
Hij laat graag zien dat hij het gemaakt heeft. Als cofinancier aan de zijde van
Marc Coucke past Anderlecht helemaal in dat plaatje. Maar: ‘Veel mensen
verkijken zich op Joris Ide.’  LIEVEN DESMET

noodzakelijke financiële vrijheid op. Al schrik-
ken mensen die hem goed kennen van de voort-
varendheid die hij sindsdien aan de dag legt. De
vrees dat hij zich aan het vergalopperen is,
klinkt door in hun stem, die het midden houdt
tussen bewondering en aarzeling.  

Beetje zotter dan ander
Met de opbrengst koopt hij vastgoed in
Knokke en Frankrijk. Hij koopt het luxe-
merk van jachtgeweren Lebeau-
Courally, zijn passie is de jacht. Hij
koopt het exclusieve horlogemerk
Julien Coudray. Voor Lebeau-
Courally laat hij ook een handtassen-
lijn en horloges ontwerpen, onder
meer door de vermaarde designer
Axel Enthoven. Naar verluidt vari-
eert de prijs tussen de 4.000 en
150.000 euro. Voor een Coudray
betaal je rond het miljoen. “Je
moet een beetje zotter zijn dan
een ander. Ander geraak je ner-
gens”, zei Ide daar zelf over. 

Hij geniet van zijn leven,
al is een van zijn spreuken:
‘ledigheid is des duivels
oorkussen’, en hij wil
vooral dat zijn zoon Enzo
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at een teleurstelling. Even leek het alsof
het politieke debat in België zijn come-
back had gemaakt. In plaats van rustig het
kerstweekend in te gaan, werd staatsse-
cretaris Theo Francken (N-VA) immers in
allerijl op vrijdagavond gesommeerd in de
commissie Binnenlandse Zaken.

Partijgenoot en voogdijminister Jan Jambon zou
ook aanschuiven. Reden? Francken was vrijdag
betrapt op minstens één leugen in het hele Sudan-
dossier. Zowel oppositie als CD&V eisten prompt
meer uitleg. En Francken wilde die geven. Debat
verzekerd toch?

Voor wie even bijgepraat moet worden: nadat uit
België gerepatrieerde Sudanezen getuigden over
folteringen bij hun gedwongen terugkeer, zag Theo
Francken eerst het nut er niet van in om zijn terug-
keerbeleid naar het land on hold te zetten. Premier
Charles Michel (MR) daarentegen zag wel de nood-
zaak, greep in en schortte de uitzettingen op.
Staatssecretaris en premier begonnen daarop open-
lijk ruzie te maken. Michel voerde het hoge woord
publiekelijk in het parlement, Francken ant-
woordde via zijn persoonlijke Twitter-account. In
het parlement liet Francken zich zelfs vertegen-
woordigen door een partijgenoot terwijl hij bewust
of onbewust de hele tijd naar zijn telefoon staarde.

Uiteindelijk reed Francken zich vast in een leu-
gen. Hij bleek gelogen te hebben over een repatrië-
ringsvlucht naar Sudan die in januari gepland stond
en waarvan hij het bestaan eerder had ontkend. De
staatssecretaris bleef die foutieve info donderdag
verspreiden nadat hij al van woensdag wist dat ze
onjuist was. Francken verdedigde zich door te bena-
drukken dat hij zijn communicatielijn aanhield om
een ‘aanzuigeffect’ te vermijden. Versta, hij loog. Het
ideale scenario voor een stevig politiek debat.

Helaas. Francken gedroeg zich in de commissie
als een meester die een herhalingsles gaf en las
monotoon de inhoud van zijn tweets van de voor-
bije dagen voor. Waarom hij loog? Tja, dat was
gewoon het aanhouden van een communicatielijn
toch? Extra info over het dossier? Had hij niet echt
bij zich. Had Francken echt de ambitie zich te ver-
antwoorden? Neen. Waarom zou hij ook. Zijn voor-
zitter Bart De Wever had ondertussen de communi-
catie al lang overgenomen. Sprak De Wever even
kort over een vergissing en misverstand van
Francken, dan benadrukte hij vooral de partijlijn
voor de camera’s: N-VA zet de grenzen niet zomaar
voor iedereen open.

De Wever redde zo het vel van zijn staatssecreta-
ris, de leugen was niet meer belangrijk, het partij-
programma des te meer. Goed gedaan van De
Wever. Maar vindt de premier dat ook? Kiest hij
voor het bestraffen van de leugen of voor de vrede
in zijn regering? Durft hij de confrontatie aan te
gaan met De Wever of niet? Het antwoord zal beves-
tigen wie baas is in deze regering.

Wat nu, Michel?  
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Kalkoen en co.
Het kerstmaal. De kerstdis.
Het kleed dat geperst is.
Wat is nog de waarde?
Wat heeft het voor zin?

Het kind, dat met Kerstmis
niet doorheeft wat kerst is,
denkt: ‘Vrede op aarde...
Daar zit wel iets in.’

Modern rederijker Stijn De Paepe
becommentarieert dagelijks 
het nieuws in versvorm.  

dagvers
isteren stond het wezen-
duel op de agenda,
Waasland-Beveren tegen
KV Oostende. De thuis-
ploeg zag deze week haar
wondertrainer Philippe
Clement vertrekken naar

Racing Genk en KV Oostende
verloor voorzitter-geldezeltje
Marc Coucke aan Anderlecht.

Philippe Clement was er niet.
Die zal zich vóór 3 maart, als hij
met Genk op bezoek komt, niet
meer vertonen op de Freethiel.

Marc Coucke was er wel. Hoe
meer geld, des te minder gêne.
Benieuwd of hij op 20 januari bij
de eerste thuiswedstrijd tegen
Kortrijk op het appel zal zijn. De
spelersgroep lust hem rauw, de
supporters willen hem opkno-

pen en de Felliniaanse eretri-
bune die hem blind volgde in de
polonaise denkt voor die dag
aan collectieve euthanasie. Dat
is misschien wat veel om dra-
gen, zelfs voor een apotheker-
clown met een oliejekker.

Terwijl heel Vlaanderen zich
uitslooft om van de De Warmste
Week een succes te maken,
beleefde het voetbal zijn koud-
ste week. Twee clubiconen wer-
den kazakdraaiers. Coucke en
Clement zijn niet met elkaar te
vergelijken, laat dat duidelijk
zijn. 

Philippe Clement vertrok
naar Genk omdat hij wist dat
zijn kern niet meer dezelfde zou
zijn na januari. Een ploeg als
Beveren heeft, eenmaal gered,

geen enkel belang bij spelers
langer dan nodig houden en al
helemaal niet als ze wat kunnen
opbrengen. Zo komt geld in het
laatje en omdat er niet meer zo
vaak wordt gewonnen, moeten
minder premies worden
betaald. Automatisch zou dat
minder presteren afstralen op
Clement en zou ook zijn markt-
waarde dalen. Die is momenteel
top en dat vertaalde zich in een
mooi contract bij Genk.

Moeilijk uit te leggen
De overstap van Marc Coucke
op 1 maart 2018 als voorzitter
van KV Oostende, zijn weireld-
ploegsjeen de ploeg van zijn hart
waar hij altijd supporter zal van
blijven, naar de voetbaladel, het

Royal Sporting Club
Anderlecht, dat hij als gewezen
Club-supporter altijd heeft ver-
afschuwd, is moeilijker uit te
leggen.

Eigenlijk is het waanzin dat
Anderlecht zichzelf zo maar
midden in het seizoen kan ver-
kopen aan de meest biedende.
Dat zou moeten worden verbo-
den. Het is nog grotere waanzin
dat Anderlecht wordt gekocht
door een concurrent-voorzitter.
Daar zou de Profliga minstens
toestemming moeten voor
geven. En het is compleet van de
pot gerukt dat zo’n Coucke op 1
maart gewoon van voorzitters-
stoel wisselt.

Op 10 februari speelt KV
Oostende thuis tegen

G

lamboyant, balorig, het hart op de tong, hyper-
kinetisch. Het zijn slechts enkele van de eigen-
schappen die mensen op Joris Ide (58) kleven.
De selfmade entrepreneur is van heel eenvou-
dige komaf. Een boerenzoon, die een neus heeft
voor techniek. Maar de verkoop van zijn bedrijf
katapulteert hem omhoog op de sociale ladder.
Alles aan de ‘nouveau Joris Ide’ ademt goud, en
het mag – neen, moet – gezien worden. Hij is
 bijzonder trots op zijn parcours, en dat mag
geweten zijn. “Hij is een loyale vriend en laat
anderen delen in zijn weelde”, zegt iemand uit
de entourage.

Ide komt dan ook van ver. In de vroege jaren
80 timmert hij in alle anonimiteit en ver weg
van de schijnwerpers aan zijn bedrijf. Tegen
eind jaren negentig is de producent van stalen
dak- en wandpanelen een gevestigde waarde
geworden in de bouwsector, die vooral in
Centraal-Europa een grote afzetmarkt vindt. Hij
verkoopt in 2005 zijn bedrijf aan Ergon Capital.
Die financiële investeerder wordt geleid door
Ian Gallienne, de schoonzoon van de Waalse
financier Albert Frère. Naar verluidt klikte het
wonderwel tussen Ide en Frère, die valt voor het
lef en de no-nonsense van Ide.

De verkoop van zijn groep, waar hij 25 jaar
aan heeft getimmerd, is geïnspireerd op het feit
dat Ide aan de grenzen van zijn professionele
kunnen botst. Het levert hem meteen ook de
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Portret. Joris Ide is partner in crime van Marc Coucke
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► Ide ging in op Couckes 
voor stel om dit samen te doen. 
Dat ze daarmee Paul Gheysens 

een hak kunnen zetten, 
is meegenomen. 
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Anderlecht. Stel dat KVO tegen
die tijd nog wat puntjes nodig
heeft om zich te redden of om
Play-off 2 veilig te stellen en
Anderlecht al uitgeteld is voor 
de titel, moeten we dan alles
geloven wat we in die wedstrijd
zien?

Er is veel onzin geschreven
over de verkoop van Anderlecht
en dat komt door de discretie die
de partijen aan de dag legden.
In een goede deal telt maar één
parameter: hoeveel schuift het?
Coucke had geen lager bod dan
de anderen. Coucke had ook
geen beter plan dan de anderen.
Hij bood gewoon meer geld en
hij heeft zich geëngageerd om
de converteerbare lening van 20
miljoen euro van Alexandre

Van Damme te delgen. Die werd
converteerbaar in aandelen op
31 december van dit jaar en zou
van Van Damme de de facto-
eigenaar van Anderlecht
maken. 

Dát is de enige echte reden
voor die snelle verkoop “voor
het einde van het jaar” want er
was wel degelijk weerstand bij
de aandeelhouders om hun
mooie club aan (sic) “zo’n paljas”
te verkopen. Finaal koos men
voor het geld: money talks,
bullshit walks.

Anderlecht, aldus iemand die
het kan weten en die de boeken
heeft gezien, moet zowat de
slechtst geleide club zijn van de
hele G5. De club draait structu-
reel verlies, door onwaarschijn-

lijk grote operationele kosten,
torenhoge lonen (46 miljoen
euro) gigantische fees voor
makelaars (22 miljoen euro) en
verwaarloosde commerciële
inkomsten. Dat zal Coucke ook
meteen hebben gezien, maar
cash is nooit meer een pro-
bleem voor deze man.

Financial fair play
Toch is er nog een andere goede
reden die hem heeft aangezet
om Oostende in te wisselen voor
Anderlecht. Vorige zomer heeft
de Profliga een financial fair
play-regel ingevoerd en die zal
ingaan vanaf 2018. Een club
mag dan maar 5 miljoen euro
verlies meer maken over de laat-
ste drie seizoenen, zonder dat

daar verplichtingen tegenover
staan. Oostende was onder
Coucke al lang blij als het per
seizoen maar 5 miljoen euro
verlies maakte. Gevolg: als
Oostende die uitgaven wil aan-
houden, moet de eigenaar voor
het bedrag dat hij te veel uitgeeft
een kapitaalsverhoging door-
voeren. 

Die regel bestond al langer
Europees en is in België inge-
voerd precies om de Couckes
van deze wereld een halt toe te
roepen. Coucke weet maar al te
goed dat de Belgische FFP is
geschreven met hem in gedach-
ten, want zijn sportief manager
Luc Devroe zat bij alle bespre-
kingen.

Elke kapitaalsverhoging die

bij een boven zijn stand levend
KVO wordt doorgevoerd, is geld
in een bodemloze put aan de
rand van de zee gooien. Dat geld
ziet Coucke in geen eeuwen
meer terug en dat is wat hij
bedoelt met aan zijn plafond zit-
ten in Oostende.

In Anderlecht is dat plafond
nog lang niet in zicht. Als
Coucke daar schulden maakt en
kapitaal moet inbrengen, kan
hij dat later bij een verkoop
makkelijk recupereren. Zoals u
weet, is Coucke een meester-ver-
koper, zowel van lege als van
volle dozen. Te zijner tijd vindt
hij altijd wel een gekke
Amerikaan die veel te veel geld
op tafel legt en die daarna komt
klagen dat hij is opgelicht.

Schulden gemaakt
bij Anderlecht 

zijn later makkelijk
te recupereren. 

En Coucke is 
een meester-

verkoper, zowel
van lege als van

volle dozen

iets om handen heeft.
Het grote publiek leert de familie Ide kennen

door het veelbesproken verjaardagsfeestje van
zoon Enzo. Die enkele jaren geleden in volle cri-
sistijd zijn achttiende verjaardag viert met
champagne en paaldanseressen. Ide kan het
feestje, samen met vele anderen, herbeleven op
YouTube. 

Het is een ander aspect van de energieke
ondernemer, zijn zwak voor de geneugten des
levens. Hij wordt in de gespecialiseerde media
zelfs even gekoppeld aan Phaedra Hoste. En hij
heeft met Château Lucia zijn eigen topwijn-
gaard in de vermaarde Saint-Émilion-streek. De
gemiddelde prijs voor een fles, met de naam van
Enzo Ide op het etiket, bedraagt 45 euro. 

“Hij stapt met een haast kinderlijke eenvoud
door het ondernemersleven”, zegt een bron.
Joris Ide wordt graag opgevoerd als de zogehe-
ten typisch West-Vlaamse ondernemer, die
meer op het buikgevoel drijft dan op strategisch
inzicht. “Hij is niet de grote manager met de
intelligente commenta-
ren”, zegt een bestuur-
der bij ondernemersor-
ganisatie Voka. “Maar
hij is een genie als het
erop aankomt ingewik-
kelde zaken te vertalen.
Hij is veel geslepener
dan de mensen denken,
en je zal hem niet fop-

pen. Veel mensen verkijken zich op de man.”
En dat mag Paul ‘Ghelamco’ Gheysens nu

aan den lijve ondervinden. Joris Ide, nu niet
bepaald de grootste voetballiefhebber, is de
partner van Marc Coucke in de Anderlecht-deal. 

De twee zijn al jaren vrienden, ze kennen
elkaar van in de loges
bij Club Brugge. Ze heb-
ben al verschillende
projecten bekeken,
maar Anderlecht is het
eerste project dat ze
samen doen. Het is
Couckes voorstel om dit
met zijn tweeën te
doen. Dat ze daarmee

Paul Gheysens een hak kunnen zetten, is aardig
meegenomen.

Die Ieperse ontwikkelaar Gheysens schopt
met zijn manier van handelen wel vaker tegen
schenen. Zo countert hij een vastgoedproject
van Marc Coucke en diens vriend-vennoot Bart
Versluys in Knokke. Gheysens heeft twee flats
gekocht in een appartementsgebouw, en ligt zo
lange tijd dwars voor de afbraakplannen die het
duo had. Eerder heeft Gheysens ook al gepro-
beerd om een lap grond weg te kapen voor de
neus van Joris Ide in datzelfde Knokke. De kans
dat Ghelamco ooit bouwheer wordt voor het
nieuwe Anderlecht-stadion, is verkeken. Ide
mag dan wel “een beetje zotter zijn dan een
ander”, gek is hij allerminst. 

Marc Coucke 
vliegt erin met 
voeten vooruit
Het was een persconferentie
met veel ‘hahamomentjes’, zoals
Marc Coucke het graag heeft,
zijn debuutrede op Anderlecht
gisteren. En hij gaf gas, “Het
moet moderner. Extra verter.
Hartelijker.” Na een dik halfuur
had Coucke Royal Sporting Club
Anderlecht nagenoeg herleid
tot Ground Zero. 

De kritiek op het huidige
bestuur kwam zichtbaar hard
aan. Voorzitter Roger Vanden
Stock (rechts) beheerste zich, op
wat grimassen na. Manager
Herman Van Holsbeeck kon er
niet mee lachen. Hij stond aan
de zijlijn met ijskoude blik voor
zich uit te staren.

Na de persconferentie bleek
wat hem dwarszat: door de
komst van de nieuwe baas vlak
voor de transferperiode belandt
Anderlecht in een bestuurs -
vacuüm. En dat vindt hij heel
onprofessioneel. Coucke, voor-
lopig ook nog voorzitter van KV
Oostende, beslist pas mee vanaf
1 maart, om problemen met de
 licentiecommissie te vermijden. 

Vanden Stock lijkt niet langer
geneigd zijn nek uit te steken.
“En ik zal het ook niet doen”, zet
Van Holsbeeck meteen druk op
de nieuwe bazen. “Ik doe níks.”
(PJC/SVB/SK)
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‘Joris Ide is een genie als het
erop aankomt ingewikkelde
zaken te vertalen. Hij is veel
geslepener dan men denkt, 
en je zult hem niet foppen’

      clubicoon wordt kazakdraaier 
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