
belangenconflict heeft het
Belgisch voetbal nooit gehad.
Daartegen verbleekt het
samenwonende paar Roland
Duchâtelet (ooit eigenaar van
Standard en van Stayen) en
Marieke Höfte (eigenaar van
STVV).

Anderlecht en Oostende
speelden Europees, dus komen
ze al in het vizier van de UEFA
en haar bepaling over meer-
voudig eigenaarschap. Zodra
iemand 30 procent van de aan-
delen heeft, speelt die een
bepalende rol in een club en
die rol kan hij niet ook nog eens
in een andere club opnemen,
zegt Europa.

In België is het artikel B308
‘Inmenging in andere clubs’ dat
één en ander verduidelijkt.
Puntje twee: niemand mag
tezelfdertijd rechtstreeks
betrokken zijn in de controle,
het bestuur en/of sportieve
activiteiten van meer dan één
club die aan eenzelfde competi-
tie deelneemt. Puntje drie laat
weinig ruimte voor interpreta-
tie: elke overtreding of tekort-
koming zal gelijkgesteld wor-
den met een daad van
competitievervalsing.

Met andere woorden: het is
Ander lecht of Oostende en niet
allebei. Zomaar Oostende aan
zijn vrouw geven en een andere
voorzitter aanstellen, lijkt een
hoogst onwaarschijnlijk scena-
rio dat de Profliga op haar
grondvesten zal doen daveren.
Dat wordt dan het laatste grote
dossier voor de afscheid -
nemende Ander lecht- voorzitter
Roger Vanden Stock. Die is
 toevallig ook voorzitter van die
Profliga.

“Ik blijf supporter van
KV Oos tende en KVO blijft een weireldploegsje
dat niets te kort zal komen”, zegt Coucke.
Behalve de vraag hoe hij dat zal klaarspelen
zonder alarmbellen van good governance en
belangen vermenging te laten afgaan, lijkt het
niet dat de fans van Anderlecht dit een gerust-
stellende ontwikkeling vinden. Een Club-
 supporter die er jarenlang abonnementen in
de  eretribune had, maar later zijn jeugdliefde
Oostende weer opvrijde, is die dan de uit -
gelezen figuur om met hart en ziel aan de
 heropstanding van hun paars-wit instituut te
werken? Zelfs toen hij er nog een sponsor -
statuut had met zijn sportvoedingsbedrijf
Etixx – wat een fiasco, niet alles lukt bij Coucke
– kwam hij nooit in het Astridpark en nu
ineens wordt hij daar de grote baas.

Hoe Coucke het nu ook aanpakt, als de twee
clubs tegen elkaar spelen, zal er met het
 vergrootglas worden gelet op wat er op het veld
gebeurt. Voor Coucke zelf, toch een gevoels-
mens, zal het ook wennen worden om zich nu
druk te maken over het spel van de club die hij

e jongste weken was hij wat
 verkouden, de immer
 enthousiaste voorzitter van KV
Oostende en daarom stond hij
niet meer in de harde kern met
supporters. Of de verkoudheid
echt was, dan wel een geleide-
lijk terugtrekken in het
 verborgene voor het geval zou
 uitlekken dat hij over de koop
van Anderlecht onder handelde,
wie zal het ooit weten?

Hoe dan ook, dit is onver-
wacht en ongezien. Een
 zelf verklaarde Club-supporter
die daar geen rol van betekenis
kon spelen en uit arren moede
maar zijn oude liefde KV Oos -

tende kocht om er een voetbalfeest paleis-aan-
zee van te maken, koopt nu de Belgische
marktleider en de erfvijand van Club Brugge.

Dit had niemand verwacht en het is nu
 officieel, Marc Coucke is twee dingen: zo rijk
als de zee diep en zo gek als een achterdeur en
voordeur samen. Of zou de Gentse apotheker
misschien geniaal zijn? Anderlecht is na jaren
van mismanagement en gemakzucht een
groeidiamant in het Belgisch en Europees
 voetbal.

Anderlecht heeft behoefte aan een inves-
teerder en Coucke heeft geld zat. Anderlecht
wil ook een nieuw stadion en toevallig is Marc
Coucke heel erg goed bevriend en zakelijk
 verbonden met Bart Versluys van Versluys
Bouwgroep, dat ook al de tribunes in Oostende
bouwde. Volgens de site derijkstebelgen.be
legde Marc Coucke in 2015 55 miljoen euro
cash op tafel om de helft van de holding
Versluys Invest te verwerven. Daarbovenop
investeerde Coucke nog eens 20 miljoen euro
in het bouwbedrijf Versluys Bouwgroep.

Versluys is ook vaste sponsor van KV Oos -
ten de. Er is nog meer dat de twee mannen
bindt. Marc Coucke redde ooit het leven van
Bart Versluys na een aanvaring met een jetski
op de Middellandse Zee.

Alles kan, en alles mag
Verliezer Ghelamco van Paul Gheysens
 feliciteerde Coucke al en hoopt dat het stadion-
dossier in een stroomversnelling terechtkomt.
Coucke en Versluys kennende zal er over vijf
jaar ergens in het Brusselse een nieuw stadion
staan, maar daarom niet op parking C van de
Heizel, tenzij ze alsnog samen met Ghelamco
in zee gaan.

Alles kan in dit dossier, en blijkbaar mag
ook alles, vooralsnog. Marc Coucke die RSC
Ander lecht overneemt terwijl hij nog eigenaar
en voorzitter is van KV Oostende, een groter
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Hans Vandeweghe over waarom paars-wit en het Belgisch voetbal nooit meer dezelfde zullen zijn

Anderlecht is na jaren 
van mismanagement 
en gemakzucht een

groeidiamant in het Belgisch
en Europees voetbal

Marc Coucke die Royal Sporting Club Anderlecht 
wil overnemen, dit is geen coup de théâtre maar 
een tektonische aardverschuiving. Bovendien 
is er sprake van het grootste belangenconflict 
dat het Belgisch voetbal ooit heeft gezien.
HANS VANDEWEGHE
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ongeveer zijn hele leven als voetbalsupporter
heeft vervloekt.

Binnen de hekken van het oefencentrum
van Neerpede was de verbijstering zo mogelijk
nog groter dan daarbuiten. De ongerustheid is
niet min. Dit zal op termijn personeelswissels
betekenen. Als zoals door insiders wordt voor-
speld Michel Verschueren als stroman de ope-
rationele macht krijgt in ruil voor zijn voor-
trekkersrol in het binnenhalen van Coucke,
een oude vriend van zijn vader Michel, dan
betekent dat op korte of middellange termijn

het einde van Herman Van Holsbeeck als
 sportief manager. Diens demotie was al ingezet
toen hij het financiële moest afstaan aan een
AB InBev-mannetje, maar die zou nu compleet
kunnen zijn.

Voorspelde ondergang
Het wordt ook leuk om naar de reactie van
Anderlechts nieuwe trainer Hein Vanhaeze -
brouck te peilen. Die liet zich in het verleden
wel al eens ontvallen wat voor een onnozelaar
hij die Coucke wel niet vond. 

Anderzijds  betekent dit ook het einde van
het knip-op-de-portemonneebeleid bij paars-
wit. Als Coucke doet wat hij bij KV Oostende
deed, met geld gooien en zich niks aantrekken
van de balans, dan zal er in januari heel wat
veranderen bij Anderlecht. Voor KV Oostende
is dit de kroniek van de voorspelde ondergang,
maar dan  versneld. De opvolger van Coucke zal
nooit dezelfde exuberante uitgavenpolitiek
voeren.

AARDVERSCHUIVING

Zelfs toen hij er nog 
een sponsor statuut had, 
kwam Coucke nooit in 

het Astridpark en nu ineens
wordt hij daar de grote baas

► Als zaken-
man deed
Marc Coucke
het alles -
behalve
slecht. 
Dat geld
 investeert 
hij ook in
voetbal. © ID /
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