeerdoen.Er ismaaréénbaasop
Daknam.Roger Lambrecht. ⇥MVS⌃

‘Spijt vanmijn timing?
Begot niet! Bob heeft

misschien goed gewerkt,
maar we hebben te weinig

punten gehaald’
ROGER LAMBRECHT

VOORZITTER LOKEREN

: Lambrecht
op de perscon-

ferentie met
zijn nieuwe

coach Georges
Leekens.
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ENGELAND
10de SPEELDAG

ASTONVILLA�SWANSEA 1�2

WESTHAM�CHELSEA 2�1

STOKE�WATFORD 0�2

NORWICH�WEST BROMWICH 0�1

LEICESTER�CRYSTAL PALACE 1�0

ARSENAL�EVERTON 2�1

SUNDERLAND�NEWCASTLE 3�0

MANUNITED�MANCHESTER CITY 0�0

BOURNEMOUTH�TOTTENHAM 1�5

LIVERPOOL�SOUTHAMPTON 1�1

1. Manchester City 10 22
2. Arsenal 10 22
3. Man United 10 20
4. West Ham 10 19
5. Leicester 10 19
6. Tottenham 10 17
7. Crystal Palace 10 15
8. Southampton 10 14
9. Liverpool 10 14
10. West Bromwich 10 14
11. Everton 10 13
12. Swansea 10 13
13. Watford 10 13
14. Stoke 10 12
15. Chelsea 10 11
16. Norwich 10 11
17. Bournemouth 10 8
18. Sunderland 10 6
19. Newcastle 10 6
20. Aston Villa 10 4

FRANKRIJK
11de SPEELDAG

CAEN�NANTES 0�2

LYON�TOULOUSE 3�0

LORIENT�RENNES 1�1

MONTPELLIER�BASTIA 2�0

AJACCIO�NICE 3�1

ANGERS�GUINGAMP 0�0

REIMS�MONACO 0�1

BORDEAUX�TROYES 1�0

LILLE�MARSEILLE 1�2

PARIS SG � SAINT�ETIENNE 21u00

1. Paris SG 10 26
2. Angers 11 22
3. Caen 11 21
4. Saint-Etienne 10 19
5. Lyon 11 19
6. Nice 10 17
7. Rennes 11 17
8. Monaco 11 17
9. Nantes 10 16
10. Lorient 11 16
11. Reims 11 15
12. Guingamp 11 15
13. Bordeaux 11 14
14. Marseille 11 12
15. Lille 11 11
16. Bastia 11 10
17. Montpellier 11 8
18. Toulouse 11 8
19. Ajaccio 11 6
20. Troyes 11 4

NEDERLAND
10de SPEELDAG

PEC ZWOLLE�UTRECHT 1�2

WILLEM II�HEERENVEEN 2�2

DEGRAAFSCHAP�HERACLES 0�1

TWENTE�PSV 1�3

RODA JC�EXCELSIOR 1�2

CAMBUUR�ADODENHAAG 1�1

NEC�GRONINGEN 1�1

VITESSE�AJAX 1�3

FEYENOORD�AZ ALKMAAR 3�1

1. Ajax 10 25
2. Feyenoord 10 25
3. PSV 10 21
4. Heracles 10 21
5. Vitesse 10 17
6. PEC Zwolle 10 17
7. NEC 10 14
8. Groningen 10 14
9. Utrecht 10 13
10. Roda JC 10 13
11. AZ Alkmaar 10 12
12. Excelsior 10 12
13. Twente 10 9
14. ADODenHaag 10 8
15. Heerenveen 10 8
16. Willem II 10 7
17. Cambuur 10 6
18. De Graafschap 10 2

Roger Lambrecht
speelt soloslim

PALEISREVOLUTIE IN LOKEREN
Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

ewaarschuwddoor
krantenberichten, heb
ik dezeweekDeZevende
Dag van vorige zondag
nog eens herbekeken
omdat in het sportblokje
Georges Leekens te gast

was. Deneutrale kijker zonder
veel voorkennis zal niets hebben
gemerkt,maar ik kreeg een
ongemakkelijk gevoel toenhet
onderwerpLokeren aanbod
kwam. Ik hadhemwillen horen
zeggen: “Laat een jonge collega
als BobPeeters hiermaar uitko-
men.”Dat zei hij niet. De beslis-
singwas de vorige avondnade
nederlaag tegenOHLal geval-
len,wetenwenu.
Opde terugweg van een

loopje diezelfde dag, vroeg ikmij
af of Lokerens sportief directeur
Willy Reyndersmij nog zou ken-
nennadatwe ooit eens lang
geleden een sportquiz hadden
gespeeld, een teamvan sport-
journalisten tegen een teamvan
voetbaltrainers.Het zal aan die
ene oplopende straat hebben
gelegen enhet effect op de zuur-
stoftoevoer naarmijn hersenen,
maar ik speelde heel evenmet
het vermetele idee omhem te
bellen enhemongevraagd de
raad te gevenGeorges Leekens
niet te nemen als vervanger voor
BobPeeters.
Omwille vanBobPeeters?Een

beetje,maardie is oudgenoeg
omvoor zichzelf te zorgen.Meer
omdat ikbezorgdbenvoor
GeorgesLeekens endanniet
omdathij Lokerenniet zouaan-
kunnen. IkhebLeekens zien
functioneren inTunesië vorig
jaar.Deenergie spatte eraf, hoe-
weldewerkvoorwaardenalles-
behalve ideaalwaren: eenklein
salaris eneenkleinappartement
en toch trokGeorges elkedag
lachendrichtingeenvoetbal-
bondwaarnietsnog leek tewer-
ken, tenzij dan tegenwerken.
Mitspielerwillenweallemaal

zijn,maar er zijn grenzenendus
heb ikniet gebeldnaarReynders.
Mijnbezorgdheidhad ik twee
wekengeledenwel al persoonlijk
tegenGeorgesLeekensgeuit en
hij gafmij toengelijk,maarniet
zovolmondigals ikhadver-
wacht.Hetwaseenmooieherfst-
ochtend, ikwasopdekoffie
gegaan, zijn vrouwstondophet
puntnaardefitness te vertrekken
enhijzelf bleef thuis.
Ikbeneral ontelbarekeren

geweest,maarnugafhijmij
ongevraagdeen rondleidingdoor
zijnhuis.Dedetails zijnprivé en
latenwehethierophouden:
Georgesheeft het voor elkaar.
Maarhijmagdan66zijn, pensi-
oen isniets voorhem.Thuis in
eenmooihuis zitten ineenmooi
dorpenaf en toeuitgenodigd
wordenbij PlaySports ofVTMof
omdeweekkoffiedrinkenmet

een thuiswerkendebuur-journa-
list, nogminder.
“Zowil ikniet stoppen,” zei hij

terugaandekeukentafel. “Ik
moetnogéénkeer iets doen.”
(Hetzelfde zinnetjehad ik
gehoord in2012nahet ontslagbij
Club.)
“Ja”, zei ik, “maarals ik jou

was, zou ikLokeren tochniet
doenwantdankrijg jeweerdat
gezeikmetdepers zoals toenmet
deRodeDuivels.”
“Neen”, zei hij. “Dat zougeen

goed idee zijn. Er zijnwelwat
nationaleploegendie iemand
willen.”
Endan tekendeHamdi

Harbaoui voorLokeren.Toen
Leekensbondscoachwasvan
Tunesiëheeft hij hemel enaarde
bewogenomdespitsweer voor
hetnationale teamte laten spe-
len.Harbaouihadwatonaardige
dingengeroepenover zijnploeg-
maats enoverdebonden toenhij
zichmoest excuseren, luktedat
niet zogoedenbeledigdehij de
bondnogmaals,waardoorhet
eindeverhaalwas. Leekensbleef
echterproberenenHarbaoui

weethoezeer zijnnieuwecoach
toenzijnnekheeft uitgestoken
voorhem.MetHarbaoui kwam
TunesiëdezeweeknaarGeorges
enzo is ookdat cirkeltjenu rond.
Aande seniliteit vanRoger

Lambrechtmoetengeenwoor-
denmeerwordenverspild,maar
geenkwaadwoordoverbuur
Georges, demanvandeondoor-
grondelijkewegen.Net zoalsmet
deRodeDuivels enClub in2012 –
ookdatwerdhemafgeraden
dooral zijnnaasten–heeft hij
ooknuweer zijn goesting
gedaan.Dat is zijn volste recht,
net zoalshetmijnvolste recht is
omhemerbij het volgendekof-
fiebezoekop tewijzendathetna
31 jaar trainerschaperopof eron-
der is voorde trainerGeorges
Leekens.Ofhij lukt enwordtde
puinruimerpar excellence, de
betrouwbareBobvandeploegen
diedewegkwijtwaren.Ofhij
mislukt enzijnmooie carrière zal
wordenvergeten.Ergernog, dan
dreigthij tewordenneergezet als
eenoudeclowndienogwilde
maarhetnietmeerkonendie
een jonge trainerscarrière van
eenandereBobheeft geknakt.

G
column

Bob Leekens

Als Leekens
mislukt, dreigt hij te
worden neergezet
als een oude clown

die een jonge
trainerscarrière
heeft geknakt

Peeters was nog zo opgelucht na de zege
Van de hemel naar de hel. In
geen tijd. Dat is wat Bob
Peeters zaterdagavond mee-
maakte. Een zege, dat had hij
nodig tegen Westerlo. “Een
stunt tegen Gent: dat is echt
mogelijk nu”, vertrouwde hij
ons zegedronken toe. Een uur
later volgde de ontnuchtering.
Peeters kreeg op de spelers-
bus een telefoontje van
Lambrecht. Dat hij hem wou

spreken eens ze op Daknam
arriveerden. Dat het over en
uit was. Gedaan. Op staande
voet ontslagen. De hemel viel
op Peeters’ hoofd. Had hij niet
net gewonnen dan? De pas
ontloken verse strijdlust met-
een in de kiem gesmoord.
Want wat een opluchting was
het geweest. De eerste pun-
ten in vijf matchen. Meteen
drie. Een sprongetje in het

klassement. Dolgelukkig
vloog Peeters zijn doelman
om de nek. Wat een match
had die gespeeld. “0-4 aan de
rust had niet overdreven
geweest. Veel tijd om te
genieten is er niet, maar heel
even mag het wel, toch?”
Helaas. Peeters’ zegebiertje
was nog niet doorgeslikt, of
zijn gsm lichtte op. ‘GSM
Lambrecht’.” ⇥MVS⌃

Voorzitter ontslaat Bob Peeters zonder dat sportief directeur Reynders het weet


