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De gouverneur van de Nationale Bank gaat met
pensioen, maar blijft verder werken, bij de ECB.
Portret van de man die in volle bankencrisis België
redde: ‘Ik wil er niet aan denken wat er zou zijn
gebeurd als hij er toen niet geweest was.’

Let’s talk
about sex20

Nicholas,
atypische
VTM-ster

‘Misschien heeft
dat ook wel zijn
charmes, een
jongen zonder
veel kapsones op
het podium.’
Maak kennis
met de gepassi-
oneerde tv-
goochelaar
Nicholas Arnst.
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LucCoene

� ‘Met Uplace
Machelen gaan
we iets neer-
zetten waar ze
van Parijs tot
Londen naar
zullen komen
kijken. Het
buitenland zal
zeggen:
fantastisch!’

Er wordt wat afgeluld in het Vijf-pro-
gramma Alle dagen seks. Van wie we
dat geleerd hebben? Paula Sémer, Kris
Smet en Goedele Liekens. ‘Ik kreeg
destijds al dreigbrieven als ik het over
contraceptie had.’

‘We weten amper iets over IS’, zegt de befaamde
terreurexpert Loretta Napoleoni. En daar moeten
we iets aan doen. Want dat kalifaat zou wel eens
kunnen blijven bestaan.

‘Latenwe gaan
pratenmet IS’

8
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ndenog te verschijnenmemoires vanBart
Verhaeghewordt 2015 een scharnierjaar.
Als voorzitter enmeerderheidsaandeelhouder van
Uplacewil hij dit jaar voor eens envooraltijdweten
of zijnbelevingscomplex inMachelener zal komen.
Als voorzitter enmeerderheidsaandeelhouder

vanhet investeringsvehikelNoorhofFundwilhij
geld verdienen.Zoalsdie 14miljoeneurowinst in
2013,wantnadie enegrote cashoperatiebij de ver-
koopvanEurinpro in2006voor400miljoeneuro,
heeft hij de laatste jarenvooral geïnvesteerd.
Als voorzitter enmeerderheidsaandeelhouder

wil hij na tien jaar zonder prijs zijn Club Brugge
een titel schenken en zichzelf het grote voetbalge-
lijk toe-eigenen. Zijnwens alsmecenas van het
Uplace-triatlonteam is nog hetmakkelijkst:
Hawaï veroveren.
BartVerhaeghecharmeert?Dat is lichtelijk over-

dreven,maarhij is dekeurigegastheerdieophet
voorziene tijdstip geheel volgensafspraakklaar zit

KEIZERVANZIJN SPORT
Club-voorzitterBartVerhaeghe staat voor jaren van de waarheid

Hij polariseert, fulmineert. En triomfeert?
Afwachten, maar vier jaar na zijn machts-
greep bij Club Brugge, dat morgen tegen
AA Gent speelt, ligt Bart Verhaeghe (1965)
op koers voor de landstitel. Bouwen
in Machelen lijkt nog net iets lastiger.
HANS VANDEWEGHE

‘In2020zijnons
nieuwestadion
enUplaceklaar’

in zijnkasteel inStrombeek-Bever.Ter info: het
gesprekvondplaats inonverdachte tijden, vóórde
Uplace-beslissing,maarmidden inde soap rondde
voetbalbond.

Stel datuhet inde sport voorhet zeggenheeft,
waar zoudebeeldenstormer inubeginnen?
Laatmij raden: bij de voetbalbond.
Bart Verhaeghe: “Uhebt een verkeerd beeld van
mij. Ik ben geenbeeldenstormer. Ik zeg pas iets
als ik het probleemgrondig heb bestudeerd. Ik
heb in december 2013 –midden in deRode
Duivelshype – al gezegd dat dewerking vande
voetbalbondniet goed zit.
“De kerntaken vande voetbalbond zijn de com-

petitie organiseren, de representatie van denatio-
nale ploeg enhet algemeenbelang vanhet voet-
bal dienen.
“De voetbalbond runnen, is geen doel op zich,

maar eenmiddel ten dienste vande leden: het
amateurvoetbal enhet profvoetbal. De voetbal-
bondmoet een open, transparant, glazenhuis
zijn. Dat is het niet. Daarbijmoet de voetbalbond
integer zijn,want jewerktmet demiddelen van
de leden enmet overheidsmiddelen. Dat is ze ook
niet. En de bondmoet vooral bescheiden zijn,
want als jemiddelen genereert via deRode
Duivels, dan komt dat omdat in de profclubs tien,
vijftien jaar lang goed is opgeleid. En bescheiden
waren ze evenmin.”

Ikmaakuwbetoogaf: denationaleploeg
hoortbij deProfliga.
“Eigenlijkwel.Wie heeft ervaringmet het onder-
handelen over premies, salarissen enwat al niet
meermet duurbetaalde profspelers?De clubs,
zeker niet de bond.
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“DeRodeDuivelsmogenniet de zeventiendeprof-
clubwordendie vanuit de voetbalbonddezestien
profclubskannibaliseert.DieDuivelseuitdagin-
gen,wasdatdekerntaakvandevoetbalbond?Het
maaktmij niet uit dat StevenMartens zegtdat zij
eennieuwvoetbalpubliekhebbenaangetrokken,
dat is in eerste instantiedeverdienste vande spe-
lers endegoede resultaten.
“Nieuwesponsors?Mij goed,maar laathet dan

unieke sponsordeals zijn, bedrijvenmet eenmeer-
waarde,maarniet datwij enerzijdsproberen
tegeneenmarktconformeprijs sponsoringaande
man tebrengen, terwijl de voetbalbondzijn spon-
soringonderdeprijs verkoopt.”

Hetbeheervanhetprofvoetbal isandersook
nietzovoorbeeldig.
“Neen.Datweerniet in slagenomcontinuïteit te
krijgen inde leidingvanhetprofvoetbal, is een
probleem.Dat erheelwat tweede- enderdeklas-
sers als dedoodzijnomtepromoveren,moetons
doennadenkenovernog strengere voorwaarden
ominhetbetaald voetbal temogenspelen.Eerste
klasse afsluiten?Alsde licentievoorwaardenecht
strenggenoegzijn, krijg je automatischeengeslo-
ten ligawaarde clubsdieonderaanbengelenniet
diedegradatiestresshebbenomdat ze tochbij de
profsectiehoren.
“Endie clubsdie in tweedeofderdebovenin

staanennietwillen stijgen, hebbendanniet de
promotiestress. Zij kunnendankampioenworden
vanhet amateurvoetbal envervolgens creëer je
tussenbetaald enamateurvoetbal eenmooie
bekercompetitiewaarin ze elkaar treffen, en je
hebt eenmooi verhaal.”

Isvoetbalvoorueenoefening ingeduld?Het
zalhier inuwbedrijf allemaalwel snellergaan,
niet?
“Indeeigenbedrijvenwerk ikaltijd grondig, zorg-
vuldig engeduldig,maarwel vastberaden.Kijk
maarnaarEurinpro.
“Ookbij Clubzijnweniet te snel gegaanomdat

jehet kindnietmethetbadwatermagweggooien.
Ikbennuvier jaar verder enwestaanaande lei-
ding.Wehebbenaltijd gezegddathet onsdrie jaar

‘Denationaleploeghoort
onderdePro⌘iga.
Wieweethoejemetdure
profsoversalarissenen
premiesonderhandelt?
Declubs,nietdebond’

dionsproblematiek.Voorde scholenben ikmetde
suggestie gekomenomhetpublieke spaarwezen
aan te sprekeneneenbevek (beleggingsvennoot-
schapmet veranderlijk kapitaal, red.) temakenmet
eenmooie returnvoorwiedaarin investeerde.
“Voorde stadionsheb ikgezochtnaarfinancie-

ringdoorandereactiviteiten. InVlaanderen leek
alleen retail realistisch.VoorMechelenheb ik
berekenddat vijftiendetailzakeneenstadionvan
15.000mankondenfinancieren.”

Wijhebbenaltijdgehoorddatutoenvoorzitter
vanMechelenwildeworden.
“Maarneen. Ikwildehelemaalniks. Ikwildeook
niksbij ClubBrugge. Ikhebmijn stadionverhaal
gedaanaanalle clubs vandeProfliga, endemen-
senvanClubBruggewarendeenigendiebleven
aandringenomtepraten.En ikwas supporter van
Club.Zewarenal ver: zehaddeneengrondophet
oogenzehaddeneenproject. Ikbendaaronbaat-
zuchtigmijnmodel komenuitleggen.”

Enuhebtzichopdiepersconferentiemeteen
boosgemaakt.
“Dat kanzijn.Waarommaak ikmij boos?Omdat
ik eengepassioneerdeventben,wantdanheb je
ietsuitgewerkt enword je geconfronteerdmet
argumentendie geenargumentenzijn. Zoalsdat
zogezegdeoverstromingsgebiedwaar ik inwilde
bouwen. Sorryhoor,maarals dat eencriteriumis,
danwasookdeArenA inAmsterdamniet
gebouwd.”

Eentitelvier jaarnauwputschzoumisschiende
verhalenoverdiemachtsovernamedoenver-
stommen,wantdiedoennogaltijdderonde.
(zucht) “Wat is daar echt gebeurd?VoorzitterPol
Jonckheere vroegmij omeenanalyse temaken.
Wilde ik voorzitterworden?Helemaalniet. Ikheb
toegezegddat ikhet veranderingsproces zoubege-
leiden.
“Wehaddeneenmanagernodig en ikheb

VincentMannaert gevonden.Hetmanagement is
uitgebouwdendezittendevoorzitter –Pol
Jonckheeredus –konzich inzijnnieuwerolniet
schikken.Hijwildehetnog steedsdoenzoals vroe-
ger,maarals je eenmanagementhebt,moet jedat
latenwerkenendaarniet altijd tussenwillen
lopen. Ikbendanvoorzitter gewordenen ikhebde
clubgekochtmetdebelofte te investeren,watook
is gebeurd.”

Komtualsvoorzitternooit tussenbeide?
“Tochwel. Ikbeslismeeoverbelangrijke
investeringenzoalsdeaanwervingvaneenspeler,
maar ikdelegeermaximaal. Ik zegaltijd:
grab it, hier ligt de job, jij hebt er voor
gestudeerd.”

Maarmaakgeenfoutof je ligteruit.Clubdrijft
opmanagementby fear, zeggendevertrekkers.
(windt zichop) “Och, dat ismakkelijk: ga eensmet
deblijverspraten.Bijmijmag iemandeen fout
makenenzelfs tweekeerdezelfde foutmaken,
maardanmoetmenwelwillenveranderenof
zichzelf verbeteren,want andersheeft dehele

zoukostenomdeclub structureel te veranderen.
Onzeeerste analysewasdat erheel veel voor ver-
beteringvatbaarwas: het stadion, de spelers, de
mentaliteit.Dathebbenwezoniet gecommuni-
ceerd, uit respect voorwie er voorons zat.”

Oja?Waaromisuwvoorganger
PolJonckheeredanzowatafgemaakt?
“Niet doormij, ikheboverniemandgeoordeeld.
Maarwehaddenwelonze conclusie klaar:wewil-
lenmeedoen inBelgië voor titel enbeker enoverle-
ven inEuropa,maarmetdie spelers, infrastruc-
tuur en ingesteldheidkanhetniet.Wemoeteneen
nieuwstadionhebbenenermoet eenopleidings-
centrumkomen.Dat kondenweniet in één sei-
zoenveranderenen inhetbegin zatenweooknog
indevzw-structuur,waargelukkig 13miljoeneuro
opde rekening stond.Daarmeehebbenweal een
aantal spelers gehaald –VíctorVázquezenLior
Refaelovonderanderen–die vandaag sterkhou-
ders zijnmaardiewij beterhebbengemaakt.
“Later, toenhet eennv-verhaalwerd, hebbenwe

kunnen investeren.Er is vijfmiljoenuitgegeven in
randzakendieniemandziet,maardiewel essenti-
eel zijn: betereoefenvelden,nieuweverlichting,
kunstgrasveld, nieuwekleedkamers.Metde
bedoelingdat een talent onderde indrukzouzijn
alswehemeenrondleidingzoudengeven.Ook
metdebedoelingdatwie voorClubwerkt, zouzien
datwevooruitwillen.”

UbentbijClubgekomenals stadionbouwer.
“Neen, ikbenbij Clubgekomenals zevenjarig
mannekedatbewonderendkeeknaardevoetbal-
clubdie er altijd voorging, tot inde laatste
minuut.”

Onsbentuvoorheteerstopgevallenopdiedra-
matischepersconferentie inhet stadhuisvan
Bruggewaaruzondermedewetenvandebur-
gemeesteruwstadionplannenvoorstelde.
“Mijnhoofddoelwasomdaaruitleg te geven.Alles
wat ikdaarhebgedaan,was integer enauthentiek.
Ikwas in2004doorde toenmaligeminister-presi-
dentBart Somers, die ikkendevanmijn studenten-
tijd, gevraagdomtekijkennaarde scholen- en sta-
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organisatie eenprobleem.
“Enverder loop ikdaar tussen, als eenvijftigja-

rigedie alwatheeft gezienendiemethetperso-
neel ende spelerspraat. Ik reikookdingenaan,
omdathet conservatieve voetbalmilieudat zelf
niet zal doen.AlsBjörnEngels enBrandon
Mechelenumet eenbit spelenomhun tandbeet
goed tekrijgen, danben ikdaaringeïnteresseerd.
“Mijn eerstebekommernis is omdeclubbeter

temaken. Ikdenkdatwedeorganisatienuvoor
tachtigprocentopordehebben.”

Maaruhebtdeafgelopentwee jarenflinkver-
liesgemaakt:8en6,5miljoeneuro.
“Dat zijn investeringenuit eigenmiddelen. Ons
stadion is versleten,maar de stad heeft geen geld.
Wehebben allesmoeten vernieuwen, van bedra-
ding tot de leidingen.Wehebbenbij twee gele-
genhedendertig centimeterwater gehad in de
kleedkamers.Wehebbenhet onderhoudscon-
tract van de velden overgenomen vande stad en
Cercle betaalt ons een kleine dotatie, 200.000
euro.Maarwij hebbendit jaar almeer dan 1mil-
joenuitgegeven aanhet veld.”

Indekrant stonddatdeomzet vanClub49
miljoenbedroeg, kloptdat?

“Dat is transfers inbegrepen.Wehebben een
vaste omzet van 35miljoen endaarmee zijnwe
tweede vanBelgië. Ik denk datAnderlecht nog
een tienmiljoenhoger zit.”

Straksspelendie inhetnieuweBrusselsesta-
dionenkomenzenoghogeruit.
“Dat ishengegund.Zolangdenationaleploegniet
allewedstrijden indat stadion speelt, debondniet
participeert inde stadionbouwendeEuropese
concurrentieregelswordengerespecteerd.
“Ik gunelke clubzijnnieuwestadion,maar ik

bengeenvoorstander vaneennationaal stadion
dat ingeenenkel land te rentabiliserenvalt. Ikben
wel voorstander vanveel stadions in een landen
eennationaal teamdat al die stadionsaandoet.”

Wehebbengeenenkel stadiondatgroot
genoeg isvoordeRodeDuivels.
“Clubgaat er eenbouwenvan40.000. Jehebt voor
hetEKvan2020niet eens een stadionnodig van
50.000man.Zelfs 30.000volstaat.”

Deprofclubs–Anderlechtuitgezonderd–zijn
inhunafwijzingvanhetnationaal stadionen
hetbeleidvandevoetbalbondheeleensgezind.
“Dat komtwellicht omdat aanhet roer vanenkele

clubsmensenstaandieook inhetbedrijfslevenal
eenenanderhebbengerealiseerdendiewetenwat
ernodig is omte slagen.Metdiemensenkunnen
weaaneenmooi verhaal schrijvenendanzet
België zijn voetnaastNederland, als datnualniet
zo is.”

Isdefinancieringvanhetnieuwestadionniet
wat lastigergewordennuCercle inhetJan
Breydelwilblijvenspelen?
“Ik stel vast datCercle zegt dathetwil blijven.Bon,
ikneemdaarakte van,metdienverstandedat ik
het lieverwat vroegerhadgeweten.Cercle enClub
hebbenverschillendefinaliteitenenmogenelkaar
niet blokkeren inhungroei.
“Hoe danook,we zullen eenmarktconforme

prijsmoeten betalen.Wekrijgenniks gratis, daar
ben ik zeker van. Ikweet zelfs nietwaarwe zullen
kunnenbouwen,maar daar ben ik gerust in.
“Ermoet eennieuwstadionkomen,want Jan

Breydel zakthaast in elkaar.AlsClub ineennieuw
stadion speelt, verhoogt onsbudgetmet 15mil-
joen.Daarvankan ik8 tot 9miljoenafbetalenaan
mijn stadionendaarnaastheb ik5miljoenadditio-
nelemiddelengegenereerddie ik inhet sportieve
kanstoppen.
“Hetmoetmogelijk zijnomeenstadionvan

Uiteindelijk werd de Uplace-voorstander gespot terwijl hij stond te genieten van een leeg parkeerterrein.
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“DeRodeDuivelsmogenniet de zeventiendeprof-
clubwordendie vanuit de voetbalbonddezestien
profclubskannibaliseert.DieDuivelseuitdagin-
gen,wasdatdekerntaakvandevoetbalbond?Het
maaktmij niet uit dat StevenMartens zegtdat zij
eennieuwvoetbalpubliekhebbenaangetrokken,
dat is in eerste instantiedeverdienste vande spe-
lers endegoede resultaten.
“Nieuwesponsors?Mij goed,maar laathet dan

unieke sponsordeals zijn, bedrijvenmet eenmeer-
waarde,maarniet datwij enerzijdsproberen
tegeneenmarktconformeprijs sponsoringaande
man tebrengen, terwijl de voetbalbondzijn spon-
soringonderdeprijs verkoopt.”

Hetbeheervanhetprofvoetbal isandersook
nietzovoorbeeldig.
“Neen.Datweerniet in slagenomcontinuïteit te
krijgen inde leidingvanhetprofvoetbal, is een
probleem.Dat erheelwat tweede- enderdeklas-
sers als dedoodzijnomtepromoveren,moetons
doennadenkenovernog strengere voorwaarden
ominhetbetaald voetbal temogenspelen.Eerste
klasse afsluiten?Alsde licentievoorwaardenecht
strenggenoegzijn, krijg je automatischeengeslo-
ten ligawaarde clubsdieonderaanbengelenniet
diedegradatiestresshebbenomdat ze tochbij de
profsectiehoren.
“Endie clubsdie in tweedeofderdebovenin

staanennietwillen stijgen, hebbendanniet de
promotiestress. Zij kunnendankampioenworden
vanhet amateurvoetbal envervolgens creëer je
tussenbetaald enamateurvoetbal eenmooie
bekercompetitiewaarin ze elkaar treffen, en je
hebt eenmooi verhaal.”

Isvoetbalvoorueenoefening ingeduld?Het
zalhier inuwbedrijf allemaalwel snellergaan,
niet?
“Indeeigenbedrijvenwerk ikaltijd grondig, zorg-
vuldig engeduldig,maarwel vastberaden.Kijk
maarnaarEurinpro.
“Ookbij Clubzijnweniet te snel gegaanomdat

jehet kindnietmethetbadwatermagweggooien.
Ikbennuvier jaar verder enwestaanaande lei-
ding.Wehebbenaltijd gezegddathet onsdrie jaar

‘Denationaleploeghoort
onderdePro⌘iga.
Wieweethoejemetdure
profsoversalarissenen
premiesonderhandelt?
Declubs,nietdebond’

dionsproblematiek.Voorde scholenben ikmetde
suggestie gekomenomhetpublieke spaarwezen
aan te sprekeneneenbevek (beleggingsvennoot-
schapmet veranderlijk kapitaal, red.) temakenmet
eenmooie returnvoorwiedaarin investeerde.
“Voorde stadionsheb ikgezochtnaarfinancie-

ringdoorandereactiviteiten. InVlaanderen leek
alleen retail realistisch.VoorMechelenheb ik
berekenddat vijftiendetailzakeneenstadionvan
15.000mankondenfinancieren.”

Wijhebbenaltijdgehoorddatutoenvoorzitter
vanMechelenwildeworden.
“Maarneen. Ikwildehelemaalniks. Ikwildeook
niksbij ClubBrugge. Ikhebmijn stadionverhaal
gedaanaanalle clubs vandeProfliga, endemen-
senvanClubBruggewarendeenigendiebleven
aandringenomtepraten.En ikwas supporter van
Club.Zewarenal ver: zehaddeneengrondophet
oogenzehaddeneenproject. Ikbendaaronbaat-
zuchtigmijnmodel komenuitleggen.”

Enuhebtzichopdiepersconferentiemeteen
boosgemaakt.
“Dat kanzijn.Waarommaak ikmij boos?Omdat
ik eengepassioneerdeventben,wantdanheb je
ietsuitgewerkt enword je geconfronteerdmet
argumentendie geenargumentenzijn. Zoalsdat
zogezegdeoverstromingsgebiedwaar ik inwilde
bouwen. Sorryhoor,maarals dat eencriterium is,
danwasookdeArenA inAmsterdamniet
gebouwd.”

Eentitelvier jaarnauwputschzoumisschiende
verhalenoverdiemachtsovernamedoenver-
stommen,wantdiedoennogaltijdderonde.
(zucht) “Wat is daar echt gebeurd?VoorzitterPol
Jonckheere vroegmij omeenanalyse temaken.
Wilde ik voorzitterworden?Helemaalniet. Ikheb
toegezegddat ikhet veranderingsproces zoubege-
leiden.
“Wehaddeneenmanagernodig en ikheb

VincentMannaert gevonden.Hetmanagement is
uitgebouwdendezittendevoorzitter –Pol
Jonckheeredus –konzich inzijnnieuwerolniet
schikken.Hijwildehetnog steedsdoenzoals vroe-
ger,maarals je eenmanagementhebt,moet jedat
latenwerkenendaarniet altijd tussenwillen
lopen. Ikbendanvoorzitter gewordenen ikhebde
clubgekochtmetdebelofte te investeren,watook
is gebeurd.”

Komtualsvoorzitternooit tussenbeide?
“Tochwel. Ikbeslismeeoverbelangrijke
investeringenzoalsdeaanwervingvaneenspeler,
maar ikdelegeermaximaal. Ik zegaltijd:
grab it, hier ligt de job, jij hebt er voor
gestudeerd.”

Maarmaakgeenfoutof je ligteruit.Clubdrijft
opmanagementby fear, zeggendevertrekkers.
(windt zichop) “Och, dat ismakkelijk: ga eensmet
deblijverspraten.Bijmijmag iemandeen fout
makenenzelfs tweekeerdezelfde foutmaken,
maardanmoetmenwelwillenveranderenof
zichzelf verbeteren,want andersheeft dehele

zoukostenomdeclub structureel te veranderen.
Onzeeerste analysewasdat erheel veel voor ver-
beteringvatbaarwas: het stadion, de spelers, de
mentaliteit.Dathebbenwezoniet gecommuni-
ceerd, uit respect voorwie er voorons zat.”

Oja?Waaromisuwvoorganger
PolJonckheeredanzowatafgemaakt?
“Niet doormij, ikheboverniemandgeoordeeld.
Maarwehaddenwelonze conclusie klaar:wewil-
lenmeedoen inBelgië voor titel enbeker enoverle-
ven inEuropa,maarmetdie spelers, infrastruc-
tuur en ingesteldheidkanhetniet.Wemoeteneen
nieuwstadionhebbenenermoet eenopleidings-
centrumkomen.Dat kondenweniet in één sei-
zoenveranderenen inhetbegin zatenweooknog
indevzw-structuur,waargelukkig 13miljoeneuro
opde rekening stond.Daarmeehebbenweal een
aantal spelers gehaald –VíctorVázquezenLior
Refaelovonderanderen–die vandaag sterkhou-
ders zijnmaardiewij beterhebbengemaakt.
“Later, toenhet eennv-verhaalwerd, hebbenwe

kunnen investeren.Er is vijfmiljoenuitgegeven in
randzakendieniemandziet,maardiewel essenti-
eel zijn: betereoefenvelden,nieuweverlichting,
kunstgrasveld, nieuwekleedkamers.Metde
bedoelingdat een talent onderde indrukzouzijn
alswehemeenrondleidingzoudengeven.Ook
metdebedoelingdatwie voorClubwerkt, zouzien
datwevooruitwillen.”

UbentbijClubgekomenals stadionbouwer.
“Neen, ikbenbij Clubgekomenals zevenjarig
mannekedatbewonderendkeeknaardevoetbal-
clubdie er altijd voorging, tot inde laatste
minuut.”

Onsbentuvoorheteerstopgevallenopdiedra-
matischepersconferentie inhet stadhuisvan
Bruggewaaruzondermedewetenvandebur-
gemeesteruwstadionplannenvoorstelde.
“Mijnhoofddoelwasomdaaruitleg te geven.Alles
wat ikdaarhebgedaan,was integer enauthentiek.
Ikwas in2004doorde toenmaligeminister-presi-
dentBart Somers, die ikkendevanmijn studenten-
tijd, gevraagdomtekijkennaarde scholen- en sta-
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organisatie eenprobleem.
“Enverder loop ikdaar tussen, als eenvijftigja-

rigedie alwatheeft gezienendiemethetperso-
neel ende spelerspraat. Ik reikookdingenaan,
omdathet conservatieve voetbalmilieudat zelf
niet zal doen.AlsBjörnEngels enBrandon
Mechelenumet eenbit spelenomhun tandbeet
goed tekrijgen, danben ikdaaringeïnteresseerd.
“Mijn eerstebekommernis is omdeclubbeter

temaken. Ikdenkdatwedeorganisatienuvoor
tachtigprocentopordehebben.”

Maaruhebtdeafgelopentwee jarenflinkver-
liesgemaakt:8en6,5miljoeneuro.
“Dat zijn investeringenuit eigenmiddelen. Ons
stadion is versleten,maar de stad heeft geen geld.
Wehebben allesmoeten vernieuwen, van bedra-
ding tot de leidingen.Wehebbenbij twee gele-
genhedendertig centimeterwater gehad in de
kleedkamers.Wehebbenhet onderhoudscon-
tract van de velden overgenomen vande stad en
Cercle betaalt ons een kleine dotatie, 200.000
euro.Maarwij hebbendit jaar almeer dan 1mil-
joenuitgegeven aanhet veld.”

Indekrant stonddatdeomzet vanClub49
miljoenbedroeg, kloptdat?

“Dat is transfers inbegrepen.Wehebben een
vaste omzet van 35miljoen endaarmee zijnwe
tweede vanBelgië. Ik denk datAnderlecht nog
een tienmiljoenhoger zit.”

Straksspelendie inhetnieuweBrusselsesta-
dionenkomenzenoghogeruit.
“Dat ishengegund.Zolangdenationaleploegniet
allewedstrijden indat stadion speelt, debondniet
participeert inde stadionbouwendeEuropese
concurrentieregelswordengerespecteerd.
“Ik gunelke clubzijnnieuwestadion,maar ik

bengeenvoorstander vaneennationaal stadion
dat ingeenenkel land te rentabiliserenvalt. Ikben
wel voorstander vanveel stadions in een landen
eennationaal teamdat al die stadionsaandoet.”

Wehebbengeenenkel stadiondatgroot
genoeg isvoordeRodeDuivels.
“Clubgaat er eenbouwenvan40.000. Jehebt voor
hetEKvan2020niet eens een stadionnodig van
50.000man.Zelfs 30.000volstaat.”

Deprofclubs–Anderlechtuitgezonderd–zijn
inhunafwijzingvanhetnationaal stadionen
hetbeleidvandevoetbalbondheeleensgezind.
“Dat komtwellicht omdat aanhet roer vanenkele

clubsmensenstaandieook inhetbedrijfslevenal
eenenanderhebbengerealiseerdendiewetenwat
ernodig is omte slagen.Metdiemensenkunnen
weaaneenmooi verhaal schrijvenendanzet
België zijn voetnaastNederland, als datnualniet
zo is.”

Isdefinancieringvanhetnieuwestadionniet
wat lastigergewordennuCercle inhetJan
Breydelwilblijvenspelen?
“Ik stel vast datCercle zegt dathetwil blijven.Bon,
ikneemdaarakte van,metdienverstandedat ik
het lieverwat vroegerhadgeweten.Cercle enClub
hebbenverschillendefinaliteitenenmogenelkaar
niet blokkeren inhungroei.
“Hoe danook,we zullen eenmarktconforme

prijsmoeten betalen.Wekrijgenniks gratis, daar
ben ik zeker van. Ikweet zelfs nietwaarwe zullen
kunnenbouwen,maar daar ben ik gerust in.
“Ermoet eennieuwstadionkomen,want Jan

Breydel zakthaast in elkaar.AlsClub ineennieuw
stadion speelt, verhoogt onsbudgetmet 15mil-
joen.Daarvankan ik8 tot 9miljoenafbetalenaan
mijn stadionendaarnaastheb ik5miljoenadditio-
nelemiddelengegenereerddie ik inhet sportieve
kanstoppen.
“Hetmoetmogelijk zijnomeenstadionvan

Uiteindelijk werd de Uplace-voorstander gespot terwijl hij stond te genieten van een leeg parkeerterrein.
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40.000plaatsen tebouwenvoor eenbudget van
omennabij de80miljoeneuro.Heeft dat vanGent
ookzoveel gekost?Dat is eenander concept. (glim-
lacht)
“Het kloptdat iknoggeen stadionhebgebouwd,

maar ikhebeenvoorgeschiedenis: ikweetdathet
inDuitslandwel konvoor80miljoen. Ikmoet een
stadionhebben, geenbureausofwinkels, engeen
AlbertHeijn,wantdatmag tochniet.Wewillen
eenkleinDortmundstadionenwezullendaar
dezelfde sfeer in creëren.
“Voorhet stadionzullenwe lenenbij debanken

endatop relatief korte termijn terugbetalen.Het
saldogaat inhet sportieve en ik roepelke clubop
omhet zo tedoen.ZulteWaregemenLokeren
hebbenookhunnieuwe tribunesgebouwd.Het
voetbalmoetniet altijd kijkennaardeoverheidals
subsidieerder,maarwel als faciliteerder.”

Datklopt,wantvoetbalwordtzwaarbetoe-
laagddoorminimalesociale lasten,eenver-
laagdebedrijfsvoorhe�ngeneengunstige
groepsverzekering.
“Er zijn inderdaadvoordelenmaarooknadelen.”

EndangaatdeholdingbovenClubBruggenaar
Luxemburg.
“Homaar, datheeft niks temakenmetfiscaleopti-
malisatie. Ik zit al 25 jaar invastgoedenal 25 jaar
inLuxemburg.Wij betalendaarnetjesbelastin-
gen, zelfs vermogensbelastinghebbenzedaaral.
“Weetuwaaromwij inLuxemburgzitten?

Omdatdaar rechtszekerheidbestaat. In
Luxemburgverandertmenniet omdevijfminu-
tende spelregels voorondernemers. Eneen
tweede reden is commercieel: inLuxemburg tref je
debelangrijkste investeerders indewereld. En ja,
Luxemburg is eenmondiaal financieel centrum.”

2015zoueenmooi jaarkunnenwordenvooru.
Misschienkampioen,misschieneenbeslissing
rondhetstadioneneenbeslissingrondUplace
Machelen.
“Ja, dat zoukunnen. (aarzelt)Al ben ik een rustige
mens…U lacht, omdatumijniet kent,maar ikbén
rustig. Ik analyseer, ikbepaal de strategie en ik
zoekdegoeiemensen. Invoetbal is resultaat dan
nogniet gegarandeerdendaaromheb ikgeduld. Ik
hebnognooit iemandonderdrukgezet.
“Misschienwinnenwedit jaarookde Ironman

inHawaï.HetUplace-team isookeenprojectwaar
iknubij betrokkenben.Natuurlijk is datmece-
naat.Nuzijn zenogvanmij afhankelijk,maar ik
wil dat zelfbedruipendmaken. Ikhebdiemensen
datookgezegd: zorgdatdit break-evendraait zon-
dermijn inbreng.”

Wordthetgeentijddatueens landtmeteenvan
uwprojecten?
“Denkt u nu echt dat ik nog nooit ben geland? Ik
ben twintig jaar innovatief bezig in het vastgoed.
Als ik een beurs in Londen bezoek, kennen ze
mij echt wel. Ik heb een beleggingsfonds, eigen-
lijkmijn hoofdactiviteit en ikweet wat onderne-
menmet durfkapitaal is.

“Ooit heb ikmee aan de basis gestaan van de
plannen van Paul Stoffels en Rudi Pauwels om
met Tibotec-Virco aidsremmers temaken. Zij
hebben dat uit Johnson& Johnsonweggehaald
en samen hebbenwe er vooral veel geld in geïn-
vesteerd, omdatwe er in geloofden. Ontwikke-
ling in de farmaceutica is duur en aan het eind
werd er 25miljoen euro permaand verbrand.
“Finaal hebbenwe hetmoeten terugverkopen

aan J&J, weliswaarmet een kleinewinst.Wij
hadden het geld niet omhet helemaal te ontwik-
kelen en even later heeft J&J daar drie aidsrem-
mersmee op demarkt gebracht, diemiljarden
hebben opgebracht. Het zij zo. Dat is onderne-
men.”

Uplacewordtwel eensNoplace genoemd. Er
is hier nogmaarweinig ontwikkeld.
(geeft geen krimp) “Hier is al 70miljoen euro
geïnvesteerd enwe hebben nog geen twee ste-
nen op elkaar gelegd.
“Maar ik heb geduld. Op een dag zullenwe in

gang kunnen schieten en dan gaanwe iets neer-
zettenwaar ze van Parijs tot Londen naar
komen kijken enwaarvan het buitenland zal
zeggen: fantastisch. Ik ben een ondernemer en ik
wens er alles aan te doen opdat het klimaat in dit
land beter wordt voor ondernemers.”

Wanneerwilt u bouwen?
“InMachelenmet Uplace over uiterlijk tweeën-
half jaar en dan duurt het nog twee jaar – 2019,
2020 zoumooi zijn. En het stadion in Brugge
moet ook rond 2019 of 2020 klaar kunnen zijn.”

2020, het jaar van het ultiemegelijk en het
ultiemegeluk.
“Maarneen.Hetultiemegeluk is als ikopzondag
samenmetmijndochter aan sport doe. Elke zon-
daggaanweeerst anderhalvekilometer zwem-
men,daarna40kilometerfietsenendan 10kilo-
meter lopen.Elke zondagproberenweeenkwart-
triatlonaf tewerken.Dat zijndemomenten
waarop ikhet gelukkigst ben, als ikkansporten–
het liefst samenmetmijnkinderen.”

‘Mijnultiemegeluk?
Als iksamenmetmijn
dochteraansportdoe.
Elkezondagproberen
weeenkwarttriatlon
aftewerken’

Bart Verhaeghe

H geboren in 1965 in Vilvoorde
H studeerde Rechten aan de KU Leuven en
volgde een opleiding aan de Vlerick School
H begon zijn loopbaan bij KPMG, was betrok-
ken bij opstart VTM. Daarna naar industrie-
bouwer Verelst in Mechelen, waar hij mee
bouwde aan projectontwikkelaar Eurinpro
H stichtte vastgoedbedrijf Uplace
H stichtte in 2010
het Uplace Pro Triathlon Team
H voorzitter van Club Brugge sinds 1-2-2011
H sponsor van denktank Itinera Institute
H lid van de raad van bestuur van de Vlerick
Leuven Gent Management School
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Afscheid
vaneenleven
vanplastiek
“Ik benMats, achttien jaar en doe
mijn vijfdemiddelbaar al voor de
derde keer. Ikwil umijn verhaal ver-
tellen. InDeinze studeer ik nu jeugd-
en gehandicaptenzorg. Een spelna-
middag als sportmonitor behoort tot
mijn lessenpakket. ’Oe is’t’: die vraag
stel ik zelf aan de kinderenhier. Dat
doe ik ook in deKAJ, de jongerenbe-
wegingwaar ik praatmet kinderen
van gescheiden ouders. Tot voor kort
heb ik die vraag zelf altijdweggela-
chen. ‘Oe is’t, ach,man, laatme
gerust.’ Had ikmaar beter geweten.
“Ik ben opgegroeid in eennormaal

gezin. Niks op aan temerken. Ikwas
altijd een popular guy. Veel vrienden,
veel liefjes, stoerdoenerij.Maarmijn
levenwas tot vorig jaar helemaal van
plastiek. Alleswas fake. Ik loog over
alles, om tochmaar die stoere kerel te
blijven. Ik verzon verhalen over drugs
en vechtpartijen. Nikswas er van aan.
Niks.Oe is’t?Haha.Get a life.
“Opmijn zeventiende bracht een

relatiebreukmeaanhetwankelen.

Datmeisje verlietme, terwijl ik haar
zo verschrikkelijk graag zag. Ik zakte
helemaalweg. Ik voeldeme eenzaam
en zag plots de zeepbelwaarin ik
leefde openspatten. Dat nikswaswat
het lijkt: een grote leugen.
“Altijd ben ik iemand geweest, of

wilde ik iemand zijn, die ik eigenlijk
nietwas. Ikwas iemanddie anderen
wilden dat ikwas. En ik kwam in een
depressie terecht. Pratenwas zo
moeilijk. Ik gleed stees dieperweg.
Was dat touwniet gebroken, dan kon
ik er nuniet over vertellen.Het ging
van kwaadnaar erger. Automutilatie,
dat ook. Er staat ‘happy’ opmijn arm.
“Ik kwam in een instelling in

Pittem terecht. Er kwamenproble-
men aanhet lichtwaarvan ik het
bestaan altijd had ontkend.Mijn
identiteitscrisiswas compleet. Het
was een schokplots in een instelling
te zitten,maar ook een schok om te

beseffen dat ikmijn problemenniet
zelf kon oplossen. Alsmedan
gevraagdwerd ‘oe is’t?’, kon ik niet
anders dandewaarheid zeggen.
“Namaanden in Pittembegon ik

afgelopen zomer aan eennieuw
leven. Zondermedicatie. Enmet veel
goesting. Natuurlijk is het confronte-
rend om je vriendendanonder ogen
te komen. Sommigennegeerdenme.
Maar de knop is omgedraaid en ik
ben trots opmijn comeback. De oude
Matswas niet goed genoegmeer voor
me. Ik hebhemachtergelaten.
“Ik accepteerwat er is gebeurd. En

ik apprecieerwat er komengaat.
Dankzij de enorme steun vanmijn
ouders sta ik hier nu, in die sporthal
inDeinze.
“Ik heb lang gezocht naar eenmid-

del ommij uit te drukken.Numaak ik
rapnummerswaarin ikmijn leven
vertel:Mattz Creations. Ik hebhet aan
mijn klasgenoten verteld. Zonder
omweg. En alsmensen ernaar vragen
zal ik er eerlijk op antwoorden. Zoals
nu. Enhen zeggendat ’oe is’t?’ geen
loze vraag is, als je tenminste de tijd
neemt omer eerlijk op te antwoor-
den.Het kan eenmenshelpen.Het
kan eenmens verdomdveel helpen.
“Bedankt omhetmij te vragen.

‘Oe is’t?’Het gaat steeds beter.”

Matthias Declercq en Jonas Lampens rijden voor
deze rubriek lukraak door het land en klampen mensen
aan met de simpele vraag: 'Meneer, mevrouw, oe is't?
Vandaag: een sportmonitor in Deinze

‘Ik was iemand
die anderen wilden

dat ik was’

5Mats: ‘Het was een
schok om plotseling
te bese�en dat ik
mijn problemen niet
zelf kon oplossen.’
© JONAS LAMPENS
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