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OH Leuven-coach Emilio Ferrera blijft zen bij alle onheil
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isterenavondspeeldeOud-Heverlee
Leuvenzijn voorlaatstewedstrijd van
de reguliere competitie ophet veld
vankampioenAAGent.Volgende
weekvolgtnogeen laatste thuiswed-
strijd tegenClubBrugge.Deuitslag
vangisteren, dieuopeenandere
plaats indekrant vindt, doet er allicht
weinig toe.Volgendeweekvalt de
beslissingvoorde club: zakkenals
zestiendeeneencollectievedepressie,
vervroegdop rust als vijftiendeenvol-
gend jaarbeter, of alsnogPlay-off II,
wieweet?

Wat erookvanzij, EmilioFerrera
won tot gisterenveelhartenvanveel
voetbalfans, ookbuitenLeuven. Fris,
snel, aanvallendvoetbal enwedstrij-
denwinnen.Eindelijkweer eens
goedepuntenvoor zijn cv.
(aarzelt) “Ja, enzonderdat ikhet

wil. Ikwasgoed inDender, ikhad
geenambitiemeeromineerste klasse
te trainen.Namijnhistorie inGenk
was ikklaar: zowilde ikhetnietmeer.
Ikweethet, ikhebdat al eerder
gezegd.Namijnontslagbij Club
Brugge,waar ikookniet eerlijkben
behandeld, en toen ik inXanthimoest
vertrekken terwijlwevijfde stonden.
Ik vinddat ik zeldeneerlijkben
behandeld.

“Voor jou ligt ookweerdat lijstje
metde clubsdie ik trainde.Dat is een
lang lijstje, dat klopt,maar ikbenook
al 21 jaar trainer en sinds 1999 inde
eerste klasse.”

G
Altijd als het bodemt, koopt iemand het
aandeel Emilio Ferrera. Tien jaar geleden
Club Brugge, dit seizoen OH Leuven. En dus
sprong Emilio nog maar eens in het diepe.
‘Ik vind dat ik zelden eerlijk ben behandeld.’
HANS VANDEWEGHE

Hetontslag inGenknaéénspeel-
dag,wasdat…
“…Het summum,du jamais vu in
België. Ikhoor soms trainersklagen
overdemanierwaaropzeaandedeur
zijn gezet, door een telefoontje opeen
spelersbusbijvoorbeeld.Mij hebben
zezelfsniet gebeld. Ikwist vanniks, de
perswel.Om6.30uurkreegmijn
vrouweensmsvaneenvriendin.
‘JammervoorEmilio’, stonder. ‘Tu es
licencié?’, zomaakte zemijwakker.
‘Non’, zei iknog.Weldus.Daarben je
niet goedvan,naéénwedstrijd, ende
manierwaarop: zoonrespectvol.

“Opdatmoment verlies je alles: je
werk,maarook je eigenwaardeenhet
geloof indemensen. Ikhebmij opge-
sloten,weken,maanden, ikwildenie-
mandzien. Ikhadmetniemand inhet
voetbalnogcontact.Niet dat ik zelf-
moordneigingenhadof zo,maar ik
hadnergens zin in. Enfin, ikbenwel
onmiddellijkmethet gezinnaar
Marseille vertrokken.Voor eenbeetje
ontspanning.En ikbennatuurlijk trai-
ningengaanbekijkenvanMarco
Bielsa (demythischeArgentijnse trai-
ner,HVDW)bijOlympique.Hetbleef
mijnvakendeessentie is altijdhet-
zelfde: trainen, ofhoemaak ik spelers
beter?Thuisben ikalleennaarmijn
kinderengaankijkenbijDender, enzo
ben ikdaarnaviermaanden inalle
stilte en rust begonnenals trainer.”

DerealityserieSlijkvandeVRT
volgde jou.Je leek je teamuseren.
“Denderwaseenverademingen ikkan
hetelke traineraanraden.Derdeklasse
isgeendegradatieof eenvernedering
als je vanuit eerstekomt,het is een
terugkeernaardebasis: traininggeven,
spelersbetermaken,dingenuitprobe-
renenvooral…geenbestuur, of spon-
sorsofpersdie jeopdevingerskijken.
Ofeenbestuurder, zoalsbijClub
Brugge,die zeidat ikdeenige trainer
wasdieflankspelersnietnuttigvond.
Terwijl ikdiewélnuttigvind,maarniet
geloof ineendubbeleflankbezetting,
wat tocheengrootverschil is.

(grinnikt) “Maarbon, ikbenhet
gewendomkritiek tekrijgendiener-
gensop slaat vanmensendie erniks
vankennen.Dus ja,misschienben ik
gekomterug tekerennaar eerste
klasse.MaarditwasLeuvenendat is
eenoude liefde. Ikhebhier gevoet-
bald, bij Stadedan, ikhebhier vrien-
den, enditwasniet de eerste keerdat
we ingesprekwaren.Deeerste twee
kerenhaaktenzij af – ikhadzelfs al
eenkeermijnvaliezengepakt in
Saudi-Arabië – endederdekeerkón
ikniet omdat iknaarGenkging,maar
ditwashet goeiemoment.”

Weer indieschopstoel.Vroegof
laatbellenzeenzeggenze: ‘Sorry,
het isvoorbij.’
“Karen (zijn vrouw,HVDW)waser
niet voor. Ikdenkdat zewel ziet dat
het goedgaat, ondanksdepenibele
positiewaarinweonsbevinden.
Natuurlijkben ikniet opmijngemak.
Voordeclubwil ikdatwe ineerste
klasseblijven.Voorde club, niet
zozeer voormij. Ikbenveel rustiger.
Ikben inDender eenandere trainer
geworden.Daarheb ik voorhet eerst
mijn concept, hoe ik vinddatdit spel
moetwordengespeeld, kunnen laten
uitvoeren.

“Opdrachtnummeréénblijft
natuurlijkpuntenpakken,maardat is
nietmeergenoeg. Ik vinddewegnaar
hetdoelminstens evenbelangrijk als
het doel zelf.Als trainermoet jedertig
wedstrijdennaar je eigenploegkij-
ken, endanben ikook toeschouwer
enwil ik kunnengenietenvanwat ik
zie. Ikhebmij geamuseerdbijDender
endat amuserenwil iknietmeer los-
laten. Ikhoopdat zekampioenwor-
den,wantdankanhun jeugdookeen
niveauhoger spelen.

“Ben ik contenterdanvroeger
langsde lijn?Dat zoukunnen.Maar
datduurtniet lang.Dewedstrijd is
nogbezig enbovendien: té content
zijn, is nooit goed. (lacht) Ikben
vooral content als degoalsmooi zijn
enalsde spelershet goeduitvoeren.

‘Me amuseren,
dat wil ik niet meer loslaten’

‘Ik benhet gewend
omkritiek te krijgen
die nergens op slaat
vanmensendie er
niks vankennen’
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“Daaromheb ikveel bewondering
voorhetwerkvanHein
VanhaezebrouckbijGent.Het is de
enigeploeg inBelgiëdiemet eenher-
kenbaar concept speelt. Tophoor,wat
dieheeft gerealiseerd.Nuhebbenze
watmeermoeite, omdat ikde indruk
hebdathunspel trager verloopt. Elke
ploegmet eenvast concept krijgt
vroegof laat temakenmet tegenstan-
dersdiewetenwat zemoetendoen.
Maardaar zalhijwel iets opvinden.”

InBelgiëmoet jekiezentussenHein
VanhaezebrouckenMichel
Preud’homme.Dankies jij natuur-
lijkPreud’homme.
“Ah ja?Waaromzou ikvoor
Preud’hommekiezen?”

Vanhaezebrouckwildebal, jij niet,
Preud’hommeookniet. En jehebt
methemsamengewerkten-geleefd
inSaudi-Arabië.
“Teneerste ishet foutdat ikdebal
nietwil. Ikhebeenhekel aanbalbezit
ómhetbalbezit. FCBarcelonaoké,we
wetenwatdiekunnenals zedebal
hebben.Maardeploeg inSpanjemet
hetmeestebalbezit isRayoVallecano,
metmeerbalbezit danBarça,maar
diedoendaarniksmee.Danhoef ik
debalniet tehebben.

“Ikheb inderdaadalsT2met
MichelPreud’hommegewerkt, in
Saudi-Arabië. Enfin, eenechteT2was
iknietmaar ik ganiet indetail treden.
Ikhebdaarkunnenwerkenals trai-
ner zoals ikdatwilde. Initieelwashet
debedoelingdatwij denationale
ploeg zoudendoen.Bleek ineensdat
het tocheen teamzouwordenendan
moestenwedaar fulltimegaan
wonen.

“Mijnvrouwmoest zich sluieren
als zebuitenkwam,maar indie com-
pound leef je zoalshier,maardanmet
goedweer.Dat levenvalt bestmee,
zelfs voormijnvrouwenkinderen,
diedannaeen tijdjebijmij zijn
komenwonen.Alles is er: supermark-
ten, sporthal, fitness, zwembad,win-
kels en restaurants.Noahgingnaarde
BritishSchool enLucanaarhetLycée
français.”

Is debandmetMichel
Preud’hommegebleven?
“Die is onbestaande.Nazijn vertrek
hebbenweelkaarnooitmeergespro-
ken.Maar zo isMichel.Hij heeft nie-
mandnodig. Eneuh, ik eigenlijk ook
niet.Nuweverhuisd zijn, heeftmijn
vrouwgezegddat erwel eenswat
meermensenoverdevloermogen
komen.Voormijhoeft datniet.
Herken jedat? (lacht)Allez, danben
ikniet de enige.”

Toen jeweggingbijGenk, loofdede
eeuwigeT2enclubmonument
PierreDenier je innovatievemanier

vanwerken.NetalsGertVerheyen
destijdsals spelerbijClub.
“Daarkoop ikniks voor,maar ik zeg
ermeteenbij: het doetmij plezier.
Overhet algemeenben ikgoedgezien
bij demensendieophet veld staan,
diewetenwat een training is enhoe
voetbalmoetwordengespeeld.
Minderbij demensendieopde tri-
bunezitten. Ikbenniet goed inhet
houdenvanverkooppraatjes en ikga
datnunietmeer veranderen.
Iedereen is zoalshij is en ikhebabso-
luut geenenkele spijt vanhoe ikben
enwat ikhebgedaan.Maar ikwilwel
benadrukkendat ik inLeuvenvande
tribunehelemaal geen lastheb.
Voorzitter JimmyHoutput is eenheel
charmante, intelligentemandie geen
egoheeft,watniet vaakvoorkomt in
het voetbal.

“Misschienkloptmijn timingvoor
het eerst. Ikwasnooit de juisteman
ophet juistemomentbij de juiste
ploeg. Ikbenookaltijd aangeprezen
door technici enniet doorhetbestuur.
Datwasal zobij Club,waar ikbij
MichelD’Hoogheopbezoekgingen
die zei: ‘Ik kenuniet,maar ikhebver-
trouwen indekeuzevanMarc
Degryse.’ IdembijGenk.”

Jijbentnietdedokterdieovertui-
gendbinnenkomtbijdepatiënten
zegt: ‘Ikga jegenezen.’Degezonde
twijfel isbij joutezichtbaar.

“Jamaar, ze genezenuiteindelijkwel
metmij.”

Wat isdemethode-Ferreraomzo’n
ploegerbovenoptehelpen?
“Ze zatenmetdehanden inhethaar,
inLeuven.Wekomenniet indezes-
tien, hoe lossenwedatop? Ja, als je
niet indezestienkomt, dankun je
moeilijk scoren,natuurlijk.Debasis
vanmijnaanpak is: zo snelmogelijk
duidelijkheid, overal envoor ieder-
een. Ikbengekomenenhebgezegd:
dat ismijnmanier van spelen, dat is
develdbezetting enperpositie zijn er
eenaantal regels.Dat zijnde regels.

“Spelersmoetenvandaagverschil-
lende systemenaankunnen.Er zijn in
het topvoetbal alleennogmaar snelle
spelers enzekunnenallemaal goed
genoegvoetballen.Opdat vlak is onze
competitie er fel opvooruit gegaan.
Een staartploeg leuntdichterdanooit
aanbij de subtop, dat zag jeonder
meer toenwij tegenOostende speel-
den. Stap twee ismoeilijkerwantdan
moet jeperpositie tweeman inde
kernvindendiede specifiekevereis-
tenvandiepositie kunnen invullen.
Mijnmeest opvallende ingreep in
LeuvenwasYohanCroizet vande
vleugel – somsstonddie zelfs back–
naardeaanvalhalen.”

Vorigeweekmetdatvermeende
gokschandaal,dacht jedanaaneen
Leuvensegokchinees?

“Maarneen,wegaan tochgeen jon-
gensdie zich tepletter lopenvoorhun
clubeneengokjewagenopdebelof-
tenoverdezelfdekamscherenals
spelersdiewedstrijdenhebbenver-
kocht, hoop ik?”

JezatooitbijClubBrugge,endat
vond je toeneenheleerkenning.
Wil je terugnaardie top?
“Neen,hetplezier gaat voorophet
contract. En ikdoegeenconcessies
meer.”

Datkrijg jeals je inSaudi-Arabië
goedhebtverdiend.
“Datheeft niks temakenmetfinanci-
eel onafhankelijk zijn,maarhet geeft
eenbepaald comfort, dat geef ik toe.
Ikwilwerkenen ikwilmij amuseren.
Ikmoétwerken,want als iknietwerk,
ben ikdood. Ikwil ooknietmeer zo
nodigbewijzendat ik erwelben
geraakt, ondanksalles. Bij Clubhad ik
datnog. Zovan, kijkmij hier, jongste
zoontje vanSpaansemigrantenuit
Schaarbeek, ik train tochmaarmooi
ClubBrugge.”

Wezittenhiermetuitzichtop
hetJosaphatpark,waarhetvoetbal
doordeFerrera’s isuitgevonden.
Brengtdatherinneringenterug?
“Janatuurlijk.Hetwasdemooiste
periode inmijn leven: school envoet-
bal,meerwaserniet, ooknietminder.
Wij haddenhetniet breed,maarmijn
ouders zorgdenervoordatweniks te
kort kwamen.Wewoonden iets ver-
deropbij het stationvanSchaarbeek,
maarhier indatparkhebbenwealle-
maal gevoetbald.Mijn tweebroers
CiscoenManu later inhet eerstebij
CrossingSchaarbeekenCiscozelfs in
eerstenationale. Ikbennegenen
twaalf jaar jongerdanManuenCisco
en ikging samenmetmijnpapakij-
kennaarCrossing.”

Cisco isdevadervanYannick,
trainervanStandard,metwie jijniet
meerpraat.Opbezoekbij jou in
Athene in2009,ontmoette ik
Yannickdievolbewonderingwas
voorzijnoom-trainer.
“Toenwel ja.Dathoor iknuniet
meer. Ikhebgelezendathij alleen
maarMichelPreud’hommebewon-
dert. Enzijn vaderheeft ook rare
dingengezegd toenYannickals trai-
ner in eerste klassebegon.Demensen
vragen soms:wat is er gebeurd?Er is
niks gebeurd.Wezijn te verschillend
enwehebbenanderewaarden.
Normaal is dat geenprobleem,maar
wij zitten toevallig inhetzelfde
milieu.”

Het leven is tekortomruzie te
maken,Emilio.
“Ikweethet.Maarwehebbenook
niet echt ruzie.”

► Over de omkopingsgeruchten bij zijn club: ‘Jongens die zich te pletter lopen
voor hun club en een gokje wagen op de beloften, gaan we toch niet over één
kam scheren met spelers die wedstrijden hebben verkocht, hoop ik?’

‘Misschienwashet idioot
om terug te kerennaar
eerste klasse.Maar dit
was Leuven endat is
eenoude liefde’

‘Ik hoef nietmeerper se
terugnaar de top.

Het plezier gaat voor op
het contract. En ik doe
geen concessiesmeer’
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