
Vogelvrij 
in het verkeer

Ouders van jonge verkeersslachtoffers
 smeken om meer veiligheidsmaatregelen

► 6-10

Pleidooi voor 
een faire belasting

Bart Eeckhout verdedigt 
de rechtvaardigheid van de erfbelasting

► 12-15

Topschaker
Kent u de strip albums van Lucky
Luke? Om de zoveel tijd verschijnt in
een western dorp een huifkar met
daarop een verkoper van wonder -
middelen, rad van tong, innemend en
ogenschijnlijk veel slimmer dan de
dorpelingen. Even later zijn die alle-
maal mee met zijn praatjes en heeft hij
zijn hele voorraad verkocht. Tot het
dorp beseft dat het om gebakken lucht
gaat: de verkoper wordt ontmaskerd
als sjacheraar en met pek en veren
verjaagd.

Marc Coucke is schaker, apotheker,
investeerder, weldoener, sponsor,
schlager koning, master chef, durf al,
voetbal voorzitter, miljardair, eeuwige
student, entertainer, opportunist,
rekenaar en winnaar. Maar is hij ook
een sjacheraar? De Amerikaanse over-

nemers van Perrigo die zijn Omega
Pharma kochten, beweren van wel. Zij
eisen 1,9 miljard euro terug. Deze jury
is nog aan het delibereren.

Toen Patrick Lefevere hoorde van
de overname van Royal Sporting Club
Anderlecht, converseerde hij per
direct message met zijn voormalige
sponsor en wilde twitteraar.

Patrick: Genius
Marc: Thx, collega genius.
Patrick: Je hebt niks aan snelheid

ingeboet.
Marc: Eens Flandrien, altijd

Flandrien.
Coucke een genie, zowaar? Peter

Callant, aan wie hij zijn KV Oostende
verpatste (of niet), noemt hem een top -
schaker, die altijd meedogenloos en
keihard toeslaat. Even talrijk zijn de

signalen dat Marc Coucke naast een
onmiskenbare timing voor zaken ook
onwaarschijnlijk veel geluk heeft
gehad. Aan de Amerikanen om hem te
ontmaskeren, maar hier te lande zijn
er geen bewijzen dat Coucke die kwak-
zalver in zijn huifkar is.

Marc Coucke gaat zich nu bekom-
meren om FC De Kampioenen, offici-
eel RSC Anderlecht, houder van
vieren dertig titels waarvan negen
alleen al deze eeuw, boegbeeld van het
Belgisch voetbal maar een financiële,
sportieve en emotionele puinhoop
zonder gelijke.

Als de verhalen over het non-
management van KV Oostende onder
het bewind van Marc Coucke waar
zijn, dan zijn ze bij Anderlecht nog
lang niet thuis. Coucke kan en is veel,
maar geen crisis manager en al hele-
maal geen puin ruimer. Het kan twee
richtingen uit: of hij krijgt zijn club op
de juiste rails en krijgt een standbeeld,
of hij wordt met pek en veren ver-
jaagd.

Hans Vandeweghe,
journalist
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2 zeno.


