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Zegt de naam Clement Attlee u iets? We helpen u een 
handje. Clement Attlee (1883-1967) was een Brits 
politicus. Hij was halfweg de 20ste eeuw minister en 
zelfs premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij startte 
de dekolonisatie van het Britse imperium. Toch klinkt 
zijn naam nagenoeg onbekend in de oren, althans in 
vergelijking met die van zijn voorganger: Winston 
Churchill. Die had net voor de ambtstermijn van Att-
lee de geallieerde troepen naar de overwinning in de 
Tweede Wereldoorlog geleid. Het maakte Churchill 
een van de allergrootste figuren uit de moderne ge-
schiedenis. Hoe goed Attlee het ook deed – hij werd 
later nog verkozen tot de succesvolste Britse premier 
in de 20ste eeuw – de wereldgeschiedenis heeft hem 
minder goed onthouden.

Dat werpt universele vragen op: hoe vervang je een 
icoon na grootse prestaties? Club Brugge moest zich 
die vraag ook stellen in de zomer van 2017. Althans: 
het principe was hetzelfde, de schaal uiteraard niet. 
Voetbal mag dan wel oorlog zijn, we moeten ook niet 
overdrijven. Maar toch, na het vertrek van Michel 
Preud’homme, moest Club een opvolger vinden voor 
een legende. Toen Preud’homme in Brugge aan-
kwam, trof hij een zoekende club aan, smachtend 
naar de successen van het verleden. Hij keerde het 
tij en bracht de winning mood terug naar Brugge. 
Het bilan na vier jaar MPH in Jan Breydel: een beker, 
een supercup, een Europese kwartfinale en vooral 
een eerste titel in elf jaar tijd. Michel Preud’homme 
kreeg zo definitief een plekje tussen de allergrootste 
trainers die Club ooit kende.

Zoek daar maar eens een vervanger voor. Club 
zocht en zocht, terwijl de media speculeerden over 

de wildste namen. De uiteindelijke keuze verbaast 
vriend en vijand. Niet Frank de Boer of Felice Mazzù, 
maar Ivan Leko wordt de nieuwe coach van Club 
Brugge. Een oude bekende, die ooit zelf het Brugse 
middenveld kleurde. De vurige Kroaat mag in de 
voetsporen treden van de Churchill van het Brugse 
voetbal. Hij moet er doen lukken waar hij als speler 
niet in slaagde: een titel pakken met Blauw-Zwart. 
Of misschien eerst beginnen met een goed en com-
petitief seizoen?

Voor Leko zelf hoefde die lat waarschijnlijk niet eens 
omlaag. Hij was gretig om zich te bewijzen. Laat ons 
maar mikken op de titel. De Kroaat had er een dui-
delijk plan voor klaar. No Sweat, No Glory als filosofie, 
een driemansdefensie als fundament en wervelend 
aanvalsvoetbal als gereedschap om de punten en 
uiteindelijk ook prijzen binnen te rijven. Het begin 
was slecht, met de Europese uitschakeling in Athene 
als dieptepunt, maar daarna bestormde zijn Club de 
hemel.

Blauw-Zwart cruisede door de vaderlandse competi-
tie. Halfweg de reguliere competitie had Club al een 
straatlengte voor op de concurrentie. Die voorsprong 
bleek de basis om de ongemeen spannende play-
offs te overleven en de titel binnen te halen. In zijn 
tweede seizoen greep Leko er net naast, maar deed 
hij de Brugse harten wel opspringen met een zeer 
knappe Champions League-campagne. Winst tegen 
Monaco, gelijke spelen tegen Dortmund en Atlético 
Madrid. Het zijn prestaties die applaus verdienen. Zo 
veel impact op zo weinig tijd, als opvolger van een 
legende. Wie weet zullen de geschiedenisboeken hem 
dan toch onthouden.

De opvolger van Churchill 
I V A N  L E K O
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Beste Raoul,

mijn eerste ervaring met jouw naam dateert van de middelbare school. 
Een keer per week ruilde ik de studiestonde voor een bezoek aan de 
schoolbibliotheek. Het rook er muf, de computers draaiden er op Win-
dows 95 en achter de toonbank stond een belegen bibliothecaresse. Ik 
vond er het boek over honderd jaar Club Brugge, dat enkele jaren eerder 
was gepubliceerd. Ik selecteerde twee stukken, om te kopiëren en te 
bewaren. Het eerste ging over Ernst Happel. Zijn indringende blik spatte 
van het papier. De tweede passage ging over jou. Voor de Clubfans die 
hun eerste supportersstappen pas lang na jouw spelersloopbaan hebben 
gezet (zoals ik), ben jij die mythische figuur die zo’n belangrijke rol heeft 
gespeeld in de geschiedenis van Club. Dus ging ook jij mee naar huis.

Ondanks de ontelbare doelpunten die je in het Clubshirt maakte, blijf je 
natuurlijk onlosmakelijk verbonden met die UEFA-bekerfinale van 1976. 
In Liverpool scoor je na vijf minuten de 0–1. Je profiteert optimaal van 
een te korte terugspeelbal van centrale verdediger Phil Neal, en lift met 
links de bal over doelman Ray Clemence. Je richt beide armen ten hemel. 
Roger Van Gool is de eerste om je te omhelzen. Bij de 0–2 van Julien 
Cools, enkele minuten later, aai je de bal met het hoofd, alvorens Julien 
doelman Clemence fusilleert en het op een lopen zet. Club in maagdelijk 
wit met aan de hals en mouweinden een blauwe boord. Wat me opvalt: 
het was 28 april, en toch droegen jullie allemaal shirts met lange mou-
wen. Tijdens de terugwedstrijd, twee weken later, droeg iedereen shirts 
met korte mouwen.

Een Europese finale op Olympia. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, 
Raoul. Als ik de beelden bekijk, lijkt het surrealistisch. In de elfde minuut 
krijgen we een strafschop, het is niet duidelijk waarom. Ook de Engelse 
commentator vraagt het zich af. Je neemt vastberaden de bal, legt die 
op de penaltystip en wandelt zonder opkijken naar het halve maantje. 
Je stormt naar de bal, als een arend richting een klif, vertrouwend op 

Brief aan Raoul Lambert
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zijn vliegkunsten. Clemence kansloos. Na de goal loop je wat nonchalant 
uit, als na een trainingsloopje, en is je vreugde veel ingetogener dan bij 
jouw doelpunt op Anfield. Jij wist dat je zou scoren, Raoul. Ik ben onlangs 
te weten gekomen dat je die strafschop in twee tijden wou nemen. Jullie 
oefenden er op vraag van Ernst Happel geregeld op, maar verschillende 
van je teamgenoten hebben het je uiteindelijk toch maar afgeraden.

Ik ben doorheen de jaren dingen blijven verzamelen die herinneren aan 
het verleden van Club. Zo heb ik enkele jaren geleden online een exem-
plaar van jouw boek Voetballen is aanvallen! gekocht. Je signeerde het 
destijds ‘Met veel sympathie’. Het boek dateert van 1977 en ik vond het in 
de virtuele kast van een handelaar in het Engelse Blackburn. Ik heb er, 
verzendingskosten inclusief, iets meer dan vijftig euro voor betaald. Voor 
dat bedrag heb je vierhonderd bladzijden Herman Brusselmans of Pieter 
Aspe. Ik ontving in 119 pagina’s een perfecte karakterschets: authentiek, 
puur en pretentieloos. Het ontroert me hoe je met een ontwapenende 
bescheidenheid vertelt over de Jubilotte, de jubileumwedstrijd die op 
24 mei 1975 voor jou werd georganiseerd. Het was het afscheid aan De 
Klokke.

Bij de huldiging voor je zestigste verjaardag liep je de spionkop tege-
moet. Tien jaar later rende je nog een keer over de grasmat van het 
Jan Breydelstadion. Je lachte de tanden bloot en betraande de wangen. 
Toen je voor onze tribune passeerde, veranderde Jan Breydel heel even 
in De Klokke van weleer. Heel even kon ik me voorstellen hoe het in die 
glorieuze jaren zeventig moet zijn geweest.

Raoul, jij bent het archetype van de Clubspeler. Wanneer iemand ons, 
supporters, vraagt wat Club Brugge betekent, dan moeten we hem jouw 
foto tonen. Tegenwoordig kan dat op het scherm van een smartphone, 
jazeker, maar eigenlijk hoort het op papier. Elke Clubfan zou jouw af-
beelding op zak moeten hebben, bij voorkeur in zwart en wit en met een 
ezelsoor dat je er nooit uit krijgt. Authentiek en met de littekens van 
vele veldslagen, de Clublegende met een natuurlijke patinalaag die je 
bent. De pater familias van de ganse Clubfamilie, een vader die regeert 
met zachte hand vanuit een arendsnest in het stadion. Dat heb ik zelf 
mogen ondervinden toen ik even met jou kon babbelen. Ik kijk er nu al 
naar uit om je over enkele seizoenen opnieuw te mogen begroeten. Op 
je 80ste rennend over de grasmat van onze gloednieuwe voetbaltempel. 
Voor de Raoul Lamberttribune, en met beide armen ten hemel gericht.

Met veel sympathie,
Sven
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Dit boek grasduint dan wel eens in het verleden, Club 
zelf houdt de blik stevig gericht op de toekomst. Een 
voetbalploeg laat zich namelijk niet meer leiden zoals 
vroeger. Grootheden als burgemeester Van Maele of 
Antoine Vanhove blijven eeuwig in de Brugse harten, 
maar zouden zij vandaag nog de juiste mannen op de 
juiste plaats zijn?

Los van de historiek waaraan ze haar faam ontleent: 
een voetbalploeg zal modern zijn, of zal niet zijn. 
Een onuitgesproken mantra waar de tandem Verhae-
ghe-Mannaert duidelijk aan vasthoudt. Stilstaan is 
achteruitgaan, dus voorwaarts is de enige optie. Dat 
gebeurt uiteraard op sportief vlak, op het commerci-
ele evenzeer, maar ook op het vlak van infrastructuur. 
Club bouwt letterlijk en figuurlijk aan de toekomst. 
Dat hoeft ook niet te verbazen als je voorzitter Bart 
Verhaeghe heet. Je bent bouwheer of je bent het niet.

Natuurlijk denkt een mens dan al snel aan het sta-
diondossier. Club smacht al jaren, zo niet decennia, 
naar een nieuwe voetbaltempel. Het mythische Jan 
Breydel voelt aan als een thuis, maar is intussen he-
lemaal afgeleefd. Een nieuw stadion? Graag, maar 
dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Al in het ge-
zegende jaar 2007 presenteerde Club de eerste plan-
nen voor een nieuwe voetbaltempel, maar dat dossier 
blijft maar aanslepen, tot frustratie van al wat blauw 
en zwart is.

Hoe groot is dan het contrast met het succesverhaal 
dat Club in Westkapelle schreef? Net voor het sei-
zoen 2019-2020 nam Blauw-Zwart zijn intrek in het 
Belfius Basecamp, een nagelnieuw oefencentrum in 
de Noordzeepolders. Vier biljartvlakke oefenvelden, 

omringd door een modern en strak bouwwerk in be-
ton, staal en glas. Daarbinnen vind je al wat een pro-
fessionele atleet nodig heeft: een indoorkunstgras-
veld, een revalidatiezwembad, een fitness en zelfs 
veertig hotelkamers, met het oog op afzonderingen 
of een dutje tussen twee trainingen door.

Dat is op zich al een huzarenstukje, maar de timing 
waarin het complex van vaag idee naar harde realiteit 
ging, is al helemaal duizelingwekkend. In de lente 
van 2013 klopte Club aan bij burgemeester Leopold 
Lippens en zijn Knokse stadsbestuur. Of het op die 
prachtige lap grond toevallig niet mocht bouwen? De 
gemeenteraad zette het licht op groen en drie jaar 
later staken de eerste betonnen pijlers al in de grond. 
Onteigeningen, nutsvoorzieningen en vergunnin-
gen? Dat hoeft niet altijd aan te slepen, zo blijkt.

De snelheid van afhandelen is verbluffend, het re-
sultaat evenzeer. State of the art, heet dat dan. Zelfs  
Simon Mignolet trok grote ogen toen hij voor het 
eerst voet zette in Westkapelle. En die is wel wat 
gewoon.

Bouwen aan de toekomst 
B A S E C A M P  W E S T K A P E L L E
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