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interview.
Mbaye Leye (33),
de kapitein-
sluipmoordenaar
van reuzendoder
SV Zulte
Waregem

‘Authentiek wil

Club Brugge ligt tegen
het canvas en nu komt
met Zulte Waregem ook
nog eens hun – excusez
le mot – zwarte beest
op bezoek. Mbaye Leye
scoort altijd tegen Club,
ooit zelfs drie keer
ín het Jan Breydelstadion.
‘Ik ben de laatste
bezoekende speler die
van de Club-fans applaus
heeft gekregen.’

HANS VANDEWEGHE ► ‘Ik kwam als student naar Europa, niet als voetballer’, doet Mbaye Leye zijn verhaal. ‘Ik kuiste bureaus in een bank



zaterdag 23/04/2016 55

ik zijn, niet populair’

ericht aandie fans vanFCB: schud en
beefmaar al voor vanavond.Op 8mei
2010 legdeMbaye Leyemet een doel-
punt de basis voor eenmemorabele 6-
2-overwinning vanGent (metMichel
Preud’homme) tegenClubBrugge in
Play-off 1. Op 18 april 2013 scoorde
Mbaye Leye drie keer voor Zulte
Waregemengaf een assist voor de
vierde goal bij de 3-4-overwinning op
het veld vanClub, ook in Play-off 1. De
terugwedstrijd op 16meiwerd 5-2,
met twee goals vanLeye in dewed-

strijd die de titeldromen vanClubnaar de filistij-
nenhielp.
Bijna tienmaanden later vierdeMbaye Leye

zijn heroptredenna een lange blessure thuis
tegenClub,mét een doelpunt. Datwas 2014 en
inmiddels al twee jaar geleden.Dat is het goede
nieuws voor Club: Essevee is nietmeerwat het
ooit is geweest en is als zesde niet langer de frisse
titelkandidaat uit het gezegende jaar 2013.Het
slechte nieuws?Mbaye Leye heeft nooitmakkelij-
ker gescoord. Afgelopendinsdag fusilleerde hij
nog deOostendse doelmanOvono.
Mbaye Leye: “Er zijn twee ploegen inBelgië

waartegen ikmakkelijk scoor: tegenGent,mijn
oude club, en vooral tegenClub, in Brugge. Dat
heeftwellicht temakenmet het publiek daar. Dat
zijn geen voetbalkijkers die iets komendrinken
en een stukje eten.Het zit volmet echte suppor-
ters enhet is een en al adrenaline die je tegemoet-
komt. Voormij is dat oké, ik kick daar op.
“Andere spelers reagerenmisschien anders,

ookhun eigen spelers. Ik heb somsde indruk dat
het Brugse publiek zo intens is dat hun eigen
teamdaar op afknapt. Afgezien daarvan, enhoe-
wel ikmijn best zal doen omdiewedstrijd tewin-
nen, hoop ik toch dat ClubBrugge uiteindelijk
kampioenwordt, in het bijzonder voorMichel
Preud’homme.

B
en ging ’s avonds afwassen in een pizzeria om in mijn onderhoud te kunnen voorzien.’ © JONAS LAMPENS
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“Anderlecht heeftmeer talent dande andere
ploegen,maarmoet het niet hebben vanhet col-
lectief. Gentwel, heeft ietsminder talent,maar als
demachine op gang komt, is ze onweerstaanbaar.
Alleen is deGentsemachine nu eenbeetje
gegriepeerd.”

Jij bent eenvandie vervelende spelersdiede
supporters lieverniet bij de tegenstander zien
rondlopen.
MbayeLeye: “Ja, en daar kan ikmee leven. Zolang
zemij niet echt gaanhaten alsmens. Toen ik drie
keer scoorde inBrugge in 2013, kreeg ik zelfs
applaus. Dat zal nuwel nietmeer gebeuren en ik
benwellicht de enige die dat is overkomen.
Supporters zijn niet ophun gemak als ik speel
omdat zeweten dat ik altijd kan scoren. Ikwil dat
ook. Ikwil opvallen. Ikwil gevaarlijk zijn.
“Weet jewatmijmotiveerde in het begin van

het seizoen? Ikwilde een tweedeEbbenhouten
Schoenwinnen ennublijkt dat ik niet eens bij de
genomineerdenben. Begrijp jij dat ookniet? Ik
zeker niet. Daaromben ik nunogmeer gemoti-
veerd, Ik stamet zeventien doelpunten samen
met SofianeHanni vanKVMechelen op kop in de
doelschuttersstand en ik hebnog zeswedstrijden
te gaan. Ik benbezig aan een vanmijn beste sei-
zoenen ooit en ik komniet eens in aanmerking
voor die Ebbenhouten Schoen? Ik snap er niks
van,maar hetmotiveertmijwel.”

Jij bent eenvandie zeldzamespelersdieuit
hetduelwegblijvenomtevoetballen.
“Dat is pure noodzaak. Ik heb geen lichaamom
met deKara’s enNuytincken vandezewereld in
de slag te gaan. Ik loop dusweg vanmijn verdedi-
gers. Als het spel zich aan één kant bevindt, zal ik
kijkenwat ik daar kandoen. Lukt het niet, dan
loop ik naar de andere kant.”

Dechef looptnuvoorin enhij is eindelijkde
chef,métkapiteinsband.
“Die band is een primeur,maar veel is er niet ver-
anderd. Ik zeg al langerwaar het op staat. Dat
deed ik ook toenDavyDe fauwkapiteinwas en
zelfs inmijn eerste jaar bijWaregem in 2007.
GeertDeVlieger zat toen bij ons in de kleedkamer
en toen ik zijn palmares bekeek, dacht ik: hola,
een grote speler. Dat belettemij tochniet ommijn
gedacht te zeggen in de rust, op een kalme, gear-
gumenteerdemanier, zonder iemandopde zenu-
wen tewerken. Enfin, dat hoop ik toch.”

Jij bentookanalist voorRTL.Wat vind je van
deRodeDuivels?Watmoet ergebeuren?
“KevinDeBruyne vrijheid geven zoals bij
Manchester City. Zet daarnaast een goeie Eden
Hazard die kanflitsen en speel RomeluLukaku
aan zoals hij hoort aangespeeld teworden: geen
een-tweetjes, hemgewoon lanceren op snelheid
en kracht. DeRodeDuivels zijnmisschien geen

outsider enwel degelijk een echte titelkandidaat,
maar ik zouhen aanraden om te spelen als een
outsider enwat af tewachten. Ik zie ze niet tach-
tigminutenhet spelmaken.
“Ik snapniet dat Vermaelen opde linksback

staat. Ik zie niemanduit de Belgische competitie
die internationaal die positie kan invullen, tenzij
Sébastien Pocognoli. Die heeftweinig gespeeld bij
zijn club,maar hij iswel een echte linksback.
“Het grootste Belgische talentmomenteel is

LeanderDendoncker vanAnderlecht. Zeer intelli-
gent, zeer sober, sterk, die heeft alles. Als hij
speelt, draaien de anderen rondhembeter enniet
omgekeerd.Hij kan die nieuwe grote Belgische
spelerworden.”

(Als de restaurantuitbater/Club-supporter tij-
dens het interview afgelopenwoensdag achter onze
rug een glas laat vallen, komt Leye droog uit de
hoek: “Fredje, dewedstrijd is pas vanavondhein.”)

Juist, je spreekt inmiddelsookNederlands.
“Ja,maar dan eerder voor demakkelijke dingen.
Als hetwat ernstigerwordt, zoals over voetbal,
spreek ik liever Frans. (lacht)Allez,misschien is
een voetbalinterviewookniet echt ernstig,maar
hetwordtwel serieus genomendoor sommigen
en ik zeg al zo vaakwaar het op staat, dat ik het
lieverwat genuanceerder zeg.”

Zoals vorigweek, toen je jullie bankzittersde
mantel uitveegde.Wasdat inoverlegmet
FranckyDury?
“Hijwas niet op dehoogte,maar hij heeft zich
daar ookniet aan gestoord. Als ik dat al nietmag
zeggen als kapitein omonswat scherp te hou-
den?Hetwas dinsdag tegenOostende overigens
niet beter,misschien zelfs slechter. Zoalswe
momenteel verdedigen, hoop ik datwe opClub
Brugge nietweer te snel twee goals slikken,want
dan kanhet zo 6-0worden.

(komt op dreef) “Endanhoor ik opExtraTime
onzin verkondigen dat ik dit niet op de tvmaar in
de kleedkamermoet zeggen.Welnu,wat ik daar
zei, heb ik ook al uitgebreid gezegd in de kleedka-
mer.Het bestaat tochniet dat je als speler tevre-
den bentmet een statuut vanbankzitter?De graal
van een voetballer is diewedstrijd in hetweek-
end.Hetmoet het doel zijn beter tewordendan
demandie op jouwplek speelt. Als de trainer
zegt datweLepoint enEssikalmissen, danmoe-
ten de vervangers zich dubbel plooien omervoor
te zorgen datwehennietmissen enhunkans te
grijpen.”

Dat je jedaardoorniet zopopulairmaakt inde
ploeg, stoort jedat?
“Dat zeiden ze ooknog opExtraTime. Leye is niet
populairwant er kwamhemgeen speler felicite-
renna zijn strafschopdoelpunt. Ik zal beleefd blij-
ven: iemanddie zouwetenhoehet er in topsport
aan toegaat, zou begrijpen dat je bij een 0-2-
achterstandniet juicht omdat je toevallig op straf-
schop 1-2maakt. Dan loop je snel terug, in de
wetenschapdatwenog steeds ‘nuls’ zijn. Ik zou
nietwillen dat ze naarmij komenom te juichen
en ik juich ookniet bij die stand.Het voetbalveld
is geen discotheekwaar het altijd feest is.

‘Straks op Brugge zit de tribune vol
met échte voetbalfans: een en al
adrenaline die je tegemoetkomt.
Voor mij is dat oké, ik kick daar op’

‘Ik kan ermee leven dat fans
van de tegenstander mij niet graag
zien rondlopen. Zolang ze mij
maar niet gaan haten als mens’



Mbaye Leye
u 33, geboren in Birkelane,
Senegal
u kwam als student naar
Frankrijk, voetbalde er onder
meer bij Amiens
u Clubs in België
2007–’08 ZulteWaregem
2008–’10 AAGent
2010–’12 Standard Luik
2012–’14 ZulteWaregem
2014-’15 KSC Lokeren
2015-’16 ZulteWaregem
u kwam vijf keer uit voor het
Senegalese nationale elftal
u won in 2013 de Ebben-
houten Schoen, de trofee
voor de beste voetballer met
Afrikaanse roots in België
u momenteel topscorer
in de Belgische
competitie
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“Het probleemvandat soort uit-
zendingen is dat zo’n bewering een
eigen leven gaat leiden. Populariteit is
trouwens bijzaak. Voegt niks toe. Ik
wil authentiek zijn, niet populair.
Mensenwetenniet dat voetbal handel is
en iedereen komt aande beurt. Op een
dag is het voor Leye gedaan opZulte
Waregemendankomt een ander en die zal
ook vroeg of laat op zijn en dan komt erweer
een andere.”

Hoesnel begreep jij tenvolle
debusinesswaarvan jullie
de speelbal zijn?
“Nogal snel.De reali-
teit iswat ze is.Wij
zijn verhandelbare
goederendie rendementmoetenopleveren.
Spelerswordengekocht enverkocht, en soms
komt jedat goeduit, somsookniet.
“Ikhebaltijdmijnuiterstebest gedaan.De

kleine schaamtedie ikheb, ismijnpassagebij
Lokeren. Ikkonhet goedvindenmetPeterMaes
enhijmetmij,maar ikwaszonder echte voorbe-
reidingaanhet seizoenbegonnen. Ikwaseinde
contract, ZulteWaregemen ikkwamenniet tot
eenakkoorden ik trainde inderdenationale.
Daaromheb ikbij Lokerenniet gepresteerdzoals
ik gewendwas. Ikwasbeschaamddat ik zoweinig
aanspelen toekwam,maarhetheeftmij sterker
gemaakt.Alle tegenslagen inmijn levenhebben
mij sterker gemaakt.
“Toen ik terugkeerde naarWaregemdachten

ze vast: waaromLeye, die stelt tochniksmeer
voor?Datmotiveertmij omkeihard tewerken. Ik
moetmeer doendande anderenwant ikwil beter
zijn dandie 26 anderen. FranckyDury heeftmij
nooit de vraag gesteld of ik nogwat inmij had. Ik
was de eerste speler die hijwilde; hij zei dat ik de
groepmoest leiden endat ik zou spelen.
“Dury speeltmij uit op de plaatswaar ik het

beste rendeer: centraal in de aanval. Niet op
rechts, links of hangend zoals bij Gent,waar
Preud’hommemijn polyvalentiewelmakkelijk

vond.Ookniet op allemogelijke plekken zoals bij
Standard,waar ik zelfs ooit linksback en verdedi-
gendemiddenvelder heb gespeeld.
“Trouwens,mijn verhaal bij Standard illus-

treert de vreemdebusiness vanhet voetbal. Eerst
kopen zemij als aanvaller,maar tegelijk kopen ze
AloïsNong enMéméTchité, drie spitsen. Gevolg:
ikmochtweer gaan zwerven.Maar het toppunt:
aannog een vierde jonge aanvaller zeggen ze dat
hij op overschot is enwegmoet. Datwas
ChristianBenteke, die ze aanKVMechelenheb-
ben verkocht. Uitgerekendhij speelt nu in de
Premier League.
“Ik heb bij Standard altijd gespeeld tot de dag

dat zemij zeiden dat ze de jeugd een kans zouden
geven, omdat ik te oudwas.Wat ze bedoelden, is
dat ze vanmij geen groot geldmeer konden
maken,maarwel van een jongere die eventueel
kondoorbreken.Marktwaarde! Jemoetmij die
business niet leren kennen.”

Descoutdie jounaarBelgiëbracht, heeft nooit
eenAfrikaangeziendie zich sneller heeft aan-
gepast.Waarkomtdat vandaan?
“Mijn opvoeding. InAfrika ben ik 80procent
Afrikaan, en zal ik ook al eens eenuurtje te laat
komenopdeze afspraak. In Europa ben ik 80pro-
cent Europeaan en zal ik niet te laat komen.Alles
samenben ik de helft Afrikaan endehelft
Europeaan. Ik denk dat ik harderwerk dande
gemiddeldeAfrikaanse voetballer die de reputa-
tie heeft van precies te doenwat genoeg is,maar
vooral niks extra.
“Ikbenanders. Ikhebookhet gelukgehaddat ik

nietalsvoetballernaarEuropabengekomen,maar
als student. Ik ben naar mijn zus in Frankrijk
gestuurd om een diploma te halen, want een
Fransdiplomagingbovenalles.Voetballenwas
een hobby, vondmijn vader, en in Afrika heb
ik nooit gevoetbald, behalve dan op straat.
Uiteindelijkwerdhetpasechtwerkopmijn
22ste en ik was al 24 en zeven jaar in
Europa toen ik bij Zulte Waregem
belandde. Al die jaren daarvoor heb ik
hardgewerktomrondtekomen.Ik
woonde bij mijn zus in Rennes,
maar ’s ochtends kuiste ik de
bureaus in een bank en ’s
avonds ging ik afwassen in

een pizzeria, om tochmaar in mijn onderhoud te
kunnenvoorzien.
“Mijnaanpassingverliepvlot omdat ikmakkelijk

ben indeomgang.Wiemij respecteert, respecteer
ikook.Enomgekeerd. Lut, de vrouwdie voorons
zorgt inhet spelershome, krijgt evenveel respect
vanmij als onzevoorzitterCarlBallière. Tegende
nieuwkomers zeg ik altijd: als je diemensenhier
respecteert, doenzealles voor jou.Vorig jaar
speelde ik inLokerenenkwamenzemet een speci-
aal ingelegdebusvanWaregemnaarmij kijken.”

Jijwordtdeeerste zwarteAfrikaanse trainer in
eersteklasse.Of clubmanager. Jijmagkiezen.
(knikt) “Trainer, danmaar. Datmag ik hopen. Ik
heb al een diplomaUEFA-trainer B gehaald en ik
steek veel op vanFranckyDury. Ikwil coachen en
ooit hoop ik op die kans.”

‘In Afrika ben ik
80 procent
Afrikaan en zal ik
al eens een uurtje
te laat komen
op een afspraak.
In Europa
doe ik dat niet’


