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1. Kies een nieuwe (vice-)kapitein 

Na het vertrek van Sérgio Conceição promoveerde Michel Preud’homme de jonge snaak 

Steven Defour (19) tot aanvoerder. En nee, aan de kapiteinsband van Timmy Simons durfde 

Preud’homme bij Club niet te raken. Maar hij promoveerde wel Víctor Vázquez tot 

vicekapitein. Zo wilde hij de Spanjaard belangrijk maken, net zoals hij zeven jaar geleden 

Defour voor zijn verantwoordelijkheid stelde. Een psychologisch belangrijke zet, waarmee 

Preud’homme de toon zette voor een succesvol seizoen, met zijn nieuwe patron in een 

glansrol. 

2. Gebruik een vaste assistent 

Perfectionisme en zin voor delegeren gaan niet vaak samen. Maar wel bij Michel 

Preud’homme. De Luikenaar bijt zich als een maniak vast in details, maar verstaat ook de 

kunst om zijn medewerkers te vertrouwen. Zijn secondant van toen, Stan Van den Buijs, staat 

hem nu ook bij Club bij. ‘Over de keepers durf ik tegenover Michel mijn mond niet open te 

doen’, zei Van den Buijs toen over Preud’homme. ‘Maar als het over voetbal gaat wel. En 

daar houdt Michel in hoge mate rekening mee.’ 

3. Geef de fysical coach carte blanche 

Een taak die Preud’homme delegeert, maar wel essentieel vindt, is die van de fysical coach. 

Dominique D’Onofrio had met Milan Rapaic nog een kettingroker in de kern, in 2007 legde 

de betreurde Guy Namurois de conditionele basis voor een topseizoen. Toen Defour 

geblesseerd uitviel, liet Namurois hem zweten en spieren kweken. Alles gebeurde op 

wetenschappelijk geschoeide leest, Namurois was verbonden aan de Universiteit van Luik. 

Zeven jaar later kreeg Club-physical trainer Joost Desender de steun van Renaat Philippaerts. 

De professor bewegingsleer aan de Universiteit Gent werkte ook voor Preud’homme bij AA 

Gent, Twente en Al-Shabab. Verschillende Club-spelers getuigden al over een bijzonder 

pittige voorbereiding. 

4. Speel zelf voor technisch directeur 

Bij Standard maakte Preud’homme de ongewone stap van technisch directeur naar trainer. Dat 

hielp hem ongetwijfeld in het kampioenenjaar – hij wist perfect welk vlees hij in de kuip had. 

En ook bij Club Brugge strekt Preud’hommes invloed zich uit tot directieniveau. Sportief 

directeur Arnar Gretarsson droop van barre armoede af, Preud’homme tekent met algemeen 

manager Vincent Mannaert het volledige sportieve beleid uit. 

5. Respecteerje grote baas 

Preud’homme kan werken voor een sterke patron. In Luik schikte hij zich naar de grillige 

wensen van Luciano D’Onofrio, een gewezen topmakelaar met een netwerk van de 

Atlantische Oceaan tot de Zwarte Zee. In Brugge is zijn baas iemand van een heel ander allooi 

en achtergrond. Maar net als D’Onofrio is Bart Verhaeghe een sterke leidersfiguur die wil 



wegen op het voetbalbestel. Een razend ambitieuze leider ook, die voor niets meer of minder 

dan de titel gaat. Preud’homme deelt dezelfde hoge ambitie, waardoor hij een natuurlijke 

partner is voor zijn werkgever. 

6. Durf topperste laten gaan... 

In de zomer van 2007 verloor Standard vijf ervaren spelers: Conceição, Sa Pinto, Rapaic, 

Deflandre en Geraerts. Heel wat waarnemers stelden vragen bij het kwaliteitsverlies. Maar 

met het ontluikende talent van Defour, Marouane Fellaini en Axel Witsel sprak bijna niemand 

nog over het vijftal in december. Min of meer hetzelfde gebeurde dit jaar bij Club. Maxime 

Lestienne, Vadis Odjidja en Jesper Jorgensen vertrokken, maar in december zijn ze geen 

thema meer. Lestienne gold twee jaar geleden nochtans als Clubs grootste talent, terwijl de 

blessure van Vadis Odjidja in de play-offs een ramp werd genoemd. 

7. ...zolang het met de mentaliteit maar goed zit 

De reden dat Preud’homme zogenaamde ‘sterkhouders’ liet vertrekken, is dat hij een gezond 

evenwicht in de kleedkamer nastreeft. Sommige moeilijke jongens is hij liever kwijt dan rijk. 

Omgekeerd haalt hij ook spelers bij de kern die het evenwicht net moeten herstellen. In die 

zin paste het aantrekken van de Braziliaan Menegazzo in het opbouwen van een goeie 

groepssfeer. 

8. Maak van meelopers toppers 

Preud’homme kon zich het kwaliteitsverlies ook veroorloven omdat hij individuele spelers -

beter kan maken. In 2007-2008 slaagde Preud’homme erin Dufer, Mulemo, Goreux en 

Marcos te laten meedraaien in een kampioenenploeg. Bij Club halen spelers als Vázquez, 

Refaelov en De Bock hun beste niveau, terwijl onbekende aankopen als Vormer en Gedoz nu 

al sterkhouders zijn. Een pluim voor de scouts, maar ook voor de coach. 

9. Roteer de aanvallers, niet de verdedigers 

Vast recept van Michel Preud’homme: de verdediging blijft zoveel als mogelijk staan, de 

aanvallers laat hij wel roteren. Bij Club is Tom De Sutter nummer één, maar krijgt Nicolas 

Castillo toch flink wat speelminuten. Op de flanken gebruikt Preud’homme vijf spelers voor 

twee plaatsen: Refaelov, Storm, Gedoz, Izquierdo en in mindere mate Sobota.Ook bij 

Standard bleef de verdediging staan en roteerden de spitsen. In de terugronde zaten Mbokani, 

Jovanovic en De Camargo beurtelings op de bank. Preud’homme gebruikte al zijn diplomatie 

om zijn aanvalstrio tevreden te houden. 

10. Profiteer van de falende concurrentie 

En tot slot, om het niet altijd te hebben over de uitzonderlijke kwaliteiten van Preud’homme, 

wordt hij ook geholpen door de falende concurrentie. Na de heenronde in 2008 stond Club 

aan de leiding met een punt voor op Standard en stond Anderlecht pas zevende. Cercle 

Brugge en Germinal Beerschot bekleedden plaatsen drie en vier. In 2014 nam Anderlecht een 

goeie start, maar nu moet het de rol lossen in de competitie. Ook Genk en Standard presteren 

ondermaats. Club Brugge staat aan de leiding, maar won slechts de helft van zijn wedstrijden. 

KV Kortrijk telt één overwinning meer dan Club. 



 


