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Het geval-Club Brugge

I nteressante case. Achtentwintig wedstrijden 
ver in een reguliere competitie van 34 voelt 
Club Brugge de hete adem van Standard, Gent 
en Westerlo in de nek voor de cruciale vierde 
plek in play-o�  1.

Nadat het een week eerder redelijk overtui-
gend naaste concurrent AA Gent had opzijgezet, 
kreeg het afgelopen vrijdag een oplawaai van KV 

Oostende, een vogel voor de kat in 1A. 3-0 nog wel. 
Club had bijna 70 procent balbezit, maar schoot 
amper drie keer tussen de palen, de helft van KVO. 
Nog een statistiek: Oostende won 10 duels meer en 
tackelde 23 keer tegen 10 voor Club. Die maakten 
dan wel weer vier overtredingen meer.

De titel is gaan vliegen. Twintig punten achterstand 
op Genk; zelfs al wordt die gehalveerd tot tien, dat is 
met achttien punten te verdienen onbegonnen werk. 
Europees daarentegen heeft Club een van zijn beste 
seizoenen achter de rug. Na jaren 
van amechtig presteren in de 
poulefase stootte het deze keer 
overtuigend door tot de achtste 
� nales van de Champions League.

Blauw-zwart is met afstand de 
rijkste club van het land en met 
de helft van de titels de meest 
succesvolle van de laatste tien 
jaar. Tegelijk werkte het aan de 
uitbouw van de club, shopte het 
voor de spelerskern niet langer in 
de soldenbakken van Zeeman 
maar durfde het al eens een echte 
supermarkt binnen te stappen. 
Bewondering alom en wat klopten ze zich � er op de 
borst, het Belgische Bayern.

Na drie titels op rij deed Club in het tussenseizoen 
alles goed wat in een normale sector in een normaal 
bedrijf een garantie op succes zou zijn. Om de werk-
vloer aan te sturen stelde het een jonge sportieve CEO 
aan die was doorgegroeid in het huis en haalde het 
enkele nieuwe afdelingshoofden in de betere zaak. 
Club begon aan het seizoen met de meest talentrijke 
spelerskern in het Belgische voetbal van deze eeuw.

Club deed alles goed, op papier althans. De jonge 
CEO bleek dan toch niet zo goed in het aansturen 
en werd in december al vervangen door een even 
jonge andere CEO uit een ander land. Jammer, maar 
helaas. De bedrijfsresultaten waren zo mogelijk nog 
slechter en ook die buitenlandse CEO staat nu met 
één been buiten.

Wat is er aan de hand in Brugge/Westkapelle? Je 
zou spontaan denken aan de wet op de remmende 
voorsprong, een drievoudig kampioen die zich wen-

telt in de verworven glorie en niet de stimulans vindt 
om zich opnieuw uit te vinden. Juist dat kun je Club 
niet verwijten. Het bracht nieuw bloed, zowel in de 
staf als in de spelerskern. En toch…

Was Carl Hoe� ens een slechte keuze? Wellicht 
hebben ze zich verkeken op de reactie en de dyna-
miek (of het gebrek eraan) van een spelersgroep die 
de nieuwe sportieve baas nog kende als de onder-
baas die met hen meedolde op het oefenveld.

Is er slecht aangekocht? Niet echt, maar de nieuw-
komers waren haast allemaal spelers met een rugzak-
je en zagen Club Brugge als een springplank om terug 
te keren naar het niveau vanwaar ze tijdelijk waren af-
gedaald. Hun eigen agenda primeerde op die van de 
club/de ploeg. Anderzijds, 16 miljoen euro voor Ro-
man Jaremtsjoek? In Gent trokken ze grote ogen. Zij 
hadden hem kunnen verkopen voor 20 miljoen aan 
Ben� ca, klopt. Wie het reilen en zeilen in het Gentse 

huishouden een beetje kende, 
wist dat Jaremtsjoek het nergens 
zou redden als hij niet de onbe-
twiste spits was, bij voorkeur zo-
als in Gent omkaderd met een 
psycholoog. Hij verzoop in de 
concurrentiële omgeving van 
Lissabon en nu zelfs in Brugge.

Wat maakt nu dat die ploeg de 
ene wedstrijd de pannen van het 
dak speelt en de volgende partij 
als een stel natte dweilen over het 
veld loopt? Dan kom je al snel uit 
bij de dragende � guren in het 
veld. Tot vorig seizoen was dat 

ene Ruud Vormer, een grote muil en een etterbak vol-
gens de tegenstanders (en misschien ook voor enkele 
ploegmaats), maar wel de startmotor en aandrijfas 
van zijn ploeg. De laatste seizoenen was het minder, 
maar hij bleef de aanjager die bepaalde in welke 
modus er werd gespeeld en, misschien nog belang-
rijker, hoe er werd getraind.

Van de bijzonder getalenteerde metronoom Hans 
Vanaken mag je niet vragen dat hij de intensiteit in 
het veld regelt. Vanaken is de olie in de motor, niet de 
benzine. Van Casper Nielsen had je dat kunnen ver-
wachten, maar hij is toch vooral een draver, en dan 
niet de jockey maar het paard.

‘No sweat, no glory’ is geen lukraak gekozen leuze. 
Het was het DNA van Club Brugge en dat is nu tijde-
lijk weg. De dag dat Vormer minder belangrijk werd 
voor Club verdween de onverzettelijkheid en werden 
de prestaties minder. Ze hebben veel, zo niet alles 
goed gedaan bij Club, maar Vormer niet vervangen 
door een gelijkaardig type, dat was een foutje.

De dag dat Vormer 
minder belangrijk 

werd voor Club 
verdween de 

 onverzettelijkheid

Aanvoerder Hans Vanaken kijkt sip na de 3-0-nederlaag in Oostende. Een vierde titel op rij is gaan vliegen 
voor Club Brugge. © PHOTO NEWS

Jupiler Pro League
KV Oostende - Club Brugge 3-0
KV Kortrijk - Charleroi 0-1
OH Leuven - Zulte Waregem 4-2
Cercle Brugge - Seraing 3-1
Standard - Westerlo 2-0
STVV - Racing Genk 2-2
Antwerp - KV Mechelen 5-0
AA Gent - Anderlecht 1-0
Union - Eupen 2-1

Speeldag 28

1. Racing Genk 28 67
2. Union 28 59
3. Antwerp 28 57
4. Club Brugge 28 46
5. AA Gent 28 45
6. Standard 28 45
7. Westerlo 28 42
8. Cercle Brugge 28 40
9. Charleroi 27 38

10. Anderlecht 28 36
11. OH Leuven 28 36
12. STVV 28 36
13. KV Mechelen 27 30
14. KV Kortrijk 28 27
15. Eupen 28 26
16. KV Oostende 28 23
17. Zulte Waregem 28 23
18. Seraing 28 19

Stand

Julien Watrin loopt een pijl-
snelle 400 meter en weet dat 
de buit binnen is in de Ataköy 
Arena in Istanbul. © AP

Tornados bewaren 
kalmte op EK indoor 
en winnen weer goud

Voor de Tornados was het al de 
zeventiende internationale me-
daille. Op het EK indoor pakten 
ze in 2015 en 2019 ook al goud. 
Vorig jaar veroveren ze de we-
reldtitel in zaal.

De Belgen wisten na a� oop 
van de 4x400 meter waar de 
sleutel tot succes lag. “Onze er-
varing heeft het verschil ge-
maakt”, klonk het in de Ataköy 
Arena. “We bleven de hele race 
kalm, ook als we wat achterop 
hinkten”, zei Kevin Borlée. “We 
hielden vast aan ons beproefde 
recept: hard werken, de focus 
behouden en rustig blijven."

Broer Dylan, die twee weken 
geleden ten val was gekomen op 
een meeting in Madrid, sprak 
van een chaotische race. “Geluk-
kig wonnen we, want voor het-
zelfde geld zakte ik helemaal 
weg door het gesteggel van de lo-
pers rond mij. Ik voelde mijn 
blessure nog een beetje, maar 
kon wel voluit lopen.”

Julien Watrin verscheen, na 
zijn zilver op de individuele 400 

De Belgian Tornados pakten 
goud op de 4x400 meter 
op het EK indooratletiek in 
Istanbul. In 3:05.83 lieten 
Alexander Doom, Julien 
Watrin, en Kevin en Dylan 
 Borlée de Fransen (3:06.52) 
en de Nederlanders (3:06.59) 
achter zich.

meter van zaterdag, zo mogelijk 
met een nog bredere glimlach in 
de mixed zone. “Het houdt maar 
niet op”, glunderde de man uit 
Virton. “In de 4x400 meter kan 
het in een � its afgelopen zijn, 
kalm blijven is de boodschap. 
Het was mijn vierde race dit EK. 
Ik sliep niet te veel, maar tegelijk 
blaakte ik van vertrouwen.”

De Belgen verlieten Istanbul 
met zes medailles, een record op 
een EK indoor. Na�  Thiam (vijf-
kamp) en de Tornado’s (4x400 
meter) veroverden goud. Julien 
Watrin (400 meter) liep naar zil-
ver. Brons was er voor Noor 
Vidts (vij� amp), Eliott Crestan 
(800 meter) en Thomas Carmoy 
(hoogspringen). (BELGA)

de winnaar vrede nemen met de 
vijfde plaats.

“Ik ben heel blij dat ik hier ein-
delijk heb gewonnen”, zei Ver-
stappen. “Ik sloeg snel het beno-
digde gat, daarna kon ik vooral 
naar de banden kijken.”

De tweede GP volgt op 19 
maart in Saudi-Arabië. (BELGA)

Red Bull overklast tegenstand 
in eerste race van F1-seizoen
Tweevoudig wereldkampioen 
Max Verstappen (Red Bull) heeft 
de grote prijs van Bahrein ge-
wonnen, de openingsmanche 
van het formule 1-seizoen. Voor 
Verstappen was het al de 36ste 
F1-zege in zijn carrière.

Op het circuit van Sakhir do-
mineerde Red Bull als vanouds. 
De Mexicaan Sergio Pérez sloot 
af op de tweede plaats op twaalf 
seconden. De 41-jarige Span-
jaard Fernando Alonso (Aston 
Martin) werd derde. Zevenvou-
dig wereldkampioen Lewis Ha-
milton (Mercedes) moest op 
meer dan vijftig seconden van 

Max Verstappen: 
‘Ik sloeg snel 
een gat, daarna 
kon ik vooral naar 
de banden kijken’


