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“Het wordt hoog tijd dat we de relaties met
onze topploegen te versterken. Ik vind een
samenwerking met Juventus en Monaco top,
maar dat levert ons alleen maar buitenlanders
op. Ik wil eerst en vooral Belgische spelers. En
die kunnen we enkel halen bij teams als
Anderlecht, Club Brugge of AA Gent.”

Wat zijn de ambities nog in de play-offs?
Jullie hebben al een Europees ticket. 
“Het zou een aanfluiting zijn voor de Belgische
competitie en Zulte Waregem als we niet op de
afspraak zouden zijn. We hebben ambitie en
kunnen onbevangen voetballen door de beker-
winst. De top twee? Ik predik realisme: dat 
zullen we niet halen. En wat de Europa League
betreft: dat toernooi zullen we ernstig opvatten.
We willen geen slecht figuur slaan.”

Zal de koers die de club wil varen invloed
hebben op uw persoonlijke toekomst? 
“Zulte Waregem moet kleur bekennen en dan
zullen we samen zien wat mogelijk is. Maar ik
kan je verzekeren: ik zal niet opportunistisch
kiezen. Mocht dat wel zo zijn, dan zat ik hier
misschien al niet meer.

“Eigenlijk hoeft dit niet in de krant, maar ik
wil open zijn: eind vorig seizoen had Lille con-
crete belangstelling. Ik heb toen gezegd dat het
niet kon, want ik werk hier aan een langdurig
project. Ik sta niet te springen om te vertrekken.
Mijn hart ligt bij Zulte Waregem. Dat heb ik in
Brussel meermaals gevoeld.” (PJC/RN)
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Niet alles is te koop
ympathie hebben voor
een van beide teams is
des columnisten.
Bijvoorbeeld: welke
club in de bekerfinale
verdiende sympathie
op basis van het spel?

Lastig, want de twee clubs hiel-
den elkaar in evenwicht. Dan
maar verder gezocht: welke
club verdiende het meest om
de beker te winnen op basis
van bestuurlijke inspanningen
zoals elke euro omdraaien,
onbekende spelers lenen en
beter maken, uit dat samen-
raapsel een competitieve ploeg
puren en ook nog een tribune
vernieuwen en een modern
oefencomplex bouwen?

Zulte Waregem!
En daarom vond ik het

terecht dat Zulte Waregem won
en niet KV Oostende en
daarom heb ik het tweetje
gepleegd ‘Gelukkig is niet alles
te koop in het Belgisch voetbal’
en daarom kreeg ik reacties
(meer dan de helft met taalfou-
ten) gaande van ‘onnozel kie-
ken’ tot ‘goed gedaan, die
Coucke op zijn nummer zetten’.

Dat laatste was helemaal
niet de bedoeling. Marc Coucke
weet dat ik sympathie koester
voor zijn authenticiteit. Zoals
ook voor het sprookje van KV
Oostende met zijn kleurrijke
figuren in de hoofdtribune en
zijn business community die zo
is weggelopen uit een film van
Fellini.

Marc Coucke weet ook wat
ik over zijn club denk – dat een
sprookje zelden een meester-
werk wordt – en dat het succes
van KV Oostende kunstmatig is
en niet duurzaam zonder zijn
miljoenen. (Dat geldt voor nog
enkele ploegen, maar die speel-
den geen voetbal dit weekend.)

Ik citeer uit eerder werk, een
column van eind vorig jaar
toen een aantal clubs hun jaar-
rekeningen presenteerden:

“(begin citaat) Vorig jaar 4,5
miljoen euro verlies, nu 7 mil-
joen en volgend jaar komen
daar nog eens de verbouwings-
kosten voor het stadion bij. Als
KV Oostende ooit Europees 
wil spelen, zullen ze toch eens
moeten uitleggen of die verlie-
zen aanvaardbaar zijn. Ze 
zitten nog niet aan 30 miljoen
euro over de laatste drie seizoe-
nen, de grens voor de Financial
Fair Play (FFP), maar dat hoeft
ook niet om op de vingers te
worden getikt: verlies moet
enerzijds aanvaardbaar zijn 
en moet anderzijds worden
gedekt door eigen vermogen.
De levensvatbaarheid van KV
Oostende als topclub blijft 
precair. Zonder de Couveuse
Coucke is dit baby-topteam ver-
oordeeld tot kansarmoede
(einde citaat).”

De KVO-community heeft
dit niet opgepikt of niet begre-
pen, dat laat ik in het midden.
Dat Coucke een Gentenaar is
die investeert en geen Chinees
is een meevaller voor ons voet-
bal, maar is naast de kwestie.
Investeringen in voetbalclubs
zijn aan andere regels
onderworpen dan appar-
tementen bouwen of
pretparken openen. Of
nog: sportvoeding ver-
kopen. Coucke heeft
ooit met Etixx in
Engeland meer
aan promotie
uitgegeven

dan er ooit aan sportvoeding is
verkocht, maar dat is een sector
waar de FFP niet van toepas-
sing is.

Voetbal is anders, meer gere-
guleerd en maar goed. Als KV
Oostende Europees speelt
(vooralsnog niet, tenzij ze bij 
de eerste vier eindigen of Zulte
Waregem kampioen wordt)
komen ze op de radar van de
Financial Fair Play van de
UEFA. Dat is een set regeltjes
opdat investeringen in het voet-
bal een economische logica
zouden volgen waardoor je niet
zomaar geld kunt uitgeven om
een team bij elkaar te kopen in
de hoop dat daar ooit inkom-
sten tegenover zullen staan.

De 30 miljoen euro schuld
die mag worden opgebouwd
over drie seizoenen is een
bovengrens, op voorwaarde dat
de put wordt gedempt door
eigen vermogen. In Oostende
betekent dat bijpassen uit de
diepe zakken van Marc Coucke.
Gebeurt dat niet, dan ligt de
bovengrens bij 5 miljoen euro
gecumuleerd verlies over drie
seizoenen en daar zit KVO
alleen al met de laatste jaar -
rekening ruim boven. Even ter-

zijde: speculeren op een dure
transfer van Landry Dimata telt
ook niet. Dat alles met de edele
bedoeling de teams minder
afhankelijk te maken van hun
suikerooms zoals Coucke.

Tot zover de Europese
regels, op maat van Europese
omzetten die al snel rond de
100 miljoen draaien. In de reali-
teit bedraagt de gemiddelde
omzet van de 98 clubs uit de
vijf grote voetballanden 155
miljoen euro. In België is de
gemiddelde omzet 20 miljoen
euro, vijf keer minder dan de
hypothetische 100 miljoen. Als
de Jupiler Pro League ooit de
moed zou hebben om eigen
strenge FFP-regels te hanteren,
dan zou de toegestane schuld
(met inbreng van eigen vermo-
gen) 6 miljoen euro (30 gedeeld
door 5) over drie jaar bedragen.
In dat geval zou KV Oostende
zijn uitgaven moeten laten 
zakken naar een niveau in over-
eenstemming met zijn voetbal-
gerelateerde inkomen. Volgens
een ruwe schatting zou dat
ongeveer de halvering van de

Oostendse salarissen bete-
kenen. Zo simpel of zo
ingewikkeld is voet-
bal, maar niet aan zee.
(Voorlopig.)
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En het scheelde niets of de
Brusselaar had zich echt onster-
felijk gemaakt. Een kopbal
strandde op de kletsnatte piste
van de Heizel. Eigenlijk hadden
zijn twee goals altijd moeten
volstaan om matchwinnaar te
worden.

Wolfsburg in poleposition
De talisman die KV Oostende
dit seizoen in play-off I trapte,
heeft de voorbije acht maanden
vriend en vijand verbaasd. Acht
goals als ontdekking in de voor-
bereiding, elf competitiedoel-
punten en tot slot zijn doublet
op de Heizel. Net daarom

betreurt de beresterke spits dat
hij straks zonder prijs Oostende
achter zich moet laten.

Een verlengd verblijf lijkt uit-
gesloten, want Europa maakt
jacht op Dimata en Dimata is
klaar voor Europa. Met Wolfs -
burg in poleposition dienen
zich een resem topclubs aan
voor het supertalent, van wie
verwacht wordt dat hij het-
zelfde pad als dat van Divock
Origi, Romelu Lukaku of
Christian Benteke zal be -
wandelen. 

“Hun carrière is op dezelfde
manier begonnen en dat is een
grote motivatie. Ik hoop op een

dag even goed te zijn als zij,
maar ik laat me door niemand
gek maken. De nationale
ploeg? Ook daar hoop ik ooit
deel van uit te maken. Maar ik
wil geen stappen overslaan.

Talenten als Tielemans en
Dendoncker spelen ook nog
steeds in België. De kans is
groot dat ik straks vertrek en
net daarom is het zo jammer
dat ik hier met mijn vrienden
geen prijs heb kunnen pakken.
Hopelijk kunnen we straks in
play-off I alsnog de kers op de
taart zetten.”

De troetelbeer verliet het
Koning Boudewijnstadion,
waar hij mogelijk voor het
laatst in clubverband heeft
opgetreden. Mocht hij er nooit
meer als Rode Duivel terugke-
ren, zou dat alleen maar een
verrassing zijn. (TTV)

‘De kans is groot
dat ik straks

vertrek. Daarom 
is dit zo jammer’

LANDRY DIMATA
AANVALLER KV OOSTENDE

competitief te blijven in Europa en play-offs

► KV Oostende-
voorzitter Marc
Coucke tijdens

de bekerfinale.

Bossut: ‘Antwoord aan critici’
Sammy Bossut keepte 
de wedstrijd van zijn leven.
Twee strafschoppen redde
hij in de finale.

De ontlading bij Sammy Bossut
(31) gezien? Geef de doelman
eens ongelijk. Bijna in elk sta-
dion is hij het mikpunt van de

thuisaanhang. En zelfs tijdens
zijn elf jaar aan de Gaverbeek
werd hij geregeld op de korrel

genomen door zijn eigen fans.
Zaterdag volgde zijn revanche.

“Ik heb een antwoord gege-
ven aan mijn critici”, vindt
Bossut. “Ik zit al lang bij Zulte
Waregem. De mensen zijn veel
gewend, waardoor ik het gevoel
heb dat ik mezelf altijd een tikje
meer moet bewijzen. Ik haalde
er motivatie uit en werkte hard
op de achtergrond. Daarom ben
ik blij dat ik mijn stempel nu heb
kunnen drukken op de geschie-
denis van deze club.”

Tijdens de penaltyreeks zette
hij zijn prestatie extra in de verf
door twee elfmeters te keren.
“Iedereen maakt op voorhand
zijn analyse van de strafschop-
nemers, maar het is geen exacte
wetenschap. Ik volgde mijn
gevoel.” Met succes.

En zo is Bossut onsterfelijk in
en rond Waregem. Gisteren, tij-
dens de huldiging, was het luid-
ste applaus voor hem. “Voor een
doelman kende de finale het
absolute droomscenario.” (VDVJ)

► Essevee-keeper
Sammy Bossut (r.)
troost collega Silvio
Proto na de finale. 
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► Zulte Waregem-coach Francky Dury valt 
in de armen van zijn spelers na de bekerwinst
op de Heizel. © BELGA


