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PALEISREVOLUTIE IN LOKEREN
Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

column

Bob Leekens

G

: Lambrecht
op de persconferentie met
zijn nieuwe
coach Georges
Leekens.
© BELGA

Roger Lambrecht
speelt soloslim
Voorzitter ontslaat Bob Peeters zonder dat sportief directeur Reynders het weet
Zijn trainer ontslaan na een zege,
Roger Lambrecht (84) is de enige
voorzitter in eerste klasse die we het zien
doen. Zonder medeweten van zijn sportief
directeur dan nog. Wat men van hem
denkt? Daar ligt hij geen seconde wakker
van. ‘Ik ben de baas en niemand anders.’
Roger Lambrecht ten voeten uit.
“Gij hebt uw mening, ik de mijne. Maar gij zijt
journalist, ik ben voorzitter.” Als er één oneliner
Roger Lambrecht typeert, is het deze wel. We
hadden Lambrecht net – zo eufemistisch mogelijk – gezegd dat we de timing van het ontslag van
Peeters misschien toch een beetje ongelukkig
gekozen vonden. “Vinde gij da? Awel, ik niet.”
We mochten het denken van hem, maar hij
hoefde die mening toch niet te delen, laat staan
er rekening mee te houden? Het is een beetje de
rode draad in het leven en werk van Lambrecht.
Iedereen mag zeggen en denken wat hij wil, uiteindelijk 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
een eersteklasseclub en CEO van een bandenbedrijf met meer dan honderd vestigingen. Wat
anderen van hem denken? Hij ligt er geen
seconde wakker van. “I did it my way”, zong Frank
Sinatra. Het zou Lambrechts lijflied kunnen zijn.
“Als we naar tweede klasse gaan, is het voor
altijd gedaan met ons. Daar raken we nooit meer
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.
“Ik ga Georges niet vragen om bij de eerste zes te
eindigen. Negende, tiende, elfde: daar zal ik al blij
mee zijn. Dan kan ik terug slapen. Het is al veertien dagen geleden dat ik dat nog gedaan heb. Ik
steek er mijn gezondheid in”, zucht hij.

We horen het al enkele jaren. “Ik ga stilaan uitbollen, maar voorlopig nog niet. Zolang het fysiek
nog kan, ga ik door.” Terwijl hij het destijds zei,
steunde hij op twee krukken na een heupoperatie.
Die krukken zijn ondertussen al weg, Lambrecht
nog niet. Een opvolger? Vindt hij niet. Of toch,
maar ze haken een voor een af. Geïnteresseerden
botsen telkens op de patriarch van Daknam. Hij
wil het voor het zeggen hebben. Blijven hebben.
Die macht afgeven gaat hij pas doen als het niet
anders meer kan.
“Spijt van mijn timing? Begot niet! Bob heeft
misschien goed gewerkt, maar we hebben te weinig punten gehaald. Het was Willy Reynders die
mij Peeters als opvolger van Peter Maes voorstelde. Ik was niet pro, maar ook niet tegen. Ik
kende hem niet zo goed, veronderstelde dat Willy
hem wel goed kende. Het was dan ook normaal
dat Willy hem bleef verdedigen, maar er zijn grenzen.”
En die grens was bereikt. Lambrecht pleegde
een passiemoord op Reynders. Degene die hem

‘Spijt van mijn timing?
Begot niet! Bob heeft
misschien goed gewerkt,
maar we hebben te weinig
punten gehaald’
ROGER LAMBRECHT
VOORZITTER LOKEREN

in de loop der jaren nochtans Maes, handenvol
goede spelers, miljoenen aan transfersommen
en twee prijzen bezorgde. Gewoon opzij gezet.
Zijn mening? Niet meer belangrijk. Hem ontslaan
doet Lambrecht ook niet, want dat kost geld.
Maar op het voorplan treden? Nee, we zien het
Reynders niet meer doen. Er is maar één baas op
Daknam. Roger Lambrecht. ⇥MVS⌃

Peeters was nog zo opgelucht na de zege
Van de hemel naar de hel. In
geen tijd. Dat is wat Bob
Peeters zaterdagavond meemaakte. 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 spelersbus 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 meteen in de kiem gesmoord.
Want wat een opluchting was
het geweest. De eerste punten 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⌃

ewaarschuwd door
krantenberichten, heb
ik deze week De Zevende
Dag van vorige zondag
nog eens herbekeken
omdat in het sportblokje
Georges Leekens te gast
was. De neutrale kijker zonder
veel voorkennis zal niets hebben
gemerkt, maar ik kreeg een
ongemakkelijk gevoel toen het
onderwerp Lokeren aan bod
kwam. Ik had hem willen horen
zeggen: “Laat een jonge collega
als Bob Peeters hier maar uitkomen.” Dat zei hij niet. De beslissing was de vorige avond na de
nederlaag tegen OHL al gevallen, weten we nu.
Op de terugweg van een
loopje diezelfde dag, vroeg ik mij
af of Lokerens sportief directeur
Willy Reynders mij nog zou kennen nadat we ooit eens lang
geleden een sportquiz hadden
gespeeld, een team van sportjournalisten tegen een team van
voetbaltrainers. Het zal aan die
ene oplopende straat hebben
gelegen en het effect op de zuurstoftoevoer naar mijn hersenen,
maar ik speelde heel even met
het vermetele idee om hem te
bellen en hem ongevraagd de
raad te geven Georges Leekens
niet te nemen als vervanger voor
Bob Peeters.
Omwille van Bob Peeters? Een
beetje, maar die is oud genoeg
om voor zichzelf te zorgen. Meer
omdat ik bezorgd ben voor
Georges Leekens en dan niet
omdat hij Lokeren niet zou aankunnen. Ik heb Leekens zien
functioneren in Tunesië vorig
jaar. De energie spatte eraf, hoewel de werkvoorwaarden allesbehalve ideaal waren: een klein
salaris en een klein appartement
en toch trok Georges elke dag
lachend richting een voetbalbond waar niets nog leek te werken, tenzij dan tegenwerken.
Mitspieler willen we allemaal
zijn, maar er zijn grenzen en dus
heb ik niet gebeld naar Reynders.
Mijn bezorgdheid had ik twee
weken geleden wel al persoonlijk
tegen Georges Leekens geuit en
hij gaf mij toen gelijk, maar niet
zo volmondig als ik had verwacht. Het was een mooie herfstochtend, ik was op de koffie
gegaan, zijn vrouw stond op het
punt naar de fitness te vertrekken
en hijzelf bleef thuis.
Ik ben er al ontelbare keren
geweest, maar nu gaf hij mij
ongevraagd een rondleiding door
zijn huis. De details zijn privé en
laten we het hierop houden:
Georges heeft het voor elkaar.
Maar hij mag dan 66 zijn, pensioen is niets voor hem. Thuis in
een mooi huis zitten in een mooi
dorp en af en toe uitgenodigd
worden bij Play Sports of VTM of
om de week koffie drinken met

een thuiswerkende buur-journalist, nog minder.
“Zo wil ik niet stoppen,” zei hij
terug aan de keukentafel. “Ik
moet nog één keer iets doen.”
(Hetzelfde zinnetje had ik
gehoord in 2012 na het ontslag bij
Club.)
“Ja”, zei ik, “maar als ik jou
was, zou ik Lokeren toch niet
doen want dan krijg je weer dat
gezeik met de pers zoals toen met
de Rode Duivels.”
“Neen”, zei hij. “Dat zou geen
goed idee zijn. Er zijn wel wat
nationale ploegen die iemand
willen.”
En dan tekende Hamdi
Harbaoui voor Lokeren. Toen
Leekens bondscoach was van
Tunesië heeft hij hemel en aarde
bewogen om de spits weer voor
het nationale team te laten spelen. Harbaoui had wat onaardige
dingen geroepen over zijn ploegmaats en over de bond en toen hij
zich moest excuseren, lukte dat
niet zo goed en beledigde hij de
bond nogmaals, waardoor het
einde verhaal was. Leekens bleef
echter proberen en Harbaoui

Als Leekens
mislukt, dreigt hij te
worden neergezet
als een oude clown
die een jonge
trainerscarrière
heeft geknakt
weet hoezeer zijn nieuwe coach
toen zijn nek heeft uitgestoken
voor hem. Met Harbaoui kwam
Tunesië deze week naar Georges
en zo is ook dat cirkeltje nu rond.
Aan de seniliteit van Roger
Lambrecht moeten geen woorden meer worden verspild, maar
geen kwaad woord over buur
Georges, de man van de ondoorgrondelijke wegen. Net zoals met
de Rode Duivels en Club in 2012 –
ook dat werd hem afgeraden
door al zijn naasten – heeft hij
ook nu weer zijn goesting
gedaan. Dat is zijn volste recht,
net zoals het mijn volste recht is
om hem er bij het volgende koffiebezoek op te wijzen dat het na
31 jaar trainerschap erop of eronder is voor de trainer Georges
Leekens. Of hij lukt en wordt de
puinruimer par excellence, de
betrouwbare Bob van de ploegen
die de weg kwijt waren. Of hij
mislukt en zijn mooie carrière zal
worden vergeten. Erger nog, dan
dreigt hij te worden neergezet als
een oude clown die nog wilde
maar het niet meer kon en die
een jonge trainerscarrière van
een andere Bob heeft geknakt.

