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KV (h)Opeloos

ls de onderwerpen waarover je een
mening hebt altijd weer terugkomen
en je ook nog eens jouw grote gelijk
bewezen ziet, is het comfortabel copy-
pasten uit eerder werk.

Eind 2016…
“(citaat) Vorig jaar 4,5 miljoen euro

verlies, nu 7 miljoen en volgend jaar
komen daar nog eens de verbou-
wingskosten voor het stadion bij.

Zonder de Couveuse Coucke is KV Oostende
veroordeeld tot kansarmoede (einde citaat).”

Fast forward naar 17 maart 2017. De bekerfi-
nale is zojuist beslist op strafschoppen en Zulte
Waregem heeft het gehaald van KV Oostende. Ik
tweet: “Gelukkig is niet alles te koop in het Bel-
gisch voetbal.” Iets later reageert Marc Coucke
himself: waarom die zure oprisping? Vervolgens
gaat Vlaams viceminister-president en minister
van Financiën, Begroting en Energie Bart Tom-
melein erover heen met de
melding dat deze tweet een
schande is en dat ik de hele
KVO-community heb beledigd.
Ik reply dat ik de Oostendse
community gewoon met de
neus op de economische reali-
teit heb gedrukt, wat hij als 
liberaal moet kunnen waarde-
ren. Daarop ging de wasma-
chine van de sociale media
onverbiddelijk aan het draaien
en werden de rand debielen
onder de rood-geel-groene aan-
hang gemobiliseerd.

In juni van 2017 keurde de
Pro League de Financial Fair
Play voor België goed, met als
primaire bedoeling Marc
Coucke (en de rest van het Bel-
gisch profvoetbal) te behoeden
voor zijn veel te diepe zakken.

Fast forward naar februari
2018. Ik zit op een skilift in La Plagne als het 
bericht binnenloopt dat Peter Callant KV Oos-
tende heeft gekocht. We hebben veel kilome-
ters samen, dus ik kan hem per sms voor gek
verklaren. Hij antwoordt met “de deal van mijn
leven”.

Fast forward naar kerstvakantie 2018: eten-
tje samen met vrienden, onder wie Peter Cal-
lant. Ik voel dat hij zich zorgen maakt, maar we
houden het gezellig en praten nauwelijks over
voetbal. Enkele maanden later: Callant geeft de
fakkel door aan Frank Dierckens, een behanger
die rijk is geworden. Hoe rijk? Zeker niet rijk ge-
noeg om de shit van Coucke op te kuisen. Hij
denkt van wel, o hybris.

Fast forward naar deze week: KV Oostende
heeft de noodklok geluid. Als het nú een licen-
tie zou moeten aanvragen, krijgt het die niet.
Dierckens heeft bij zijn aantreden al een kapi-
taalverhoging gedaan om de put te delgen,

maar of zijn zakken zijn leeg of hij heeft geen
zin meer. 

Ook deze week: de club is gaan aankloppen
bij de pas verkozen burgemeester Bart Tomme-
lein en die maakt zich sterk dat hij Marc Coucke
zal kunnen overtuigen (gisteren is men daar-
mee begonnen) om een deel van zijn vorderin-
gen op KV Oostende – vooral de stadionhuur en
nog enkele aflossingen – te laten vallen.

Het is niet duidelijk of Coucke de enige partij
is in de stadionhuur. Zijn zakenpartner Bart 
Versluys, die de nieuwe tribune bouwde, is wel
een belangrijke bouwheer in Oostende. Op de
oostoever zet hij (onder meer met het geld van
Coucke) het ene na het andere prestigieuze ap-
partementenblok neer. Misschien dat een her-
bestemming van een stukje havengrond kan
helpen.

Ander scenario dat steeds terugkeert, is de
aankoop van de tribune, het stadion dus, door

de stad en dat dan laten bespe-
len door KV Oostende tegen
een gunstprijs. Ingrijpen van
de overheid in een zelfbedrui-
pende sector zou wel heel 
on liberaal zijn en bovendien
volstaat dat niet voor KVO om
schuldenvrij te zijn. Als de bur-
gemeester van Oostende een
consultant op de rekeningen
zet, zal hij vaststellen dat die
afkorting staat voor KV (h)Ope-
loos.

Profvoetbal aan de kust is
niet leefbaar zonder sugar-
daddy en sugardaddy’s mogen
niet meer. Dus beste burge-
meester, uw eerste jaar van uw
mandaat is het uitgelezen mo-
ment voor een sanering. U zou
het voetbal daarmee een
dienst bewijzen want dan zou
u meteen ook de bal neerleg-

gen in het kamp waar hij thuishoort, dat van
Coucke. Die heeft een leefbare 1B-club financi-
eel gedopeerd tot een subtopper in 1A en belast
met schuldvorderingen en dure contracten.
Vervolgens heeft hij die club laten vallen, waar-
door die nu op crashen staat. Het ergste is: dit
scenario is voorspeld, onder meer op deze
plek.

Toen zijn vlieger in Oostende niet meer op-
ging, heeft Coucke de nummer één van het Bel-
gisch voetbal gekocht en heeft de club in het
eerste jaar met 27 miljoen euro schulden opge-
zadeld.

Marc Coucke was al vaak een gamechanger,
maar nu is hij de meest ontwrichtende factor
ooit in het Belgisch voetbal. Twee clubs in
zwaar weer door zijn toedoen en de loonspi-
raal in het profvoetbal in zijn eentje met min-
stens 10 procent aangezwengeld, dat kan tellen
als tussentijds rapport.

Marc Coucke tussen de supporters van KV Oostende, eind 2017. De voorzitter liet die club
achter met schuldvorderingen en dure contracten. © BELGA
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Ik mis grauwe, regenachtige woensdagen 
in Stoke of Bolton. Wedstrijden winnen of verliezen, 
ik wil die emoties weer voelen
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nóg honger. Het is niet omdat ik nooit gedacht
had om ooit bij een club als Dortmund te spe-
len dat ik nu achterover ga leunen. Ik ben hier
om grootse dingen te verwezenlijken. Ik denk
trouwens dat ik de komende jaren nog stappen
kan zetten. Je moet steeds nieuwe uitdagingen
zoeken.”

Heeft Eden ook zijn zegje in jouw
carrièreplanning?
“Ik weet niet of hij Mönchengladbach zelfs
kende toen ik er tekende. Het is vooral papa die
me bijstaat in dat soort zaken. Eden geeft me
geen tips, echt niet. Net zomin ik dat bij hem
doe. Maar eens een beslissing genomen, breng
ik Eden natuurlijk wel op de hoogte. Nu, hij
zegt toch altijd: ‘Très bien!’”

Welke clubs wilden jou deze zomer nog?
“Het heeft geen nut om nu nog over die ploe-
gen te praten. Belangrijk was dat ik bij Dort-
mund een goed gevoel had. De coach (Lucien
Favre, NP) wilde me echt. Hij kende me natuur-
lijk nog van bij Gladbach. Dat Axel Witsel hier
speelt, is leuk meegenomen. Dortmund was
dan ook de juiste keuze.”

‘In Duitsland wordt je gerespecteerd’, merkt
Witsel. Heeft dat ook meegespeeld, dat je in een
ander land misschien weer ‘de broer van’ was
geworden?

“In Engeland wellicht wel, ja, omdat Eden
daar uitzonderlijke dingen gepresteerd heeft.
Net zoals destijds in Frankrijk. (lachje) Het is
misschien beter dat ik niet naar de competitie
ga waar Eden speelt of ooit gespeeld heeft. Ik
weet ook niet of de Premier League wel voor
mij gemaakt is. Ach, dat is ook niet belangrijk.
Ik voel me hier prima. De Bundesliga ligt me.
Het is fysiek zwaar en je moet veel lopen, maar
je krijgt ook ruimte om te voetballen. Dat,
samen met de fans en de stadions, bevalt me
enorm. Ik heb geen zin om te veranderen.”

Hoe belangrijk is je coach Lucien Favre
geweest voor je ontwikkeling?
“Hij heeft me destijds rustig laten aanpassen
aan de Bundesliga door me niet meteen basis-
speler te maken. Natuurlijk wil je als nieuw -
komer meteen spelen, maar hij leerde me
geduldig te zijn. Ook omdat Gladbach in die pe-
riode goed draaide. In de beker en in de Europa
League mocht ik wel meedoen, en soms eens in
de competitie. Ik heb al die maanden veel opge-
stoken van mijn toenmalige ploegmaats en van
meneer Favre, die Frans kan, want hij hamert
enorm op details.”
Hij is je tweede papa.
“Noooonnnn. Vroeger zeiden ze dat ook over
Francky Dury, maar ik heb slechts één papa.

Wat wel klopt, is dat meneer Favre me al veel
heeft bijgebracht in mijn carrière. Het is leuk
om een trainer te hebben die in je gelooft.”

‘Als Thorgan niet slaagt in zijn carrière, heb
ik er niets van begrepen’, zei Favre in 2014.
“Ik herinner me dat. Dat wil niets zeggen, hé. Je
weet nooit wat er tijdens je carrière kan voor-
vallen. Ik had me zwaar kunnen blesseren,
pech hebben of de verkeerde keuzes maken. Je
moet mentaal klaar zijn om het te maken. Dát
was ik wel.”

25 miljoen euro voor jou en 100 miljoen
voor Eden – exclusief bonussen. Lachen
jullie daar onderling soms mee?
“Dat wil dus zeggen dat je voor één Eden vier
Thorgans kunt hebben. Niet slecht, toch? Dat
zijn nu eenmaal de bedragen die tegenwoordig
betaald worden. Wij vragen daar niet om. Trou-
wens, Eden en ik praten nooit over geld. We
zijn daar niet mee bezig. Zowel tijdens de on-
derhandelingen over mijn transfer als over die
van Eden hebben wij op geen enkel moment
voor problemen gezorgd. We zaten natuurlijk
wel in een goede positie, aangezien we allebei
maar één jaar meer onder contract lagen.”

Creëren die transfersommen niet een
bepaalde druk?
“Bij Eden wellicht meer dan bij mij. Ik weet
waarom Dortmund me heeft gehaald. Ik weet
welke ambities ze hebben. Aan mij nu om te
doen waarvoor ze me aangetrokken hebben.”

Heb jij, als kleine broer, Eden wat
gerustgesteld na al die kritiek in Madrid.
“Eden heeft dat niet nodig. Hij hoeft geen be-
richtje van mij te krijgen als hij onder vuur ligt.
We plagen elkaar liever. Zo heb ik hem al ver-
schillende foto’s gestuurd waarop hij dik lijkt.
Dat witte shirt van Real helpt hem ook niet, hé.
(geamuseerd) We hebben al goed gelachen met
al die foto’s en montages over zijn gewicht. Het
hoort bij het spelletje. Iedereen weet ook dat
Eden graag een hamburger eet. Wie niet? Oké,
hij heeft goed genoten van zijn vakantie, waar-
door hij enkele kilootjes was bijgekomen, maar
het is niet dat hij obees was.”

Je kunt er toch niet naast dat het niet de
leukste maanden zijn voor hem?
“Het is inderdaad niet het debuut waar hij van
gedroomd had. Door verschillende factoren,
waaronder die blessure. Eden beseft overigens
zelf ook wel wanneer hij eens minder of slecht
is. Hij heeft niemand nodig om hem dat duide-
lijk te maken. Ik kan alleen maar hopen dat hij
de komende weken voor doelpunten en over-
winningen zorgt, zodat de Spaanse media kun-
nen schrijven: ‘Dáár is Eden!’ Want die pers
daar is nog iets anders dan de Engelse of
Duitse, en al zeker anders dan de Belgische.
Thibaut Courtois kan ervan meespreken.”

Eden heeft sinds kort een vierde zoon, 
jij hebt drie dochters. Helpt dat om het
voetbal relativeren?
(knikt) “Ik denk zelfs dat het daardoor is dat ik
zo’n carrière gemaakt heb. Ik leid een stabiel
leven, heb een goede familie die me steunt en
helpt waar nodig. Als het eens wat minder gaat,
is mijn familie daar om mijn gedachten te ver-
zetten en duidelijk te maken dat het familiale
het belangrijkste blijft. Er is meer in het leven
dan alleen voetbal.” (NP)

Maradona: 
‘Laat Mertens
niet gaan’

Diego Maradona hoopt vurig
dat Dries Mertens bij Napoli
blijft. Dat vertelt hij in een inter-
view met het Italiaanse Corriere
dello Sport. “Het is oké om op
zoek te gaan naar een hoger 
salaris, maar nergens anders
ter wereld is Mertens zo ge-
respecteerd en verwend als in
Napels.” De Argentijn doet een
warme oproep aan Napoli-
voorzitter Aurelio De Laurentiis.
“Ik weet dat hij de dertig gepas-
seerd is, maar hij loopt en
scoort als een jonge knul. Laat
hem niet vertrekken.” Dat de
Belg met 116 Napolitaanse goals
over Maradona wipte, deert
hem dus niet. “Ik heb hem zelfs
toegejuicht.” (GVS)

Red Panthers op zucht
van Tokio 2020
Tokio 2020 komt dichterbij
voor de Belgische hockeyvrou-
wen. In het eerste van twee
kwalificatieduels werd in
Changzhou met 0-2 gewonnen
van China. Vandaag om 10 uur
staat het tweede en beslissende
duel op de affiche.

De wedstrijd kon gisteren
niet beter beginnen voor de
Panthers. Boon kreeg ruimte in
de Chinese cirkel en reeds na
zeventig seconden kwamen de
speelsters van Thijssen op voor-
sprong (0-1). China kwam na-
dien iets beter in de wedstrijd,
maar de beste kansen waren
wel voor de fysiek sterke Bel-
gen. In de slotfase redde keeper
D’Hooghe een derde Chinese

strafcorner en twee minuten
voor het einde schoot Vanden
Borre de 0-2 binnen. “We toon-
den een uitstekende mentali-
teit”, zei Nelen. “De coach had
ons gevraagd om kalm te blij-
ven, daar zijn we in geslaagd.” 

Winnen, gelijkspelen of met
één doelpunt verschil verliezen
is voor onze hockeyvrouwen
genoeg om, net als in 2012, 
samen met de Red Lions naar
de Spelen af te reizen. (WWT)

Tegen China
schoot
Stephanie
Vanden Borre
net voor tijd een
vijfde Belgische
strafcorner
binnen

‘De Bundesliga is fysiek
zwaar en je moet veel lopen,
maar je krijgt ook ruimte 
om te voetballen. Dat, samen
met de fans en de stadions,
bevalt me enorm’


