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Op den duur krijg je zo veel prikkels 
dat je zelf nog weinig energie hebt om 
te reageren op andere mensen
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Mittspieler
outer Vandenhaute heeft nooit onder
stoelen of banken gestoken dat hij in
het voetbal een bepalende rol wilde
spelen. Hij begon als krantenmede-

werker toegewezen aan een club, werd re-
porter, groeide door naar presentator, kocht
als ondernemer de voetbalrechten en werd
later eigenaar van het productiehuis dat
voetbal naar de huiskamer bracht.

Allemaal mooi, maar het volstond niet.
Wouter Vandenhaute, zelf ooit een hobby-
voetballer, wilde altijd al een Mittspieler zijn.
Zijn eerste plan bestond er in om iets bij An-
derlecht te worden, Herman Vanholsbeeck
opvolgen misschien. Later, na de verkoop
van Woestijnvis, had hij de middelen om
hoger te ambiëren. Vroeger al had zijn pijlen
gericht op die andere mauve club, Beer-
schot. Nog vorig jaar leek AA Gent hem wel
spek voor zijn bek. Zelfs Roda JC stond even
in zijn belangstelling. Geen van die vage
plannen – als het al plannen waren – ging
door. Hij had wel eind 2017 op Anderlecht
geboden, maar moest toen het onderspit
delven voor Marc Coucke.

Die haalde na zijn zoveelste paniekaanval
als voorzitter van het instituut RSCA in ja-
nuari van dit jaar Vandenhaute binnen,
samen met Karel Van Eetvelt als CEO. Om de
gemoederen te bedaren. Het tegendeel was
hun lot. Vandenhaute de makelaar – als aan-
deelhouder van Let’s Play – werd adviseur,
hoe kon het voetbal dit verantwoorden? Gis-
teren schoof Vandenhaute door naar het
voorzitterschap en zit nu waar hij zich ooit
in zijn wildste dromen zag zitten.

Dat heeft hem een euro gekost. Vanden-
haute verkoopt zijn aandelen van Let’s Play
en stapt samen met technisch directeur/trai-
ner/coach/speler Vincent Kompany in het
kapitaal van de club, maar het is onduidelijk
wie hoeveel aandelen in hun handen heeft.
Tot voor deze zoveelste paleisrevolutie – ze
hebben er zowaar een naam voor bedacht,
plan 2020-2025 – hadden Marc Coucke en
zijn vennoot Joris Ide 74 procent van de aan-
delen.

Einde goed al goed? Het lijkt er alvast op
dat Wouter Vandenhaute voor een minimale
investering zijn droomjob te pakken heeft.
Marc Coucke blijft voorlopig de eigenaar, de
actionnaire principal, zoals hij – niet onbe-
langrijk – in een filmpje liet verstaan.

De minderheidsaandeelhouders Vanden-
haute en Kompany krijgen het operationele
in hun mandje. Marc Coucke – ‘Ik heb het te
druk om dagelijks met de club bezig te zijn’ -
zal op afstand toezien. Karel Van Eetvelt
moet het dagelijks management in goede
banen leiden.

Coucke die na goed twee jaar het voorzit-
terschap alweer uit handen geeft, is niks
minder dan een nederlaag. In een paar
maanden was al het respect voor zijn per-
soon weg. Binnen de club, bij de aanhang en
in het voetbal in het algemeen, Coucke werd
uitgespuwd. Vijf technisch directeurs en vijf
trainers heeft hij versleten in die ruim twee
jaar, dat moet zowat een record zijn, zeker
voor Anderlecht maar wellicht ook voor het
Belgisch voetbal. Intern was hij al kort na
zijn aantreden alle krediet kwijt. Het perso-
neel dat hunkerde naar stabiliteit kon niet
om met zijn volatiel karakter en zijn ad-hoc-
beleid gestuurd door emotie.

Met Vandenhaute treedt een voetbaldier
en een sportkenner aan. Zijn droomjob
wordt meteen ook zijn lastigste opdracht
ooit: de krabbenmand Anderlecht op orde
krijgen.
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De aanhouder wint: van superfan tot nieuwe voorzitter van voetbalclub Anderlecht

Vandenhaute
rijft eindelijk
‘zijn’ club binnen

Van superfan tot de nieuwe president van
Anderlecht: wie Wouter Vandenhaute (58)
kent, wist allang dat een ‘doordrammer’ als
hij zich niet zou laten stoppen door twee mis-
lukte pogingen om de baas te worden van de
club van zijn hart. En dat hij zal doen wat
zijn voorganger Marc Coucke niet lukte. 

Flashback naar 1974. De 12-jarige Vandenhaute
wordt verliefd op Anderlecht. Hij is gebeten door
de sportmicrobe, droomt van een carrière als prof-
voetballer. Die komt er uiteindelijk niet. Vanden-
haute behaalt zijn diploma lichamelijke opvoeding
en komt later terecht op de redactie van De Morgen.
Maar op het moment dat die krant hem een con-
tract aanbiedt, vertrekt Vandenhaute naar de BRT. 

“Je zag onmiddellijk dat hij door sport gepassio-
neerd was”, zegt ex-collega Carl Huybrechts. “Wou-
ter is een all-round sportliefhebber. Nochtans was
onze verstandhouding eerst niet zo fijn. Ik presen-
teerde Sportweekend, hij het sportblokje van Het
journaal. Na verloop van tijd werden we concur-
renten, want de kijker kreeg meer en meer dingen
in Het journaal te zien in plaats van bij ons. Wij
werden er gek van, maar Wouter trok zich daar
niets van aan. Later leerde ik de kwaliteiten
van Wouter appreciëren. Hij is een gewel-
dige strever, die er alles aan doet om zijn
doel te bereiken. Hij is zoals Michael Jor-
dan, hij wil altijd winnen.”

Vandenhaute staat bekend als razend
ambitieus en aanvaardt geen neen als
antwoord. Hij interviewde sterren als
Marco van Basten en Ruud Gullit
voor Humo. Door nooit op te ge-

ven. Zijn devies: rien n’est impossible. Toen Gullit
hem in Milaan probeerde af te wimpelen met het
excuus: “Je kunt me vanavond wel spreken in
Rome, waar we met de ploeg op hotel zitten”, reed
Vandenhaute in een kleine gehuurde Fiat Panda
500 kilometer van Milaan naar de Italiaanse hoofd-
stad.

Na de BRT volgde een periode bij sportkanaal
SuperSport, waar Gui Polspoel hem heel goed
leerde kennen. “Wouter is een man met een plan.
Hij is zeer handig, op het randje van intrigant af.
Voor hem is the sky ook the limit.” Dat blijkt ook uit
zijn latere carrière. Vandenhaute stond onder meer
aan de wieg van het succesvolle productiehuis
Woestijnvis. Met voetbal altijd in zijn achterhoofd.
Eind jaren 90 stond hij dicht bij een functie als al-
gemeen manager bij Germinal Beerschot, een deal
die op het laatste moment afsprong. 

De voetbalplannen gingen nadien even in de
koelkast. De koers werd z’n nieuwe target. Van-
denhaute kocht in 2008 de Ronde van Vlaanderen,
de Omloop het Volk en Parijs-Brussel en richtte
nog later Flanders Classics op — de overkoepelende

organisatie van de Vlaamse voorjaarsklassiekers.
Hij werd een grote speler in het mondiale wielren-
nen. Maar zijn ultieme ambitie? Een voet tussen
de deur krijgen bij ‘zijn’ Anderlecht, waar hij kind
aan huis werd en geregeld in de tribunes zat. 

Een eerste poging om aandeelhouder te worden
mislukt in 2009 — hij leefde naar verluidt in onmin
met toenmalig manager Herman Van Holsbeeck.
Ook een tweede poging in 2017 liep slecht af: Marc
Coucke kocht Anderlecht voor zijn neus weg. Een
kaakslag. Polspoel: “Maar Wouter kan doordram-
men tot hij zijn goesting krijgt. Hij is een coureur
die pijn kan hebben.”

Dat bleek in januari. Derde keer, goede keer.
Vandenhaute werd extern adviseur bij de club van
zijn hart, zijn macht groeide met de dag. “Toen
heb ik tegen mijn twee zonen gezegd: ‘Dit is een
eerste stap’”, alsnog Polspoel. “Want hij is niet ie-
mand die zich tevreden stelt met een rol van advi-
seur — Wouter is niet graag een outsider.”

Op de vraag wat hij Anderlecht kan bijbrengen
als voorzitter, antwoordt Huybrechts: “Hij creëert
ruimte en vernieuwing, zal de club laten groeien
en bloeien. Wouter is een vernieuwer. Als hij erin
slaagt om de voetballers van Anderlecht even hard
te laten werken als hem, dan hebben ze een grote
toekomst. Dan kunnen ze binnen vijf jaar de Cham-
pions League winnen.”

Polspoel vult aan: “Dat is alleszins altijd zijn
droom geweest. Ach, ik denk de volgende stap is
dat Wouter hoofdaandeelhouder wordt, al dan niet
in coalitie met Kompany. En hij zal proberen in-
vloed binnen de Pro League en de voetbalbond te
krijgen. Dit is niet het einde van zijn parcours,
hoor.” (FDZ/BF)

Kenners verwachten dat Vandenhaute mogelijk samen met Vincent Kompany (derde van rechts) hoofdaandeelhouder wordt. © BELGA()
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‘Vandenhaute (foto) is 
een geweldige strever. 
Hij is zoals Michael
Jordan, hij wil altijd

winnen’
CARL HUYBRECHTS
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