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oyal Sporting Club Ander-
lecht is al omschreven als
duiventil, krabbenmand,
afgeleefd instituut, uitge-

woonde villa, zottenkot…
Paardjes molen kan daar nog
bij, toch? Nu springen Karel Van
Eetvelt, Wouter Vandenhaute
en in mindere mate ook Patrick
Lefevere en Philippe Close op
de paars-witte carrousel.

Burgemeester Close in de
raad van bestuur van Ander-
lecht, dat is een hele slimme
zet. Anderlecht is Brussel en
Brussel is Anderlecht. Die sta-
dionplannen, let maar op. Maar
Lefevere naast Close? Nu is hij
ineens weer Anderlecht-
 supporter, terwijl hij in de Krant
van West-Vlaanderen voor
Nieuwjaar nog bezwoer dat hij

dat juist niet was en hij toch
vooral de laatste jaren op Club
te zien was. Er is geen objec-
tieve reden om aan te nemen
dat een succesvol wielermana-
ger aan het voetbal iets zou
kunnen toevoegen.

Vandenhaute dan. Die wilde
eerst eigenaar worden van 
Anderlecht (maar het werd
Coucke). Hij wil al langer een
rol van betekenis spelen in het
voetbal: Beerschot stond ooit
op zijn verlanglijst en bij Gent
zag hij onlangs ook wel moge-
lijkheden. Nu zit hij alsnog bij
zijn oude liefde. Niet als be-
stuurder, maar als extern advi-
seur van de CEO (zie verder). 

Wat hem betreft, dient zich
misschien wel een klein pro-
bleem aan en dat kan ook groot

worden: het heet belangen -
vermenging. Vandenhaute is
naast televisiebaas (biedend op
rechten) ook nog eens mede-
 eigenaar van Let’s Play, een fili-
aal op de transfermarkt.

Marc Coucke zei vorig jaar in
het parlement: “Er is maar één
echt probleem: dat van de ma-
kelaars, een subsector zonder
enige regulering met enorme
uitwassen.” En haalt prompt
een makelaar binnen om zijn
CEO te adviseren. Identiek wat
Mogi Bayat deed voor Herman
Van Holsbeeck. Voor hij echt
boos wordt: Vandenhaute is
nog nooit op belangenvermen-
ging betrapt en verdient het
voordeel van de twijfel.

Van Anderlecht was bekend
dat het te veel spelers had,

maar inmiddels heeft het meer
bestuurders, managers, CEO’s,
sportieve en andere directeu-
ren en raadgevers dan spelers.
Verwacht de komende weken
en maanden nog maar een aan-
tal verschuivingen, demoties en
afdankingen.

Wat Van Eetvelt dan weer be-
zielde om zijn derde job in drie

jaar aan te nemen, tussendoor
de CD&V te polsen of ze hem
als voorzitter zagen zitten
(neen), vervolgens een politieke
beweging op te richten (ook
niet of toch wel, het is niet ze-
ker) en nu op Anderlecht te
springen, ook dat is een raad-
sel. Kan het iets anders zijn dan
een late midlifecrisis? Of is het
gewoon back to the roots? Net
als Vandenhaute is Van Eetvelt
een licentiaat lichamelijk op-
voeding en sportfreak. 

O ja, zondag komt Club
Brugge op bezoek. Gaat het mis
– en waarom zou het goed
gaan? –, Wouter of geen Wouter,
Karel of geen Karel, Vincent of
geen Vincent, Marc of geen
Marc, dan steken die fans toch
gewoon weer het kot in brand.
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Reconstructie: hoe Marc Coucke en Wouter Vandenhaute niet alleen elkaar weer vonden, maar ook een nieuwe Anderlecht-CEO 

Van ‘Ik mis onze etentjes’
tot rondje toptransfers

Na hun strijd om Anderlecht twee jaar geleden 
was er geen ruzie, wel afstand. Maar nu had Coucke 
Vandenhaute nodig. © JAN AELBERTS/ © BELGA

ontgaan. Eigen jeugd, eigen stijl, verzorgd voetbal,
iedereen kent ‘het project’ ondertussen. Kompany
en Vandenhaute, dat zou alleszins niet clashen.

Dus stuurde Coucke half november een sms’je
naar Vandenhaute. Een goede week later spraken
ze af. Of Coucke Vandenhaute toen heeft gevraagd
of hij de nieuwe CEO wilde worden, is niet duide-
lijk. Coucke zei gisteren alleen: “Wouter had geen
zin in een operationele of bestuurlijke functie.”
Volgens Vandenhaute was hem enkel gevraagd om
lid te worden van de raad van bestuur. Maar ook
dat zag hij niet zitten. Hij had er met zijn fiets -
kameraad en vertrouweling Karel Van Eetvelt over
gebeld, en die had hem dat ook afgeraden. 

Vandenhaute wilde zijn sportmanagement -
bedrijf Let’s Play niet opgeven, want als makelaar
van spelers mag je van de Fifa geen functie bekle-
den in een club. Vandenhaute zit zelf nooit voor
voetballers aan de onderhandelingstafel, maar is
wel baas van het bedrijf, dat onder meer Youri
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Frank Heinen: ‘Het begin van The
 Process (ooit voetbalclub Anderlecht)’

Anderlecht voert meer wissels door aan 
de top dan in zijn spelerskern. Karel Van
Eetvelt, ex-Unizo en tot gisteren CEO van
Febelfin, wordt de nieuwe baas. En Wouter
Vanden haute, die twee jaar geleden nog
met Coucke vocht voor de aandelen van 
de club, wordt diens adviseur. Het begon
allemaal met een bijna romantische sms.

“Ik mis onze etentjes”, stuurde Marc Coucke twee
maanden geleden naar Wouter Vandenhaute.
Twee jaar hadden ze elkaar niet gesproken,
niet sinds Coucke Vandenhaute had geklopt
in de race om Anderlecht te kopen. Voordien
gingen de twee minstens een keer per jaar
samen op restaurant. Hun ideeën en gedach-
ten laten botsen en ervan leren, dat vonden
ze plezant en interessant.

Coucke en Vandenhaute hadden elkaar
leren kennen op de koers, toen de eerste
daar als sponsor rondliep en de tweede nog
geen organisator van wielerwedstrijden bij
Flanders Classics was. Vrienden zijn ze niet,
daarvoor zijn hun karakters en leefwerelden
te uiteenlopend, maar ze kunnen wel met ge-
mak en zonder tegenzin doen alsof dat toch
zo is. Na de strijd om Anderlecht ging dat moei-
lijker. Er was geen ruzie, maar wel afstand. 

Maar nu had Coucke Vandenhaute nodig. An-
derlecht-CEO Jo Van Biesbroeck zou er in juni
mee stoppen en de club zat ook nog eens in slechte
papieren. Hoe er op het veld met punten werd ge-
morst, had iedereen kunnen zien. Hoe er met geld
even slordig werd omgegaan, zou pas blijken toen
Het Laatste Nieuws in december naar buiten bracht
dat Anderlecht in 2018 een verlies van 27 miljoen
euro had geleden. Coucke was daar razend om.
Er moest iets veranderen, de top van het bedrijf
moest herbekeken worden.

Vandenhaute had een visie voor Anderlecht,
dat wist Coucke. Twee jaar geleden had Vanden-
haute een dossiertje gemaakt met daarop zijn
ideeën. Het moest de raad van bestuur van
 Anderlecht overtuigen om de aandelen aan hem
en Paul Gheysens te verkopen. Die raad was onder
de indruk, ze vonden zelfs dat Vandenhaute beter
had gescoord dan Coucke, maar de portefeuille
van die laatste was dikker, dus kreeg hij de
 aandelen. 

Dat Vandenhaute beter deed dan Coucke is niet
verwonderlijk. Hij was niet over één nacht ijs ge-
gaan: hij droomt al jaren van een actieve rol in het
voetbal, is er een paar keer dicht bij geweest (Ger-
minal Beerschot, Nice, Standard), hij was zelfs al
bijna aandeelhouder van Anderlecht geworden en
was dit dossier al weken aan het voorbereiden.
Coucke was op Anderlecht gedoken al een duivel
uit een doosje, op het laatste moment, onverwacht,
amper voorbereid. Dat de visie van Vandenhaute
bijna gelijk liep met die van Vincent Kompany, de
speler-manager die door Coucke is aangesteld om
Anderlecht zijn ziel terug te geven, was hem niet

Tielemans, Benito Raman, Vadis Odjidja
en een aantal jeugdspelers van Ander-
lecht onder contract heeft. 

Maar Vandenhaute heeft Coucke wel
geholpen, onder meer in de zoektocht

naar een nieuwe CEO. En hij kwam uit bij
de man die hem afgeraden had om in An-

derlecht te stappen: Karel Van Eetvelt.
Coucke kent hem goed, Van Eetvelt was ja-

renlang lid van de raad van bestuur van
Omega Pharma geweest. Een uitstekende net-

werker, een leider met visie, een trefzekere com-
municator, een goede baas voor zijn mensen. Bo-

vendien was hij al een tijdje uitgekeken op zijn
CEO-post bij Febelfin. Hij vond de bankwereld
maar saai en zag de nieuwe uitdaging wel zitten.
Eén probleem: van de professionele sport kent
Van Eetvelt weinig tot niks. Hij zou bijgestaan moe-
ten worden door iemand die wel iets van sport-
management kent. En zo kwam Vandenhaute op-
nieuw zelf in beeld. Als externe adviseur wordt hij
de rechterhand van Van Eetvelt.

Dat hij nog altijd baas is van managementbureau
Let’s Play, is in die functie volgens de reglementen
geen probleem en dat hoeft het volgens Vanden-
haute en Anderlecht in de praktijk ook niet te zijn.
We mogen er met zijn allen streng op toezien, zeg-
gen ze, en de Uefa ook, er zal geen belangenver-
menging zijn. De schijn die ze tegen hebben, hopen
ze te kunnen wegwerken.

Vandenhaute droeg ook Patrick Lefevere voor
als lid van de raad van bestuur. Ook Coucke kent
Lefevere goed, bij QuickStep-Davitamon betaalde
hij voor de Davitamon op de shirts. Lefevere komt
erbij omdat hij al jaren bewijst dat hij alle facetten
van de sport in de vingers heeft. Philippe Close,
PS-burgemeester van Brussel, treedt eveneens toe
tot de raad van bestuur. Hij zal ongetwijfeld be-
trokken worden in het stadiondossier en zijn poli-
tiek netwerk zal net zo goed van pas komen. Spor-
tief directeur en aandeelhouder Michael
Verschueren verliest zijn zitje in de raad van be-
stuur. Hij blijft wel sportief directeur. Of dat nog
lang duurt, valt af te wachten. (SVB)
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