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“Winnen, enkel dát telt aan de top!”  

Jess
Thorup

Speeldag 20 Jupiler Pro League: KAA Gent - Cercle Brugge

INTERVIEW
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vdk.be

Ons doel? Een duurzame toekomst, voor ons allemaal.
De keuzes die je vandaag maakt voor je geld bepalen mee hoe de wereld er morgen uitziet. Daarom 
kiest vdk bank al jaren voluit voor een duurzaam ethische aanpak. Dat betekent dat we je steunen in 
wat jij nodig hebt in je leven, maar tegelijk kijken naar wat goed is voor de wereld rondom jou. En dat 
we je geld alleen investeren in zaken die van belang zijn voor ons allemaal. Vandaag. En morgen.

Plaats om te spelen, ruimte 
om te groeien.
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Voorwoord
van de voorzitter
Beste Buffalo’s,

Afgelopen weekend hebben we weer 

eens het bewijs gekregen van hoe 

moeilijk de Belgische eerste klasse 

is. Iedereen kan van iedereen winnen. 

Inzake competitief evenwicht is België 

een buitenbeen in de Europese 

competities. In geen enkel Europees 

land dalen de behaalde punten van 

de kampioen sneller dan in België en 

het verschil tussen de eersteklassers 

is kleiner dan ooit.

Als fan kan ik mij voorstellen dat u 

weinig boodschap heeft aan deze 

bemerking, maar door al die vreemde 

resultaten behouden wij perspectief 

op de top zes. U wil natuurlijk uw 

team zien winnen met het grootste 

verschil en u bent de laatste weken 

op uw honger blijven zitten. Ik ben mij 

daarvan bewust. 

Als deze WigWam ter perse gaat, 

weet ik niet hoe het ons is vergaan in 

Sint-Truiden voor de beker. De halve 

finale halen zou een opsteker zijn in 

en tot nog toe moeilijk seizoen. Lukte 

het dinsdag niet op het kunstgras van 

Staaien dan hebben we nog één doel: 

in 2018 zoveel mogelijk punten halen 

uit de twee resterende wedstrijden 

tegen Cercle en op Genk en dan het 

laatste derde van de competitie zo 

sterk mogelijk uithalen. KAA Gent 

heeft inmiddels een traditie om zijn 

ploeg in de moeilijkste transferperiode 

te versterken op cruciale posities. Ook 

deze januarimaand zullen we niet 

stilzitten, beloofd.

Ivan de Witte

Voorzitter KAA Gent
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proud partner of kaa gent

stropkaai 55, 9000 gent - 09 241 86 50 - hello@esign.eu - www.esign.eu

Wil jij jouw product ook online aanbieden?
Esign en jouw webshop, da goa goe tuupe!

Ow zeker moatse, ge moet ne kier kaaken bij die manne van Esign!

webdesign
+  development +  maintenance

graphic design
+  identity +  pr int +  banners

online marketing
+  seo +  sea

e-commerce
webshops

E-commerce is hot!
Je weet het of niet, maar het Belgisch e-commercelandschap blijft groeien en 
daar maken wij graag deel van uit! De webshop van het ‘meest wijze’ Belgische 
festival al gezien? ’T zal wel zijn! Tomorrowland ging met ons in zee en heeft 
een custom made online shop die wij voor hen op poten hebben gezet. Met je 
eigen ogen zien? Surf naar store.tomorrowland.com
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Jess
Thorup

Tekst: Raef Ghanem - Foto’s James Arthur

‘Mijn lat ligt
 hoog, zeer hoog’

Open Geest
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en lach op het gezicht van ‘Le President’ – dat 
was de eerste goede daad die Jess Thorup 
op Gentse bodem verwezenlijkte. Zijn laatste 
moet iets te maken hebben met 21 mei 2015, 

de dag waarop Ivan De Witte zijn levenswerk zag schitteren 
en de doorgaans strenge blik van Michel Louwagie plaats 
maakte voor eentje van intens geluk – historisch. “Die 20.000 
supporters wil ik uit hun dak zien gaan, da’s mijn ambitie.” De 
nieuwe architect van het ultieme pensioensgeschenk van dit 
geweldig duo luistert naar de naam Jess Thorup, de coach 
in short. Zo wil hij echter niet de Gentse geschiedenis ingaan 
– “Winnen, enkel dát telt aan de top. De tweede plaats is 
voor losers” –, een kennismaking met een sympathieke, maar 
hyperambitieuze coach die het gemiddeld intelligentieniveau 
van coaches nogal overstijgt. 

We spreken af aan de Korenmarkt, voor de gelegenheid 
gehuldigd in een kerstjasje. Hij lacht, oef! Tijdens de 
voorbereiding van dit interview vernam ondergetekende 
namelijk dat Denen zeer stipt zijn en een afspraak liefst een 
maandje van tevoren inplannen. Oeps… – het waren 4 dagen. 
“I’m all yours”, glimlacht hij bij het geven van een stevige 
handdruk. Jess Thorup ziet het groots, zal snel blijken. “Wij 
gaan de top bestormen, wees gerust.” Spontaan verschijnt er 
een glimlach op ons gezicht. Deze man – met visie – verdient 
vertrouwen, veel vertrouwen…

E

“Jullie, jonge gasten, tonen graag hoe perfect jullie leventje 

wel is”, aldus de coach tegen onze jonge journalist.
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Velkommen til smukke Gent, coach. Schoon decor voor 

een buitenlands avontuur als familieman. 

(lacht) “Dank je wel. Absoluut, ’t was liefde op het eerste 

gezicht voor mijn gezin en mezelf. Wat een prachtige stad, 

de liefde is groot: de grootse historische feeling, veruitwen-

digd door de gebouwen, in combinatie met de nieuwe, 

moderne elementen maakt dat ze één van de mooiste 

steden is die ik ooit bezocht heb. Het kerstjasje waarin ze 

nu gestoken is, maakt de pracht alleen maar groter. Mijn 

gezin voelt zich hier al helemaal thuis – dankbaar voor 

de man die ze gevolgd zijn. We moeten maar de deur 

uitstappen om direct in het adembenemende centrum te 

zijn. De mentaliteit hier valt ook erg in de smaak. Gentenaars 

zijn heel vriendelijke en beleefde mensen die graag helpen, 

we hebben het hier echt getroffen.” 

U hebt een tiener en prille twintiger in huis rondlopen, 

hoe brengt u als vader een dergelijk verhuis aan? 

“Ooh yeah… (kleine stilte) Dat is een heel goede vraag, want 

dat is echt het moeilijkste aan het coach zijn. Als trainer 

weet je namelijk nooit hoe morgen eruit zal zien. Familie zijn 

van een coach moet heel vreemd aanvoelen, vrouwlief en 

kinderen weten nooit wanneer en waarheen de volgende 

bestemming zal zijn. Gelukkig is mijn gezin dat al wat 

gewoon, van vroeger toen ik nog speler was. Ze waren op 

de hoogte van mijn ambitie om een buitenlands avontuur 

aan te gaan. Toen Gent aan de deur kwam kloppen, zeiden 

ze direct: ‘Dit is dé kans, dit is ónze kans. Overal volgen ze 

me, voor hen geeft dit óók een meerwaarde in hun bestaan: 

kennismaken met een nieuwe stad, cultuur, mentaliteit, … 

Uit je comfortzone treden en nieuwe dingen leren moet 

iedereen ervaren als een rijkdom. Gelukkig zien zij het ook 

zo, want hun geluk is mijn prioriteit. Daar gaat geen enkel 

voetbalsucces tegenop.”

Liggen voor hen nu extra grote cadeaus onder de ker-

stboom om uw afwezigheid te compenseren?

“(lacht breed) Ik zwijg als een graf, ze gaan dit interview 

sowieso lezen en ik wil nog niet te veel verklappen. 

Hopelijk zie ik de 24ste een oprechte lach op hun gezicht. 

(terug serieus) Voor mijn dochter Katrina is het wel niet zo 

simpel. Ze is pas 18 en moet haar laatste humaniorajaar 

nog afmaken – ’t is voor haar en de mama dus nog even 

pendelen geblazen tussen Denemarken en Gent. Met haar 

school hebben we afgesproken dat ze 14 dagen hier bij 

ons en 14 dagen daar is. Volgende zomer is ze gelukkig 

afgestudeerd, maar wat ze dan zal doen is nog een groot 

vraagteken. Ze kan sowieso rekenen op onze steun, waar ze 

ook voor kiest. Matias (21) zit in de business school en we zijn 

met VDK Bank overeengekomen dat hij bij hen zijn stage van 

3 maand kan volgen, een geweldig opportuniteit voor hem. 

Erna volgen een paar grote taken en deze zomer studeert 

hij af. Ik kijk ernaar uit om hem met kerst te verwelkomen. 

Voor ons als ouders is het eigenlijk een heerlijk gevoel 

dat onze kinderen op deze leeftijd nog altijd deel willen 

uitmaken van óns leven.”

De kerstman zal ook voor u iets achterlaten, wat mag 

dat zijn?  

(denkt lang na) “Laat me denken, goede vraag. (fronst 

zijn voorhoofd) Eigenlijk interesseert de intentie me meer 

dat wat effectief in het pakje zit, echt waar. De moeite die 

gedaan is, dát maakt me gelukkig. Dat gezegd zijnde hou ik 

graag van praktische cadeaus. Mijn sporthorloge is een tijdje 

geleden bijvoorbeeld kapotgegaan, hint hint… (lacht luid)”

Wat zijn de kernwaarden die u typeren en u uw kin-

deren hebt meegeven?

“Om eerlijk te zijn: geloof in zichzelf. Naast behulpzaamheid 

en eerlijkheid, naar zichzelf en naar anderen toe. ’t Is moeilijk 

om als ouder te zeggen of dat gelukt is, maar als we naar de 

mensen luisteren zijn we daar toch behoorlijk in geslaagd. 

Dat maakt een vaderhart gelukkig.”

“Wil de club naar the next level 
brengen” 
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In Denemarken leeft de overtuiging: ‘Doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg’ – toen ik dat las 

moest ik lachen. Uitgerekend dan werkt u met voet-

ballers…

“(gniffelt) De laatste jaren heb ik echt een exposure-evolutie 

gezien. Jullie, jonge gasten, tonen graag dat je een perfect 

leventje hebt (lacht). Via sociale media pakt iedereen graag 

uit: rijkdom, meisjes, … Als je dan ook nog eens 2, 3 keer 

meer verdient dan je ouders… Het is niet eenvoudig om 

daar mee om te gaan. Jeugdspelers zien zichzelf de dag 

van vandaag als echte rocksterren – ik ben ze ondertussen 

gewoon. Die jongelingen, die eigenlijk niet meer onder de 

noemer “normaal” vallen, probeer ik op én naast het veld 

zoveel mogelijk te helpen, de juiste weg te wijzen. Dat is 

een uitdaging, waarbij ouders en makelaar een grote ver-

antwoordelijkheid hebben. Een goede entourage is niet te 

onderschatten, anders loopt het ongetwijfeld verkeerd af.”

Een andere Deense overtuiging is: ‘Je moet niet denk-

en dat je beter bent dan anderen’ – bijbels mooi is dat, 

maar da’s toch wel nodig om carrière te maken in het 

voetbal?

“Ik weet wat je bedoelt, zeker omdat het zo’n harde wereld 

is. Maar ik probeer gewoon heel hard in mezelf te geloven 

zonder de vergelijking te maken met andere coaches. Nooit 

zal ik proberen om als Pep Guardiola of Jürgen Klopp te zijn, 

ik wil mijn eigen naam maken. Met het geloof dat ik goed 

genoeg ben om de ambities van mijn club waar te maken. 

Zonder dat geloof is het in een zwartwitwereld moeilijk om 

te overleven. De ene dag ben je God, de volgende kan je 

plots beschimpt worden. Stevig in je schoenen staan is dan 

geen overbodige luxe. 

Hoe hebt u de voorzitter en Michel Louwagie overtuigd?

“Ze zochten iemand die de club naar the next level kon 

brengen. Oké, resultaten boeken op korte termijn is belang-

rijk, maar ik ben iemand die graag op lange termijn de 

lijnen uitzet, iemand die iets duurzaam wil opbouwen. Gent 

is één keer kampioen geweest, maar door een eenmalig 

succes ben je nog geen topclub. ’t Is nu aan mij om daar 

wel voor te zorgen.”

Bent u als een vader die hen goede levensraad 

probeert mee te geven? 

“Ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben een coach die veel 

moeite steekt in individuele gesprekken. Alles wil ik over 

hen weten: hun achtergrond, familie, drijfveer, ambities, … 

Pas dan kan ik écht met hen praten – en helpen. Dan kan 

ik hen ook tonen hoe ik the next step voor hen zie. Niet dat 

ik hun vader ben, maar ik wil hen oprecht vooruithelpen.”

U bent een geleerd man, waarom bent u na uw spel-

erscarrière toch in die gekke – en volgens velen harde 

– voetbalwereld gebleven? 

(lacht) “Na mijn spelerspensioen lag er effectief een carrière 

in de immobiliënsector op mij te wachten. Één telefoontje 

– met de vraag om assistent-coach te worden – besliste 

daar anders over. Eerlijk? Nog geen 5 minuten heb ik 

moeten nadenken vooraleer “yes” uit mijn mond kwam. 

Voetbal is mijn passie en heeft me zóveel gegeven – ook 

als persoon. Daarom wou ik graag iets terugdoen. Die twee 

zaken maken dat ik vandaag nog steeds coach ben. Het is 

een harde wereld – absoluut – but I like it. In Denemarken 

zeggen we dat je bij een schouwspel het liefst niet in het 

publiek zit, maar dáár waar het allemaal gebeurt. Zo ben 

ik ook: niet iemand die aan de zijlijn naar het speltakel kijkt, 

maar middenin de actie wil vertoeven. Vandaar ook dat ik 

hoofdcoach ben en geen T2 – ’t is de hardste wereld van 

allemaal, maar net daar wil ik zijn.”

Als trainer maakt u kennis met allerlei culturen én 

IQ’s. Een professor vertelde ons ooit: “Nu zijn jullie 

vrij beschermd omdat jullie enkel omgeven zijn door 

gelijkgezinden met hetzelfde intelligentieniveau. De 

uitdaging is om ook met totaal andere achtergronden 

te kunnen omgaan…” Hoe dringt u tot elk van uw spel-

ers door? Of beter: hoe raakt u spelers die misschien 

een totaal andere achtergrond of waarden hebben dan 

die van u?

“In mijn opinie is dat het belangrijkste onderdeel in het coach 

zijn, zeker op dit niveau. Ik moet ze niet leren voetballen, 

moesten ze de skills niet hebben dan zaten ze hier niet. De 

vraag die ik mezelf moet stellen is hoe ik kan doordringen 

tot 31 verschillende karakters. Hoe communiceer ik het best 
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met speler X en hoe met speler Y? Hoe reageer ik als ze 

iets goed/verkeerd doen? Extravert, introvert, … iedereen is 

anders en heeft een andere aanpak nodig. Op dit moment 

ben ik trouwens nog altijd bezig met de vraag: wat voor 

persoon staat hier voor mij? Vanaf ik doorheen dat proces 

ben, heb ik mijns inziens de bagage om de juiste snaren te 

raken. Bij de ene doet een schouderklopje wonderen, terwijl 

je bij de andere net hard moet zijn om hetzelfde effect te 

bereiken. Het is essentieel om de persoon tegenover je te 

kunnen lezen en ik denk te mogen zeggen dat ik daar vrij 

goed in ben.”

Vijf minuten te laat is in Denemarken niet op tijd, hebt 

u al kennis gemaakt met de Afrikaanse klok, waar 30 

minuten te laat nog als goed op tijd beschouwd wordt?

(lacht hard) “Toen ik hier aankwam heb ik o.a. twee regels 

‘ingevoerd’: geen smartphones en niet te laat komen. Ik weet 

dat tegenwoordig de gsm spelers’ beste vriend is, maar van 

mij moeten ze met elkaar praten in plaats van tegen hun 

gsm. Op tijd komen is een ander big issue. Het is een vorm 

van kunnen rekenen op elkaar, wat je ook meeneemt op 

het veld. Dat moeten ze mij en vooral hun teamgenoten 

kunnen bewijzen. ’t Is trouwens niets Afrikaans, de Belgische 

reparateur van mijn chauffage kwam bijvoorbeeld om elf 

uur, terwijl we drie uur eerder hadden afgesproken (grijnst). 

Voor mij is dat een groot probleem, ik kan daar niet mee 

leven. Als ik mijn woord geef, dan doe ik dat ook. Geen 

excuses achteraf. But I’m a nice guy, de eerste keer zullen 

ze wel merken dat ik het niet apprecieer, maar zal ik het nog 

door de vingers zien. Een tweede keer moeten ze het me 

wel niet lappen. Bij derde keer word ik very mad.”

U noemt uzelf een “rationeel man” en u komt als 

correct over: hoe gaat u om met onrecht dat u zelf 

opmerkt?
(zonder aarzelen) “Ik zal reageren, for sure. Gewoon staan 

toekijken hoe iemand onheus behandeld wordt of doen 

alsof mijn neus bloedt, is niets voor mij. I’m not that kind 

of guy.”

Wat zou de rationele Deen in u kiezen: gaan voor de 

vele Chinese Yuans die zelfs de toekomst van uw klein-

kinderen veiligstellen of passen wegens de onvereni-

gbaarheid met de Deense levensstijl, die er een is van 

minimalisme, van niet meer nemen dan je nodig hebt? 

“Met de hand op het hart: ik zit niet in het voetbal voor het 

geld. Als ik een nieuw avontuur aanga, moet het effectief 

een uitdaging zijn. Dat zal geld voor mij nooit zijn.”

“Door een eenmalig succes ben je 
nog geen topclub” 

Snapt u degenen die wél alles doen voor meer en meer 

geld?
(resoluut) “Neen! Na het uitbreken van het voetbalschandaal 

kreeg ik steeds meer details mee. Als ik hoor dat vaders met 

de perfecte job en meer dan genoeg geld toch sjoemelen 

om nóg meer geld te verdienen… (zucht) – onbegrijpelijk 

voor mij. Het gaat mijn verstand echt te boven.”

Is het dan nog wel een kwestie van geld of heeft het 

meer met prestige en macht te maken?

(knikt) “Dat denk ik ook, het kan niet anders. Het kan niet voor 

het geld zijn, wel voor prestige en macht inderdaad. Anders 

kan ik écht niet begrijpen waarom ze zoiets zouden doen.”

Kan u samenwerken met iemand waarvan u weet dat 

hij een louche reputatie heeft?

“Dat is een heel goede vraag. (stilte) Ik ben een correct 

persoon die die correctheid ook verwacht van iedereen in 

zijn omgeving, daar vertrouw ik ook op. Van nature ga ik ook 

uit van het goede in de persoon voor mij. Toch moet ik niet 

naïef zijn: als een louche makelaar een speler in portefeuille 

heeft die de club grote diensten kan bewijzen, zal ik toch 

proberen om met hem in zee gaan. Omdat ik weet dat ik 

na het ondertekenen van het contract niet meer met hem 

in aanraking hoef te komen.”

Leg eens uit wat “Hygge” precies betekent?

(lacht) “Hygge (spreek uit: “Hugge”) is het opperste genot. In 

Denemarken gebruiken we dat woord wanneer de familie 

’s avonds samen knus in de zetel voor TV zit of met een 

tas thee in de hand gezellig met elkaar zit te babbelen. Die 

kleine dingen die ons geluk uitmaken – let us have hygge, 
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zeggen we dan. Het zijn die zaken die met geen geld van 

de wereld te koop zijn. Het is the highest level of happiness 

– daarom is het zo’n belangrijk woord in Denemarken.

Op uw persconferentie maakte u indruk: ‘iemand met 

een visie’, was het eerste wat ondergetekende de 

voorzitter vertelde. Ergens blijven we wel nog op ons 

honger zitten…

“Oké… (stilte) Ik ga je niet tegenspreken, want je hebt 

gelijk. Anderzijds heb ik nog niet de tijd gehad om met 

de groep echt in de diepte te werken. Van de 8 weken dat 

ik hier ben waren er 3,5 interlandbreaks. In de resterende 

weken speelden we redelijk veel matchen waardoor de 

focus moest liggen op de voorbereiding en het spelen 

van die matchen. Natuurlijk wil ik mijn speelwijze en visie 

snel overbrengen op de spelersgroep, maar dat gaat niet 

in 1,2,3. Door de opeenvolging van matchen kon ik niet 

plots alles omgooien, ik moest – ook na overleg met mijn 

staf – sommige fundamenten waarop dit team gebouwd 

is behouden. Beetje bij beetje bracht ik wat van mijn DNA 

over op de spelersgroep, maar we zijn er nog lang niet. De 

evolutie zal vooral in de volgende periode merkbaar zijn, 

ná onze stage. In Spanje hebben we eindelijk wel de tijd 

om diepgaand te werken.”

Hoe ziet dat Jess Thorup-DNA dan uit?

“Dé kern van dat DNA is een offensieve mindset. Met én 

zonder bal, door middel van hoge druk. We moeten altijd 

vooruit denken in plaats van bang te zijn en over onze 

schouder te kijken. Momenteel hebben we veel balbezit, 

maar creëren we amper kansen. Balbezit is geen doel op 

zich voor mij, daar win je niets mee. Balbezit moet kansen 

tot gevolg hebben, anders kan je beter de lange bal spelen 

om gevaarlijk te zijn. Dat is de volgende stap waaraan we 

moeten werken, controle hebben over de wedstrijd is niet 

genoeg voor mij. Offensief moeten we echt sterker worden, 

maar dan praten we ook over pure intrinsieke kwaliteit. 

“Winnen, enkel dát telt aan de top. 
De tweede plaats is voor losers” 

Niet om nostalgisch te doen, maar een club die over-

winterde in de Champions League, iets later triom-

feerde op Wembley en de ambitie had/heeft om op dit 

elan door te gaan, lijkt nu toch wél zeer snel content te 

zijn: op én naast het veld.

“Akkoord. Hmm… Wat mij zorgen baart… (stilte) Oké, de club 

heeft twee prachtige jaren gekend, maar je wordt geen 

topclub door één keer kampioen spelen. Pas als je 10-15 jaar 

succes boekt, kan je die titel claimen. Die ambitie moeten 

we hebben, maar het is niet zomaar iets dat je zegt of kan 

kopen. Hard werken is essentieel om dat doel op duurzame 

basis te bereiken. We moeten groeien naar een team die elk 

jaar de top-3 moet ambiëren, daar zitten we op dit eigenste 

moment nog niet. Andere clubs, zoals Anderlecht en Brugge, 

hebben een rijke man aan het hoofd, maar deze clubs heeft 

stevige fundamenten. Het is een gezonde club die niet valt 

of staat met het geld van één man. Om te groeien naar de 

status van die teams zal er wat geduld nodig zijn, maar 

het moet zeker ons doel zijn. Een topteam mag niet enkel 

tevreden zijn met het spelen van een goede wedstrijd, 

neen, ze moet winnen. Winnen is essentieel, zelfs als het 

spelniveau iets minder is. ‘We speelden goed, maar…’, neen, 

geen “maar”! Winnen, dat is het enige wat telt. Elke wedstrijd 

opnieuw. Die winnaarsmentaliteit moet hier ook groeien.” 

“De voetbalwereld is hard, but I like it” 

U stelt me gerust, echt waar. Het vuur en de ambitie 

waarmee u nu praat… – een opluchting. Wat een ver-

schil ook met uw persconferenties na de match…

“Wees gerust, we zijn zeker nog niet waar ik wil zijn, 

helemaal niet zelfs. Maar zoals je weet is vertrouwen het 

hoogste goed in het voetbal. Dat maakt dat ik niet na 

elke wedstrijd ‘shitty game, shitty game, shitty game’ kan 

zeggen. Dan breek ik het team af. Ook al ben ik dus niet 

helemaal tevreden, moet ik ze het gevoel geven dat ze op 

de goede weg zijn. Ik snap dus wat je zegt, maar ik mag niet 

te hard zijn voor mijn team. ’t Is psychologie, ook rekening 

houdend met de beschikbare spelers. Als coach ben ik 

nooit helemaal tevreden – een voortdurend streven naar 

perfectie is het. Alles kan altijd nóg beter. Dat is essentieel 

om succes te boeken. Enkel het beste is goed genoeg.” 
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Er ontbreekt vuur en ambitie lijkt het wel, net twee 

zaken die onze voorzitter op 71-jarige leeftijd en na 

vele successen nog altijd te koop heeft.

“Het is echt mooi om dat heilige vuur in hem te zien, 

inspirerend zelfs. Een beetje daarvan bij de spelers zou 

een grote stap vooruit zijn, da’s waar.”

Een sympathieke speler vertelde aan de vooravond 

van de match tegen Bordeaux het volgende: “Ik slaap 

liever in mijn eigen bed, maar goed, ik speel voor het 

geld en dan kwalificeren we ons best zeker?” Kan u 

daarmee de basis van het gewenste succes leggen? 

(kijkt enigszins verbaasd) “Neen, helemaal niet. Da’s duidelijk 

niet de spirit waarmee je geschiedenis zal schrijven. Die 

ambitie en dat geloof moet vanbinnen komen. Externe 

prikkels zullen er nooit voor zorgen dat je boven jezelf kan 

uitstijgen en op 110% van je kunnen speelt. Voor mij worden 

spelers trouwens niet betaald worden om wedstrijden te 

spelen, maar om zich optimaal voor te bereiden: voeding, 

slapen, rusten, massage, op afzondering gaan, … Dat is hun 

plicht, zonder meer.”

“Alles kan altijd beter, enkel het 
beste is goed genoeg” 

In het kampioensjaar was de groepsgeest enorm posi-

tief, niet enkel door de resultaten – ’t was gewoon één 

grote vriendengroep. Nu… 

(onderbreekt) “Dat hoor je bijna altijd bij alle grote ploegen 

die geschiedenis hebben geschreven – ze praten dan altijd 

over ‘one big family’ waarbij de spelers zelfs na 10 jaar elkaar 

nog zien. Die connectie is uniek, je kan het niet kopen. Het 

is een gevoel dat stilletjes aan in het team sluipt en groter 

wordt bij het besef dat er samen iets groots verwezenlijkt 

kan worden. Mijn taak bestaat eruit om de kiem te zaaien van 

dat proces. Geen enkele van mijn spelers mag ’s morgens 

het gevoel hebben “it’s just another day at the office” – dat 

mag het echt niet zijn. Dit is geen job zijn, maar een passie.”

Gelooft u ook in het gegeven dat als je niet kritisch 

genoeg naar de zaken kijkt, er te snel een gevoel van 

tevredenheid komt en grote successen bereiken dan 

onmogelijk is.

“Absoluut – ergens moet dat wel in je zitten. ’t Is moeilijk 

om aan te leren.”

Zelfs de pers is in slaap gedommeld: de lat leggen ze 

niet veel hoger dan voor een subtopper, terwijl een 

paar jaar terug dé sterke man van Anderlecht zich op 

de voorpagina als een indiaan had uitgedost – “Ieder-

een Buffalo”.

“Ik heb geen macht over wat in de pers verschijnt, maar 
ze mogen weten dat deze club enorm ambitieus is. Wait 
and see.”

Hoe belangrijk is tactiek in uw visie?

(stilte) “Zeer belangrijk – je kan er wedstrijden mee 

omgooien. Het is gelijk een schaakspel tussen twee 

coaches. Hou er wel rekening mee dat voetbal vooral met 

het hoofd gespeeld wordt. Voor mij maakt intelligentie dus 

een groot deel van uit van de tactiek. Het is de mindset en 

beslissingen die – op het juiste moment en onder druk – op 

het veld genomen worden die je een wedstrijd doen winnen. 

En kwaliteit natuurlijk. (grijnst)”

“Voetbal is geen job, maar een passie” 

U zei onlangs: “Spelers zijn mensen, geen machines, 

je moet hen vrijheid geven”, een andere succesvolle 

trainer zei niet veel later: “Tactiek is een tegenstander 

zó kunnen doorgronden dat je weet wat hij gaat doen 

in elke mogelijke situatie. Ik vergelijk het met een don-

kere kamer met meubels. Een trainer moet zijn spelers 

kunnen vertellen: ‘Als je twee meter vooruit zet, stuit 

je op de tafel. Ga nu drie stappen naar links en je komt 

bij de stoel.’ Als je jouw spelers enkel op de schouder 
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klopt, maar hen zomaar de donkere kamer in stuurt, 

zullen zij recht op de tafel lopen en zich pijn doen.” Wat 

vindt u daarvan? 

“Natuurlijk vind ook ik details belangrijk – daar werken 

we vaak op. Toch blijf ik erbij dat de spelers op het veld 

de sleutel in handen hebben. Aan de zijlijn heb ik geen 

Playstationbakje in handen waar ik de spelers kan laten 

lopen waar ik wil. Binnen de aangereikte offensieve 

patronen – waar veel trainingsarbeid in schuilt – moet ik 

er vertrouwen in hebben dat zij de intelligentie hebben om 

de juiste beslissingen te nemen.”

“Mijn doel? 20.000 Buffalo’s uit hun 
dak zien gaan” 

Uw intro bezorgde de Gentenaars een erg goed gevoel, 

maar u creëerde met één zin toch een beetje twijfel: 

“Ik kijk naar de beschikbare spelers om mijn spelsys-

teem te kiezen”. Is het niet beter voor úw DNA en die 

van de club om uw systeem (3-5-2) te behouden en de 

spelers daarin in te passen?

“Hmm… Dit toont net flexibiliteit, vind ik. Bij mijn aankomst 

trof ik 31 spelers aan, kan ik dan zomaar zeggen: met twintig 

van hen ben ik niets, ik wil er tien andere in de plaats? Dat 

is het eenvoudigste om te doen, maar da’s niet realistisch. 

Bovendien moest ik nog bijna 15 matchen spelen met die 

spelers vooraleer de transfermarkt haar deuren opent. Ik 

ben geen coach die maar in één systeem kan spelen. In 

het verleden heb ik ook al 4-4-2, 4-1-4-1 en 3-4-3 gespeeld. 

Ik ben de dirigent die moet beslissen hoe mijn orkest het 

best tot zijn recht komt. In de ideale wereld heb ik natuurlijk 

mijn geprefereerd systeem, maar de voetbalwereld is alles-

behalve ideaal. Het is mijn taak om het beste uit mijn elftal 

te halen aan me niet vast te klampen aan een systeem.”

Akkoord, maar na dat we in binnen- én buitenland lof 

kregen voor ons voetbal – Gent was ‘hot’ – zei de voor-

zitter dat dit ons nieuwe DNA moest worden…

“Wat is het DNA van Gent? Wat ik heb gehoord is dat de 

club elke transfermarkt zeer bedrijvig is. Als we even kijken 

naar de historie, zonder enig negatieve bijklank, was het 

iets van: verkopen, kopen, verkopen, kopen – met 10, 15, 

20 tot zelfs 30 transacties in één transferperiode. Dan is het 

simpelweg onmogelijk om iets op te bouwen.”

“Ben de dirigent die moet beslissen 
hoe mijn orkest het best tot zijn 
recht komt” 

Goed, u bent iemand die iets duurzaam wil bouwen. 

Stel dat u al uw wensen vervuld ziet – hoe ziet het 

voetbal-DNA van Gent er dan uit? 

“Een dominant, offensief ingesteld team. Hoe sneller we 

aan de goal geraken, hoe beter. Het aantal passen kan me 

eerlijk gezegd worst wezen. Balbezit is een middel om veel 

kansen te creëren, geen doel op zich. Als ik een blanco 

cheque krijg en alle type spelers kan aantrekken die ik wens, 

zal deze filosofie in 3-4-3 veruitwendigd worden. Dat is het 

systeem dat ik de laatste 1,5 jaar bij mijn vorige club heb 

uitgewerkt en veel succes mee heb geboekt. 

Met dat systeem kan je in mijn visie nog offensiever spelen: 

nog meer hoog druk zetten, de vleugelbacks kunnen 

hoger opkomen, we komen met meer volk in de 16 van 

de tegenstander en je haalt er de counters sneller uit, … 

Dit moet allemaal resulteren in meer kansen, waarbij we 

meer tijd hebben in de opbouw door de veldbezetting. Het 

belang van een creatieve nummer 10 die de laatste pass 

kan lanceren is daarbij niet te onderschatten.”

We zijn verwend – de lege plekken in de thuismatch 

tegen Eupen waren frappant. Niet enkel het resultaat, 

maar ook de manier waarop telt voor de fiere Gente-

naars.

“Het moet ons doel zijn om elke match voor een uitverkocht 

stadion te spelen. Tegen de supporters kan ik enkel mijn 

wens uitdrukken dat ik hoop dat we samen iets moois 

kunnen opbouwen. Hun steun is essentieel in het verhaal 

dat we willen schrijven. Ik beloof hen dat ik er alles aan 

zal doen om hen attractief voetbal voor te schotelen. We 

hebben elkaar echt nodig – together we are stronger.”

“Probeer als een vader te zijn voor 
mijn spelers” 

Tot die bekers in de lucht gestoken worden zal u nu al 

herinnerd worden als ‘de trainer in short’, ’t is winter hé 

coach…
(lacht hard) “Aanvankelijk stond ik echt niet stil bij het feit 

dat dit zo speciaal is. Het stadion kom ik altijd binnen in 

kostuum, maar op het veld wil ik iedereen tonen dat ook 

ik klaar ben om de strijd aan te gaan. Door een short aan 

te trekken wou ik duidelijk maken dat ik deel uitmaak van 

het team en niet gewoon een toeschouwer aan de zijlijn 

ben. En eerlijk gezegd heb ik nog nooit koud gehad. (grijnst) 

Enkel in Charleroi stond er een strakke wind waardoor ik 

mijn schortje ingeruild heb voor een trainingsbroek. Fans 

en sponsors hebben me al gezegd dat ze het leuk vinden 

dat ik daar niet in een stijf pak sta, dus die short blijft. Zelfs 
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een eventuele Champions Leaguefinale zal in korte broek 

gecoacht worden (lacht).”

’t Is bijna kerstmis, barmhartigheid en gelijkheid 

winnen als waarden dan aan aandacht. Bovendien is 

de Deense bevolking vooruitstrevend en hecht ze veel 

waarde aan dat laatste. Wat dacht u toen sterspeler 

Raheem Sterling bekritiseerde dat dezelfde krant over 

twee jeugdspelers (de ene blank, de andere zwart) 

van dezelfde club en die exact hetzelfde hadden 

gedaan (een huis kopen) op een totaal andere manier 

berichtte? Één van uw spelers was daar danig van 

onder de indruk. 

“De media hebben enorm veel macht. Velen nemen alles 

wat ze schrijven ook direct voor waar aan, daarin schuilt een 

verpletterende verantwoordelijkheid. Veel valt daar echter 

niet aan te doen. ’t Is belangrijk dat er een eerlijke relatie 

is tussen bijvoorbeeld club en coach. Het gezicht van de 

club wordt bepaald door wat de journalisten schrijven, zo 

simpel als gevaarlijk is het. Die fairheid is er niet altijd, zoals 

in deze zaak. Dat is iets dat ik niet kan tolereren. Zo moeilijk 

kan het toch niet zijn om mensen gelijk te behandelen?”

Wat zijn uw Nieuwjaarsvoornemens? 

“Bij ons in Denemarken is het de gewoonte om op klokslag 

12 uur van een stoel te springen en één wens te doen (lacht 

breed). Mijn grootste wensen zijn de clichés: familiegeluk 

en succes met deze mooie club. ’t Zal een grote sprong 

zijn (lacht) Velen jagen tegenwoordig op alsmaar meer 

geld dat ze de traditionele gelukzaligheden, zoals quality 

time met de familie, gewoon over het hoofd zien – ik wil 

niet die man zijn.”

Beschrijf eens de dag waarin u als fiere Deen de 

Ghelamco Arena in uw achteruitkijkspiegel een laatste 

keer zal zien oplichten. 
“Een dag waarop 20.000 Buffalo’s samen met het team 

uit hun dak gaan omdat we samen geschiedenis hebben 

geschreven. Het draait allemaal om winnen, de tweede 

plaats is voor losers. Enkel dan – bij het winnen van die 

titel – zal ik voldaan zijn.”

Wanneer zal u voldaan van uw pensioen kunnen genieten?

“Als coach is een carrièreplanning een onbestaande luxe. 

Dat wil niet zeggen dat ik geen dromen heb. Het absolute 

hoogtepunt zou het bondscoachschap van Denemarken 

zijn. Bondscoach worden van je eigen land beschouw ik 

als de grootste eer die je maar kan krijgen.”

Tot slot: de Verenigde Naties riep jullie, Denen, al 

meerdere keren uit tot “Gelukkigste Mensen op Aarde” 

– onthul voor al die lieve Buffalo’s eens het geheim 

erachter.

(lacht hard) “Ons geheim is simpel: focus op de positieve 

zaken. Dat lijkt uniek de dag van vandaag – via de media 

lijken we in een barbaarse wereld te leven terwijl er zoveel 

moois onbelicht blijft. Denen staan elke dag op om er het 

beste van te maken. Sommigen vinden dat opvallend, 

omdat wij de meeste belastingen van heel Europa betalen. 

Vanbinnen voelen we ons echter gelukkig. Je ingesteldheid 

kan je kijk op de wereld volledig beïnvloeden. Looking at 

the positive side is a way of life that leads to happiness.”

Tak, coach. Het vertrouwen in u is groot. 
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Eric
Viscaal

Tekst: Mikaël Soinne - Foto’s Belga Image
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Met zijn dribbels en heerlijke goals kleurde hij de jaren ’90 in 

het Ottenstadion. Vijf jaar lang was Eric Viscaal een Buffalo. 

Na zijn actieve voetbalcarrière ontfermde de Nederlander 

zich in het Midden Oosten over de jeugd. Maar ook na een 

kwarteeuw blijft KAA Gent in zijn hart zitten. 

Deze maand begint Eric Viscaal als Hoofd Opleidingen 

bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Acht jaar ervaring heeft hij al 

in het Midden Oosten. Wie Viscaal zegt, denkt natuurlijk 

aan de dribbelkont die over de Belgische voetbalvelden 

dartelde. Met Gent bereikte hij onder andere de kwart-

finales van de Europacup. Maar Viscaal heeft ook op 

een nog andere manier (club)geschiedenis geschreven. 

 

Flashback naar 1993, de slotfase van Cercle – KAA Gent. 

De Gentse doelman Zsolt Petry haalt de doorgebroken 

Cercle-spits Josip Weber onderuit. Rood voor Petry en 

penalty voor Cercle. Trainer René Vandereycken heeft al 

drie wissels doorgevoerd. En dus moet een veldspeler in 

de goal staan. Dat wordt Eric Viscaal. 25 jaar later doet de 

Nederlander graag nog eens het verhaal. 

 

Eric Viscaal: “De betreurde Josip Weber neemt die penalty. 

Ik kies toevallig de goeie hoek en heb hem. De penalty 

was ook niet super getrapt, moet ik eerlijk zeggen. Daarna 

krijgen wij nog een penalty. En ja, ik was de vaste penal-

tynemer. Dus neem ik die, schiet ik raak en wordt het nog 

1-1. Ik word er in België nog vaak aan herinnerd. En als de 

jongere generatie wat beelden van me opzoekt, komen ze 

toch vaak bij dat beeld uit natuurlijk.” 

Geef toe, het is ook wel een grappig beeld: jij met die 

iets te grote keeperhandschoenen en die keeperstrui.

Viscaal: (lacht) “Ja. Het is natuurlijk ook iets onwaarschijnlijk. 

Once in a lifetime, hè. Dat een speler in het doel moet 

staan, komt wel eens voor. Maar daar blijft het dan ook bij. 

Dit daarentegen is bij mijn weten nog nooit gebeurd. Een 

enorme apotheose, die laatste minuten van de wedstrijd.”

‘Ik was de vaste penaltynemer bij Gent’, zeg je. Hoe is 

die keuze gevallen om jou te nemen als doelman?

Viscaal: “Tijdens mijn allereerste wedstrijd in de Belgische 

competitie, Antwerp – Beveren, heb ik ook nog twee 

minuten in het doel gestaan. Die wedstrijd eindigde op 

2-2. Het toeval wil dat ik toen beide doelpunten maakte. 

En vroeger na een training keepte ik wel af en toe eens. 

Maar het is niet dat ik daar iets speciaal mee deed of zo.”

Heb je jezelf toen kandidaat gesteld, of ben je aangeduid?

Viscaal: “Tja, hoe vaak komt zo’n situatie voor? Dus ja 

inderdaad, ik heb me wel spontaan aangeboden. Dat zie 

je ook op de beelden, denk ik.”

En Vandereycken zei: ‘Doe maar, Eric?’

Viscaal: “Ja, wat kan je als trainer op dat moment zeggen?” 

(lacht) 

Heb je in de jeugdreeksen ooit in de goal gestaan?

Viscaal: “Neen. Misschien wel eens overwogen of zo. Want 

ja, hoe ging dat vroeger: toen voetbalden we altijd buiten 

en was je ook wel eens keeper na school.”

KWARTFINALES VAN DE EUROPA CUP EN 
HERFSTKAMPIOEN

KAA Gent is de club waar je, naast De Graafschaap, het 

langst gespeeld hebt in je carrière. Blijft het voor jou 

de meest speciale club?

Viscaal. “Ja. Natuurlijk, bij PSV als jonkie, dat vergeet 

je natuurlijk nooit. Maar zowel bij KAA Gent als bij De 

Graafschap heb ik vijf jaar gespeeld. Dus met die twee clubs 

heb ik iets. De voorbije acht jaar heb ik in het buitenland 

gewerkt. Ik volgde het wel, maar van veraf. Vorig jaar ben 

ik nog eens naar een match van KAA Gent geweest. Ik ken 

Miguel Wiels vrij goed. En die vraagt me af en toe of ik zin 

heb om eens een wedstrijdje mee te kijken.”

Mag ik vragen hoe jij Miguel Wiels kent?

Viscaal: “We kennen elkaar van een tv-opname. De naam 

van het programma kan ik me niet meteen herinneren. 

Miguel vertelde toen dat hij Gent-supporter is. Nadien zijn 

we elkaar nog af en toe tegen gekomen, onder andere in 

voetbalwedstrijdjes tussen oud-voetballers en mensen van 

de televisie. Ik ga ook altijd met vakantie naar de Belgische 

kust. En na een optreden van Miguel daar ben ik nog eens 

iets met hem gaan drinken.”

Als je de naam KAA Gent hoort, wat is het eerste waar 

je aan denkt?

Viscaal: “Goh… Ik ben al in het nieuwe stadion geweest. Als 

je ziet waar de club vandaan komt en waar ze nu staan… Ons 

team van toen heeft natuurlijk historie geschreven door de 

kwartfinales van de Europacup te halen. Maar hét moment 

uit de clubgeschiedenis is toch wel het kampioenschap. De 

club had me uitgenodigd voor die wedstrijd (de kampioe-

nenmatch tegen Standard, nvdr) maar ik was toen in Dubai.”

Heb je nog contact met het bestuur van KAA Gent?

Viscaal: “Ja. Vorig jaar bij de match tegen KV Mechelen heb 

ik Ivan De Witte, Michel Louwagie en Patrick Lips gezien. 

Die mensen zijn er nog altijd, hè. Tijdens het kampioen-

schap dacht ik maar aan één man, en dat is Ivan De Witte. 

In onze tijd stond hij eigenlijk tussen de spelers en het 
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bestuur in. Ik kan me nog herinneren dat wij een aantal 

discussies hebben gehad met het bestuur over premies 

van Europacup-wedstrijden. En wat mij opviel aan meneer 

De Witte, is dat hij heel oprecht was, en zeker niet de kant 

van het bestuur koos. Die man heb ik eigenlijk altijd gegund 

dat hij succes zou halen bij Gent. En dat is hem ook gelukt, 

met de mensen rond hem heen, natuurlijk. Een zeer wijs, 

intelligent man.”

In jouw periode haalde Gent ook best wel wat sporti-

eve successen. Je verwees al naar die kwartfinale in de 

Europacup. Begin jaren ’90 werd Gent ook herfstkampi-

oen en deden jullie heel lang mee voor de titel.

Viscaal: “Ik denk dat we op 9 wedstrijden van het einde 

5 punten voor stonden. Dat seizoen zijn we uiteindelijk 

derde geëindigd. We hadden natuurlijk ook wel een aardige 

selectie, met heel veel Belgen. Dat mist België momenteel 

toch. Ik praat nu een beetje voor mijn eigen winkel, omdat 

ik hard aan de jeugdwerking heb gewerkt in het buitenland. 

En ik weet hoe dit belangrijk was voor die teams. Iedereen 

is bezig over het succes van het Belgisch nationale elftal. 

En terecht. Maar als je puur naar de jeugdwerking kijkt… Nu, 

waarschijnlijk zal dat wel met financiën te maken hebben. 

Al moet je de meerwaarde van buitenlanders sowieso 

houden.”

In de jaren ’90 speelden er inderdaad wellicht meer 

Belgen in de Belgische competitie.

Viscaal: “Meer nog: bij Gent liepen veel Gentenaars rond: 

Yves Soudan, Laurent Dauwe, Krist Porte. Allemaal jongens 

die toch een bepaalde binding hebben met die club. Dat 

hadden we bij De Graafschap ook. En dat maakte ons zo 

sterk.”

Komt die tijd ooit terug, denk je?

Viscaal: “Nou… Ik zie gewoon veel te weinig Belgische talen-

ten doorstromen. Anderlecht telt nu wel wat youngsters, 

maar die moeten noodgedwongen spelen. Zo’n Pozuelo 

van Racing Genk bijvoorbeeld. Dat is een absolute topper 

en een meerwaarde voor de Belgische competitie. Maar zo 

kan ik er geen tien opnoemen in de Belgische competitie, 

ook al staan er in totaal misschien tachtig of honderd bij 

Belgische clubs onder contract.”

Wat vond jij het sportieve hoogtepunt in jouw periode 

bij KAA Gent?

Viscaal: “Toch wel die kwartfinale in de Europacup, de 

wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. We hebben toen heel 

veel geluk gehad. Daar moeten we eerlijk in zijn. We kregen 

één kans, en Erwin Vandenbergh scoort 0-1. Frankfurt was 

op dat moment dé te kloppen ploeg uit de Bundesliga. 

En wij schakelen die uit. Dat was toch wel heel speciaal.”

Heb je de confrontaties met Tottenham gezien? Is 

dat wat vergelijkbaar? Want Gent dat Tottenham 

uitschakelt, deed me wat denken aan jullie die Frank-

furt uitschakelden.

Viscaal: “Ja, misschien wel. Al zaten er in het stadion in 

Frankfurt misschien zo’n 20.000 mensen, terwijl er voor 

de match in Wembley wel 80.000 zaten, met ook heel 

veel Gentenaars (10.000 Buffalo-supporters reisden mee 

naar Wembley, nvdr). Heel speciaal. Frankfurt was het 

hoogtepunt. Maar ik heb het vijf jaar lang naar mijn zin 

gehad bij Gent. Dat blijft toch altijd in je hart zitten, hè?”

Het waren sportief vaak succesvolle jaren. Maar finan-

cieel was het geen makkelijke tijd voor de club.

Viscaal: “Ja, dat zou je aan de beleidsmakers van toen 

moeten vragen. Maar goed, als je Frank Dauwen aankoopt 

voor vier miljoen Belgische frank - of hoeveel was de 

transfersom? En Erwin Vandenbergh, Marc Vanderlinden, 

Alain De Nil, … die kwamen allemaal de rangen versterken. 

De Nil was Speler van het Jaar geworden, het grote talent 

van de Belgische competitie dat toen bij Cercle de pannen 

van het dak speelde. Vanderlinden hadden ze bij Anderlecht 

gehaald. Vandenbergh kwam terug naar België.”

Sorry voor de vraag, maar: had jij een zwaar contract?

Viscaal: “Goh, wat is zwaar? Ik had een normaal, goed 

contract, denk ik. Ik heb vijf jaar bij De Graafschap gespeeld, 

vijf jaar bij Gent. Ik moet me ook ergens goed voelen.”

En dat was belangrijker dan centen?

Viscaal: “Ja, appreciatie en respect krijgen, is belangrijk. Nu, 

op het einde is het wel een beetje misgelopen.”

Waarom ben je vertrokken uit Gent?

Viscaal: “Heel simpel: omdat ik niet meer gewenst was. 

Ik ben dan uitgeleend aan Grasshoppers in Zwitserland.”

‘OOIT WERK IK VOOR KAA GENT’

Wat ik me nu afvraag: is er eigenlijk in de Ghelamco 

Arena een bar naar jou vernoemd?

Viscaal: “Dat weet ik niet. Ik heb boven eens een grote 

foto zien hangen. Maar misschien moeten ze die bar nog 

openen, wie weet?” (lacht smakelijk)

Wat vind je van het nieuwe stadion?
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Viscaal: “Eén woord: top. Alleen denk ik dat ze het te klein 

hebben gemaakt. Het is heel indrukwekkend. Ook als je 

daar passeert op de autosnelweg.”

Hoe denk je dat de Gent-supporters jou herinneren?

Viscaal: “Als een technisch onderlegde, doelgerichte speler.”

Ik heb het woordje ‘dribbelkont’ in gedachten.

Viscaal: “Ja, dat ook. Balbeheersing en zo. Ook in positiespel 

was ik enorm goed.” 

Droom je er van om ooit voor KAA Gent te werken?

Viscaal: “Er zijn al een paar mogelijk heden geweest. Ik zou 

er doodgraag willen werken, met name naar doorstroming 

en dergelijke meer. Acht jaar heb ik voor echte topclubs in 

het buitenland gewerkt: in Mexico, Saudi-Arabië en Dubai. 

Op het einde bij Al-Shabab in Dubai was ik zelfs technisch 

directeur. Dus de know how is er. Voor een club als Gent 

werken, zou heel mooi. Al was het maar om over je ideeën 

te kunnen praten. Maar ja, misschien vinden ze mij wel een 

vervelende jongen, wie weet?” (lacht) 

Dat zou ik niet denken, als je zegt dat de relaties nog 

altijd goed zijn.

Viscaal: “Zeker, de relaties zijn nog altijd goed. Maar de 

contacten waren vluchtig. Zo was er even sprake van een 

job bij de U21. Maar er is niets uit voortgekomen. Bovendien 

ben ik ook niet voor sollicitaties, moet ik eerlijk zeggen. 

Dat is niet goed, want zo werkt het leventje niet. Maar ja, 

ik vertrek nu naar Saudi-Arabië. Die mensen hebben zelf 

met mij contact gezocht. Dat heeft puur te maken met 

wat ik daar in het verleden heb neergezet op gebied van 

jeugdwerking. Zij moesten mij absoluut hebben. Terwijl 

ik eigenlijk helemaal niet zinnens was om nog naar het 

buitenland te gaan.”

Voor welke club in Saudi-Arabië ga je werken? 

Viscaal: “Al-Ittihad. Qua populariteit en succes is de club 

vergelijkbaar met Gent: tussen top en subtop in. Hoewel, 

Gent is gegroeid in België. Als je alles bijeen neemt - het 

stadion, de accommodaties in het nieuwe oefencomplex, 

… - mag je toch wel spreken over een topclub. Momenteel 

staat mijn toekomstige club Al-Ittihad wel onderaan. Ze 

doen het enorm slecht, uitzonderlijk slecht – al heb ik daar 

niets mee te maken.” 

Je hebt er een contract getekend tot 2020. Wat wordt 

jouw taak?

Viscaal: “Hoofd Opleidingen. Ik ga er een structuur aan-

brengen. Eerst wil ik kijken wat de infrastructuur is en de 

kwaliteit van coachen van spelers. En dan ga ik mijn manier 

van werken implementeren. Bij Al-Shabab, mijn vorige club, 

waren ze alvast heel tevreden. Op drie jaar zijn in totaal acht 

spelers vanuit de jeugdwerking contractspeler geworden. 

Dus dat is goed gewerkt. Helaas is er een bestuursveran-

dering geweest in december. En die brachten hun eigen 

mensen. Maar ik heb vier jaar aan een stuk in het Midden 

Oosten gewerkt, bij één club. Dat kunnen niet veel mensen 

zeggen.”

Is het iets gelijkaardig wat je ooit hoopt te doen bij KAA 

Gent, met name een functie als Hoofd Opleidingen?

Viscaal: “Wel ja, er zijn genoeg functies te verzinnen om 

de doorstroming te bevorderen. Hoofd Opleidingen is daar 

één van. Je kan heel mooi sportief een club uitbouwen.”

Je liet daarnet het woord ‘sollicitaties’ vallen. Ik begrijp 

daar uit dat je het liefst gevraagd wordt door een club?

Viscaal: “Ik ben natuurlijk al heel lang uit België en ga ook 

niet overal reclame maken over wat ik allemaal doe. Maar 

toen ik in Saudi-Arabië werkte, werd ik door Johan Cruyff 

gevraagd of ik met hem mee ging naar Mexico. Als zo 

iemand je vraagt, is de kans aanwezig dat je wel iets van 

het spelletje snapt, denk ik.” 

Dus je sluit niet uit dat je ooit voor Gent werkt?

Viscaal: “Oh nee, dat sluit ik zeker niet uit.”

Maar dan moeten de contacten nog eens aangehaald 

worden?

Viscaal: “Nou ja, een informele babbel kan soms ook erg 

leuk zij, hè? De club betekent iets voor mij en ik heb ooit 

iets betekend voor de club. Al ben ik natuurlijk maar één 

van de vele oud-spelers. Maar ik ben na mijn actieve 

voetbalcarrière heel erg gepassioneerd geraakt door het 

opleiden van spelers en structuren wegzetten in een club. 

Dan is het leuk om daar met de club over te babbelen. 

‘Welke visie hebben we nu en hoe strookt dat met jouw 

visie?’ Gewoon een leuke voetbalbabbel. Een bak koffie er 

bij. Dat kunnen leuke gesprekken worden. Misschien kan 

daar wel iets uit voortkomen. Het lijkt me hartstikke leuk. En 

ik denk ook dat veel mensen in en rond het Gentse het niet 

erg zouden vinden als ik ooit voor KAA Gent zou werken.”

Absoluut. En ze zullen deze uitspraak van jou in Wig-

wam ook heel graag lezen, denk ik.

Viscaal: (lacht) “Leuk om horen. Gent blijft gewoon een heel 

belangrijk deel van mijn voetballeven.”
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■  alle kleuren  
■  alle verfsoorten
■  met kleuradvies
■  aan fabrieksprijzen  

MUUR MAT
Matte, zeer goed
dekkende acrylaatverf
voor binnen en buiten

wit kleur vanaf

€4600   
€5500

voor 10L voor 10L

MUUR 
BADKAMER
Zijdeglanzende muurverf 
specifiek geschikt voor 
het schilderen an muren 
en plafonds in badkamers. 
Eénpotsysteem. 
wit kleur vanaf

€2590    
€2950

voor 2,5L voor 2,5L

MUUR BUITEN 
PEARL
Bijna 100% waterdamp-
doorlatende gevelverf met 
lotuseffect en kalkmatte 
uitstraling.

wit kleur vanaf

€10500   
€11400

voor 10L voor 10L

NATURAL 
WOOD
Watergedragen hout-
veredelaar die het hout 
niet verkleurd en zijn 
natuurlijke uitzicht behoudt. 
Olie en waterafstotend. 
 

€1595  
voor 1L 

Verf 
met impact!

www.paintfactory.be
Paintfactory Gent I Oude Eedstraat 5A I 9810 Eke I 09 395 95 96
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5 maart 1993, de eerste vrijdag van een natte maart, 
bijna 30 jaar geleden. 
Het internet staat op het punt geboren te worden, 
2 Unlimited laat met “No Limit” iedereen de nieuwe 
betekenis van “House” kennen, een overwinning 
levert een ploeg twee punten op en de Gantoise 
heeft nog geen week geleden zijn trainer René 
Vandereycken ontslagen.

Op die druilerige vrijdagavond geeft Cercle Brugge KAA 

Gent partij in het eerste duel van de 25e wedstrijdweek. 

De ploeg van Brugge staat na 24 wedstrijden vijftiende, 

de Gantoise zesde, net na RWD Molenbeek. Lommelse 

SK bengelt onderaan, Anderlecht staat autoritair aan kop.

De baltoetsen galmen in een al te leeg Olympia. Enkele 

honderden blauw-witte supporters zijn de E40 afgegleden 

naar de kust dat wel, maar de thuistribunes zijn meer leeg 

dan vol. Ondanks de luide inspanningen van de Buffalo’s 

achter de goal van hun doelman Zsolt Petry, is er niet veel 

sfeer, evenmin als doelpunten. 

Het heeft er alle schijn van dat het een weinig memorabele 

wedstrijd wordt, een grijze match gestreden in de buik van 

de rangschikking.

Toch bewijst die miezerige maartse vrijdag  dat iedere 

voetbalwedstrijd memorabel kan zijn en dat om tal van 

redenen.

Die avond is de reden Eric Viscaal, de spits met de keeper-

handschoenen aan.

In de tweede helft krijgt Josip Weber de bal snel toege-

speeld. Hij staat nog een meter binnen zijn eigen helft. Voor 

hem ligt een zee van groen met aan het eind, uitnodigend, 

het Gentse doel. In zijn wijde omtrek is er geen verdediger 

te bespeuren. 

Weber, topschutter, internationaal, moet je zo’n kansen niet 

geven. Als een bolide raast hij het veld over. Zsolt Petry, 

de Gentse doelman, snelt hem tegemoet. Wanneer Josib 

Weber hem met zijn derde baltoets rechts wil passeren 

haalt Petry de spits van Cercle ter hoogte van de halve 

maan onderuit. Weber tuimelt voorover, rolt en eindigt op 

het gras, de handen op de knieën, een meewarige blik in 

de ogen. De scheidsrechter, in die tijd steeds in het zwart, 

twijfelt niet: Petry de rode kaart en Cercle de strafschop.

Wat nu? De Gantoise heeft al zijn vervangingen al doorge-

voerd. Een veldspeler moet in doel. Maar wie? 

De keuze valt op een spits. Eric Viscaal mag in het doel 

gaan staan. Het keepersshirt van Petry, zwart-witte strepen 

op de mouwen, een kakafonie van zwart, paars en blauw 

op de borst, past hem niet. Viscaal is niet gekozen om zijn 

grootte, dat is duidelijk.

Cercle Brugge 1 - KAA Gent 1

Terugspeelbal
25 maart 1993

JOUW IDEALE 
WINTERBREAK

Meer info? Surf naar TUI.be of ga langs in je TUI shop of bij je reisagent.

Wigwam_167_5x118_TUI.indd   1 14/09/18   09:51

Tekst: Peter Maes - Foto’s Belga Image
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Daar staan hij dan. Tussen de palen. Voor hem op elf meter 

de bal. Daarachter Josip Weber, doelpuntenmachine. 

Weber loopt aan: een hard schot op kniehoogte, een 

zoevende bal klaar om tegen het net te sterven, net naast 

de linkerpaal. 

Maar dat is buiten ene Eric Viscaal gerekend. 

De kersverse Gentse doelman duikt als een tijger naar zijn 

rechterkant. Hij sterkt zijn armen uit zo ver hij kan. De bal 

spat op zijn handen, springt weg. Viscaal duikt, doet alle 

gevaar wijken. Uit pure adrenaline keilt hij de bal de lucht in. 

De meegereisde Buffalosupporters weten het niet 

meer: ze gaan collectief uit de bol. Hun spits, al te grote 

keepershandschoenen om handen, stopt de strafschop 

van de beste aanvaller van België. Zotjes!

Enkele minuten later gaan ze helemaal uit hun dak.

JOUW IDEALE 
WINTERBREAK

Meer info? Surf naar TUI.be of ga langs in je TUI shop of bij je reisagent.

Wigwam_167_5x118_TUI.indd   1 14/09/18   09:51

De Buffalo’s zijn nauwelijks bekomen van de Redding van 

Viscaal of een Cercle-verdediger keert een scherpe Gentse 

voorzet met de arm. Strafschop voor de Gantoise! In Brugge 

is het soms best plezant. 

Wie de penalty zal nemen is duidelijk. Eric Viscaal sjokt 

vanuit “zijn” doel naar de plaats waar hij zich het best voelt: 

de zestienmeter, maar dan wel als spits, ook al heeft ie nu 

keepershandschoenen aan.

Zonder twijfelen plaatst hij de bal schuivend propertjes in de 

hoek van het doel. De netten trillen. Goal voor de Gantoise! 

Spelers vallen hem in de nek, heffen hem op, de supporters 

kunnen het niet geloven. Niemand heeft dit ooit gezien.

Eric Viscaal: de spits die redt, de doelman die scoort. 

Twee voor de prijs van één.
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Johnny
Mølby 
De gelijkenis tussen Jess Thorup en Roberto Martinez? 

Ze houden allebei van aanvallend voetbal. Het verschil? 

Thierry Henry, de Europese kampioen van 2000 is niet 

langer assistent van Martinez terwijl Jess Thorup en de 

Buffalo’s zich net verzekerden van de diensten van Johnny 

Mølby, de Europees kampioen van 1992. En net als Henry 

bij de Duivels, is ook Mølby bij de Buffalo’s verantwoordelijk 

voor (o.a.) de stilstaande fases. Een echte passie zo blijkt.

Tekst: Xavier Louwagie - Foto’s Belga Image
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Vertel eens over jullie, laten we zeggen, redelijk onver-

wachte Europese titel met Denemarken in 1992. Wat 

herinner je je nog van dat team en van dat moment? 

Johnny Mølby:  “Het was inderdaad totaal onverwacht. We 

waren allemaal al op vakantie en kregen toen telefoon dat 

we het EK moesten gaan spelen (UEFA diskwalificeerde 

Joegoslavië omwille van de burgeroorlog in het land en 

riep in de plaats Denemarken op. n.v.d.r.). Het was een 

echte rollercoaster; de sfeer was relaxed maar er waren 

ook moeilijker momenten zoals met Kim. (N.v.d.r. Aanvaller 

Kim Vilfort keerde terug naar huis toen de leukemie-be-

handeling van zijn 7-jarig dochtertje niet aansloeg. Vilfort 

kwam daarna – daartoe aangespoord door zijn familie 

en vrienden – tweemaal terug voor de halve finale tegen 

Nederland en de finale tegen Duitsland en speelde in beide 

wedstrijden een beslissende rol: hij zette tegen Nederland 

een penalty om die de Denen mee naar de finale bracht en 

scoorde daarin de beslissende 2-0 in de 78e minuut. Zijn 

dochtertje Line overleed enige tijd na het EK. Er bestaat 

een prachtige film (Sommeren ’92/ Summer of 92) over 

het exploot van de Denen, te bekijken op Netflix). Het 

belangrijkste wat ik van die Europese titel onthouden heb, 

is dat een goed team iedereen kan verslaan. Wij hadden 

niet de beste spelers maar we hadden wel het beste team. 

Veel spelers kenden elkaar van bij Brondby en de beloften 

waar we vaak hadden samengespeeld, dus we waren een 

hechte groep. Nederland en Duitsland hadden spelers 

van wereldklasse op elke positie, maar wij hadden een 

fantastische mentaliteit en we versloegen hen allebei. Dat 

is wat ik ervan onthou en wat ik daarna mijn spelers ook 

altijd meegaf: “If you have a good team, you can always 

beat individual class”. 

Johnny, dit is jouw eerste ervaring als trainer in het 

buitenland. Waarom wou je de challenge aangaan?

JM:  “In Denemarken heb ik als coach en speler zowat alles 

gedaan. Ik ben er assistent-coach geweest en heb ook 7 jaar 

op het hoogste niveau gewerkt als hoofdtrainer (bij Aarhus, 

AC Horsens en Viborg). Het is altijd een ambitie geweest 

om in het buitenland te werken dus toen de gelegenheid 

zich voordeed en Jess (Thorup, de hoofdcoach, n.v.d.r.) me 

belde, heb ik toegehapt. Ik had ervoor al in België gewoond 

en was hier heel gelukkig. Ik hou van het land, de mensen 

en de mentaliteit hier. Bovendien is het competitieniveau 

hier hoger dan in Denemarken. Ik was ambitieus als speler 

en ben dat ook als coach. Dan wil je natuurlijk jezelf testen 

op het hoogst mogelijke niveau.”

Hoe verliep het eerste contact?

JM: “Jess belde om te informeren of ik het zag zitten om 

naast hem te functioneren. Hij zag hier een mogelijkheid 

voor me en zei dat het een mooie ervaring kon zijn. Ik hoorde 

hem wat uit en stelde vragen over hoe hij het zag. Natuurlijk 

moet alles altijd snel gaan in het voetbal (lacht), dus heb 

ik snel overlegd met mijn vrouw en mijn twee dochters of 

ze ervoor open stonden. “Volg je droom papa”, zeiden ze.”

Jess en jij hebben nooit eerder samengewerkt. Waar-

om denk je dat hij jou erbij wou?

JM: “Als speler en coach hebben we nooit samengespeeld 

of samengewerkt, maar we kennen elkaar als tegenstander. 

Tijdens onze spelerscarrière en later als coach stonden we 

verschillende keren tegenover elkaar. Ik denk en hoop dan 

ook dat Jess me koos omdat mijn prestaties als coach hem 

overtuigden en hij denkt dat ik hem hier van nut kan zijn”

Één van de zaken die de coach aanhaalde, was dat je 

in Denemarken gekend was om je werk op stilstaande 

fases.

JM: “Om te beginnen zijn stilstaande fases een extreem 

belangrijk onderdeel van het hedendaagse voetbal. 

Daarnaast is de competitie in België ‘very tight’, als ze niet 

bij de les zijn kan de eerste in de stand hier zomaar verliezen 

van de laatste. Als je dan een wedstrijd kan openbreken 

met een goal op een stilstaande fase, heb je al een groot 

voordeel.”

Hoe train je zo’n fases dan?

JM: “De basis is natuurlijk altijd je eigen team. Wie is goed 

in wat? Daarna analyseer je de tegenstander: spelen ze in 

zone, met mandekking of een combinatie van beide? Hoe 

is hun defensieve organisatie? Eens je die analyse hebt 

gemaakt, ga je kijken waar de mogelijkheden liggen. Je 

kan het een beetje vergelijken met schaken; je kijkt wat 

jouw sterktes en hun zwaktes zijn en op basis daarvan 

steek je iets ineen.”



32 - WIGWAM MAGAZINE

Mogen we er dan vanuit gaan dat je een heel boek 

hebt met varianten? 

JM: “Nee, zo werkt het niet. Dit is een nieuwe competitie 

voor mij, met nieuwe clubs en spelers die ik niet ken. De 

uitdaging is nu om alle clubs en spelers zo snel mogelijk 

te leren kennen. Gelukkig zijn de middelen daarvoor 

vandaag veel uitgebreider dan vroeger. Je hebt Wyscout 

en Instatscout om de tegenstander en allerlei fases uit hun 

wedstrijden te bekijken. Dat betekent dat ik op dit moment 

heel veel matchen bekijk om later goede beslissingen te 

kunnen nemen.”

Beslis je soms tijdens een wedstrijd welke aanpak of 

variant jullie gaan gebruiken of is dat ervoor al beslist?

JM: “Tijdens de week trainen we. Krijgen we tijdens de 

match een corner, dan hebben we op voorhand al beslist 

welke 3 mogelijke varianten we gaan gebruiken Dan geef 

ik door welke variant we eerst proberen. Is die succesvol 

dan doe je daarmee verder. Maar er zijn altijd alternatieven. 

Nu ben ik hier pas 1 wedstrijd en dan is het wat vroeg om 

als een dolle langs de lijn instructies te gaan schreeuwen. 

Dat zal verbeteren wanneer de spelers en ik elkaar beter 

kennen. Als we elke dag goed blijven werken, iedereen de 

afgesproken tekens kent en perfect weet wat hij moet doen, 

dan wordt het almaar makkelijker. Maar de sleutel ligt altijd 

bij de spelers zelf. Allereerst natuurlijk bij de speler die bal 

voorbrengt, maar daarnaast is het belangrijk dat de spelers 

geloven in de aanpak, dat ze hun verantwoordelijkheid 

nemen, alle kleine details van de varianten goed kennen 

en dat ze er samen voor gaan. Als dat lukt, dan zal het vanaf 

nu van week tot week beter gaan.”

Heb je een set van oefeningen of varianten die je altijd 

oefent of verander je steeds afhankelijk van de tegen-

stander?

JM: “Het zou goed zijn als we op termijn een of twee 

varianten hebben waarin we echt goed zijn. Maar ik ben 

altijd op zoek naar nieuwe zaken en manieren om de 

tegenstander te verrassen. Want wij kijken niet alleen naar 

de tegenstander, de tegenstander kijkt ook naar ons, dus 

mogen nooit blijven stilstaan en moeten steeds nieuwe 

varianten proberen voorbereiden. Als ik naar matchen kijk, 

ben ik altijd op zoek naar interessante zaken en dan heb 

ik het niet alleen over stilstaande fases. Dat kan vanalles 

zijn. Ik probeer alle kleine zaken op te pikken waarvan ik 

denk: can I use that in my team? Dat is een belangrijk deel 

van mijn werk. Natuurlijk moet je nooit de kwaliteiten van 

jouw team uit het oog verliezen. Ik kan wel kijken naar Real 

Madrid en iets interessant pikken uit hun stilstaande fases 

maar heb je ook de spelers die dat kunnen uitvoeren?”

“It’s a great pleasure to play foot-
ball. So the players have to enjoy it 
and take pleasure in giving it all for 
their club and the fans.”

Hoe is de samenwerking tussen jou en Jess? Kan je dat 

beschrijven?

JM: “Jess is een coach die veel overlegt met zijn staf. 

We bespreken alles onderling: de stilstaande fases, de 

verdedigende organisatie en de aanvallende patronen. 

Maar de eindbeslissing ligt altijd bij hem. Het is vooral een 

goede samenwerking met Francky, Peter en mezelf. Zes 

ogen zien immers altijd meer dan twee. Soms zie je tijdens 

wedstrijden dezelfde zaken, maar soms merk je iets op dat 

een ander niet gezien heeft en kan je erop om meer hier of 

daarop te letten. Het gaat er om elkaar beter te maken en te 

ondersteunen. Ik denk dat ik altijd een coach ben geweest 

met goed georganiseerde teams en iemand die dicht bij zijn 

spelers stond. Dat is ook een heel belangrijk aspect van het 

spel: een goede en open relatie hebben met de spelers, 

zodat ze weten dat je er voor hen bent. Tot slot moeten ze 

ook gewoon plezier hebben in hun sport. Een carrière is 

kort dus ze moeten steeds alles geven voor hun club en 

hun fans. Dat is de enige manier om het goed te doen. Dat 

heeft Jess ook heel hard. Hij is een goede people manager 

die veel contact heeft met zijn spelers. Daarnaast is één van 

zijn voornaamste kwaliteiten zijn tactische flexibiliteit. Hij 

kijkt eerst naar de kwaliteiten van zijn kern en past daaraan 

zijn spelwijze aan.”
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Je speelde als prof voor 3 buitenlandse clubs: Nantes, 

Borussia Mönchengladbach en KV Mechelen. Wat was 

voor jou de meest succesvolle periode? Als sportman 

en als mens?

JM: “Als ik mijn buitenlandse avonturen bekijk, dan was 

ik het gelukkigst in mijn periode bij KV Mechelen. Van de 

drie landen waar ik speelde (Frankrijk, Duitsland en België), 

voelde ik me hier het meeste thuis. En niet te vergeten: onze 

eerste dochter is hier in Bonheiden geboren. De mentaliteit, 

de mensen en de manier van doen hier liggen het dichtst 

bij wat ik in Denemarken gewoon was. In Duitsland was 

alles veel individueler en koeler. Het was “ieder voor zich” 

onder de spelers. Nochtans  kreeg ik er wel mijn kans en 

speelde ik tijdens mijn eerste seizoen aardig wat wedstrij-

den. Mijn ervaring bij Nantes was ook mooi. Ik tekende 

er, als jonge snaak die net bij de nationale ploeg zat, een 

contract voor 3 jaar bij één van de mooiste en historisch 

meest belangrijke Franse clubs. Maar er bleken financiële 

problemen te zijn en ik sprak ook geen Frans. Dat was 

natuurlijk niet bevorderlijk voor de communicatie (lacht). 

Neen, de periode bij Mechelen was echt top. En veel van 

wat ik er toen meemaakte zie ik hier terug.”

Hoezo? 

JM: “Wel jullie zijn gewoon gezellige mensen. Laat me 

een voorbeeld geven: als we hier op het oefencentrum 

eten, zit iedereen aan één grote tafel: trainers, kinesisten, 

materiaalmannen, enzovoort. En dan heeft iedereen ook 

gewoon lol met elkaar. Er heerst een ongedwongen sfeer 

waar niemand zich minder of beter voelt dan een ander. 

En dat was in mijn Mechelse periode net zo. Iedereen gaat 

gemoedelijk met elkaar om. Bijna familiaal. I love it.” 

Tot slot: wat mogen we jou wensen voor Kerst? 

JM: “Dat we succes hebben, want dat zou betekenen dat 

we veel winnen en de objectieven van de club halen. En 

voor mij persoonlijk, dat het goeie gevoel dat ik hier heb, 

nog lang mag blijven duren.”

Dat hopen we samen met jou Johnny!
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Het Mekka van de Kaas, gelegen in hartje Gent, is dé kaasspeciaalzaak bij uitstek. 
Je vindt er een brede waaier aan rauwmelkse kazen uit onder andere België, Frankrijk,
 Italië, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,… Voor ieder wat wils dus.

Ben je op zoek naar een origineel geschenk of gewoon een verwennerij voor jezelf? 
Kom dan zeker eens langs of neem alvast een kijkje op onze website en ontdek er 

de kaas- en wijnpakketten die aan huis bezorgd worden.

Koestraat 9 - 9000 Gent - T. 09 225 83 66 - www.hetmekkavandekaas.be
Dinsdag - Vrijdag: 9u - 13u & 13u30 - 18u  •  Zaterdag: 9u - 18u  •  Gesloten: Maandag & Zondag
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NEN ECHTEN
GENTENEIR DIE
DROAGT NEN 

BUFFALO WATCH!

VANBIGNOOTSHOP.BE
MAGELEINSTRAAT 6 9000 GENT

BUFFALO FANSHOP
N U  O O K  T E  K O O P  I N  D E

Het Mekka van de Kaas, gelegen in hartje Gent, is dé kaasspeciaalzaak bij uitstek. 
Je vindt er een brede waaier aan rauwmelkse kazen uit onder andere België, Frankrijk,
 Italië, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,… Voor ieder wat wils dus.

Ben je op zoek naar een origineel geschenk of gewoon een verwennerij voor jezelf? 
Kom dan zeker eens langs of neem alvast een kijkje op onze website en ontdek er 

de kaas- en wijnpakketten die aan huis bezorgd worden.

Koestraat 9 - 9000 Gent - T. 09 225 83 66 - www.hetmekkavandekaas.be
Dinsdag - Vrijdag: 9u - 13u & 13u30 - 18u  •  Zaterdag: 9u - 18u  •  Gesloten: Maandag & Zondag
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Tatanka had reeds een seizoen eerder de keuze gemaakt 

om een speelster van de KAA Gent Ladies als meter 

van onze supportersclub in te huldigen. Als echte West-

Vlaamse supportersclub met een lokaal in Roeselare, kozen 

we als meter voor een speelster uit Harelbeke, namelijk 

Jody Vangheluwe. Als echte rechtsback en stevig in de 

duels is ze een certitude in de ploeg en klopt ze aan de 

poort van de Red Flames.

Later kwam er via een van onze stammen, Tatanka Maximus, 

nog een tante bij, namelijk Amber Maximus, centrumspits 

met een neusje voor belangrijke en mooie doelpunten. 

Bij ons weten heeft enkel nog Supportersclub The Blue 

Lions, niet toevallig ook een club met een grote sociale 

betrokkenheid, een speelster als meter, namelijk Elena 

Dhont.

Een terugblik

Voor onze supportersclub Tatanka was een de hoogte-

punten uit 2018 de kwartfinale in de Beker van België 

voor vrouwen. De KAA Gent Ladies wonnen toen na een 

beklijvende wedstrijd met 2-1 tegen RSC Anderlecht. 

Op 26 januari 2018 was de kwartfinale een heruitgave van de 

finale van het seizoen voordien. De Ladies wonnen toen met 

3-1 en veroverden de eerste cup uit de clubgeschiedenis. 

Anderlecht, danig versterkt en op dat moment autoritair 

leider in de competitie, was klaar voor de revanche.

Anderlecht ontwikkelde meteen een hoog tempo en duwde 

KAA Gent achteruit. Na enkele grote kansen lag de logische 

0-1 dan uiteindelijk tegen de touwen. Wedstrijd gespeeld, 

zou men dan denken. Onze Ladies wilden echter van 

geen pleujen weten en met een groot hart en een ijzeren 

wilskracht namen ze beetje bij beetje de wedstrijd over. Na 

een collectieve aanval lukte Mariam Toloba met een mooi 

afstandsschot de 1-1.

De vrouwen van Anderlecht leken even van de kook 

maar konden dan toch het evenwicht herstellen. Toen 

iedereen zich bij de verlengingen neerlegde, gebeurde 

Supportersclub Tatanka staat 
achter de KAA Gent Ladies

Tekst: Gaspar Haenecaert - Foto’s: Sus Sips
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het onwaarschijnlijke. In de 91ste minuut en onder het 

luide gezang van ’t Vliegerke nam Amber Maximus uit 

met een sublieme volley en de 2-1 was een feit. Wat was 

dit een binnenkomer voor Amber. Na een revalidatie van 

10 maanden (!) speelde ze weer voor het eerst mee. Ze 

vierde haar doelpunt met haar ouders, medespeelsters 

én met de supporters van Tatanka.

Kort nadien weerklonk het verlossende eindsignaal. 

Boeken toe voor Anderlecht en onze Ladies naar de 

halve finale. Wat toen volgde was een ontzettende ont-

lading. De gedoodverfde favoriet lag eruit en droop met 

de kopkes naar beneden af. Speelsters, de technische 

staf, bestuur, supporters en sympathisanten waren door 

het dolle heen. 

Een vooruitblik

Het toeval wil dat op 25 januari 2019 de KAA Gent Ladies 

waarschijnlijk opnieuw de kwartfinale tegen … Anderlecht 

zullen spelen (RSC Anderlecht dient eerst nog de 1/8ste 

finale tegen een ploeg uit een lagere reeks te spelen). Op 

14 december speelden onze Ladies voor de competitie 

nog 2-2 op en tegen paars-wit. Amber haar vizier staat 

alleszins al goed afgesteld. Ze zit dit seizoen reeds aan 

16 goals.

En Tatanka? We zijn bijzonder blij met Jody als meter en 

Amber als tante van onze supportersclub. We zouden 

het direct opnieuw doen en kunnen dit enkel maar de 

andere supportersclubs aanraden. En de fans die niet 

bij een supportersclub aangesloten zijn? Ook jullie 

zijn welkom in de mooie en wondere wereld van het 

vrouwenvoetbal. “We are Buffalo! We are one Family!”.

Gaspar Haenecaert

Secretaris Supportersclub Tatanka

Recent werd vanuit de supporters gevraagd 

aan het bestuur van KAA Gent, om bij het 

betreden van het veld door de spelers, weer 

na jarenlange traditie, de alomgekende 

Buffalomars te spelen.

Het bestuur kwam aan deze vraag tegemoet 

en dus willen wij dat iedereen de tekst luidop 

kan meezingen om zo als 1 blok onze spelers 

aan te moedigen!

Tekst Buffalomars ARAG

“Wie est die weeral triomfeert?

Dad es den Agee…

Wie est die op de kop marcheert?

Dad es den Agee..

Mannen steekt dat uit ulder koppen,

Om den Agee te kloppen…

Let op supporters waa beginnen… A R A G!

‘T es den Agee die hier moe winne!”

Buffalomars
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NEN ECHTE 

IS NEN 
BUFFALO

GE A5 buffalo.indd   1 13/08/15   14:32

Buffalo Eke
op Halloween
naar Moeskroen
Buffalo Eke is één van de Gentse supportersclubs. Dat 

betekent in de eerste plaats dat supporters mee gaan 

op verplaatsing om hun ploeg aan te moedigen. Maar 

tegelijk is het ook een groep waarin vrienden samen 

plezier maken. De verplaatsing naar Moeskroen viel in de 

Halloweenweek en dus was het vrij snel beslist… we leggen 

een Halloweenbus in. Want voetbal heeft meer dan twee 

doelen, het verenigt mensen, het smeedt banden en dan 

wordt men al eens creatief.

 

De buschauffeur zag het zitten, ons bestuur zag het zitten 

en de leden waren gek van het idee. De bus arriveerde 

iets eerder dan normaal en hij werd omgetoverd tot een 

decor waarin zelfs Hercule Poirot zenuwachtig zou worden. 

Ondertussen sijpelden de supporters binnen in Pl@ce to 

be, ons supporterslokaal. De best aangeklede Halloween 

supporter zou die avond winnen en men had dit goed 

begrepen. Vamps en  zombies maakten zich klaar voor een 

voetbalavond. De sfeer zat er goed in op de bus. Helemaal 

hilarisch werd het echter toen we op een snelwegparking 

even stopten voor een sanitaire pauze. Rustende vrachtwa-

genchauffeurs wisten niet wat ze uit die bus zagen komen. 

Een Poolse man belde zijn vrouw en filmde wat hij daar 

voor zich zag. 

Dat het Halloween was, hebben we geweten. We leden 

onze eerste nederlaag onder onze nieuwe trainer en de 

terugweg zou normaal gezien niet zo aangenaam zijn. Maar 

dat is buiten de geesten van Halloween gerekend. Die 

zorgden wél voor animatie op de bus. Uiteindelijk werd de 

grootste freak van de bus, wel winnaar van de Halloween 

uitdaging.  Misschien niet zozeer omdat hij zich verkleedde, 

maar omdat hij gewoon zo is? 
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NEN ECHTE 
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BUFFALO
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MATEN. 
MAKKERS. 

MAES.
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

AKM_01_0022_A6_KAA_Gent_V2.indd   1 5/05/17   16:35
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THE FINE ART OF PRINTING

Betrouwbare veelzijdigheid
Van geboortekaartjes tot hardcover boeken, van visitekaartjes tot tijdschriften: met ons veelzijdige, 

state of the art productieapparaat kunnen we elke drukopdracht aan. Prijsbewuste kwaliteit met 

een milieubewuste insteek, dat is waar Graphius voor staat. 

uw drukpartner voor magazines | catalogi | boeken | brochures

Graphius Gent | Eekhoutdriesstraat 67 | B-9041 Gent | Graphius Brussel | Hemelstraat 2 | B-1651 Lot 

INFO@GRAPHIUS.COM | +32 9 218 08 41 | WWW.GRAPHIUS.COM

Graphius_ft167,5x240_algemeen_NL.indd   1 3/08/16   11:30
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KAA Gent Foundation 
speelt mee op 
Europees niveau
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Afgelopen maand verzamelden 130 vertegenwoordigers van 80 clubs 

en voetballiga’s in Gent voor een bijeenkomst rond maatschappelijk 

verantwoord ondernemen in het Europese voetbal. 

Ivan De Witte opende het congres met een duidelijke boodschap voor 

de aanwezigen: “In mijn 20 jaar als voorzitter hebben we 23 miljoen 

euro schulden weggewerkt, een nieuw stadion gebouwd en een kam-

pioenschap gevierd. Maar onze grootste realisatie is de unieke band 

die we hebben uitgebouwd tussen de club, de stad en onze lokale 

gemeenschap:  onze community”.

Op het congres stonden lezingen van UEFA (Equal Game) en de DFB 

Foundation. Na de lunch waren er presentaties van Feyenoord Rotterdam 

(Fancoach Project), Legia Warschau en Shakhtar Donetsk (“CSR in Eastern 

Europe”), Aston Villa (“Supporting Our Own”), Barça Foundation (“Sport 

for Development: the search for an Ethical Ideal”), Burnley FC (“5 years of 

Inspiring a Generation”), European Healthy Stadia (“Promoting Walking 

and Cycling to Football Stadia in Europe”) en La Liga (“LaLiga Genuine”).

Ook ex-Buffalo Erlend Hanstveit, tegenwoordig werkend voor de 

Foundation van SK Brann, sprak over de betrokkenheid van profvoetballers 

bij de maatschappelijke werkingen van de clubs: “Player Involvement in 

Community & Social Responsibilty”. 

KAA Gent Foundation 
speelt mee op 
Europees niveau
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Op dag twee kreeg het United Nations Regional 

Information Centre (UNRIC) een forum over de 

‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ (of SDG’s). 

Doel is deze globale doelstellingen in de toekomst te 

integreren in de activiteiten en projecten van de EFDN-

leden. Workshops van Olympique Lyonnais, onze eigen 

Pro League en Tim Breitbarth (CSR Communication 

in Europe) volgden. De voormiddag werd afgesloten 

met een voorstelling over de communitywerking van 

Charlton Athletic, een voorbeeld voor velen.

In de namiddag bezochten de delegaties enkele pro-

jecten en activiteiten van de KAA Gent Foundation: de 

Gantoise Plantrekkers, de buurtwerking in Nieuw Gent-

Steenakker en de Elk Talent Telt Clubsamenwerking 

kwamen aan bod.

Na afloop van het congres waren alle deelnemers het 

er over eens: het congres in Gent was een hoogtepunt 

in het vijfjarig bestaan van het European Football for 

Development Network (EFDN). 
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De KAA Gent Kalender 2019 is nu te koop voor € 10. In 

formaat A3 krijgt u 15 ploeg- en actiefoto’s van ons heren- 

èn damesteam. De opbrengst gaat naar de KAA Gent 

Foundation en de KAA Gent Ladies.

De Gentenaar, KAA Gent Foundation en KAA Gent Ladies 

sloegen opnieuw de handen in elkaar en brengen samen 

één kalender op de markt. De KAA Gent kalender 2019 

heeft een A3 formaat en kan opgehangen worden aan twee 

steunpunten. Zowel het dames- als het herenteam komen 

in de kalender aan bod.

Met de aankoop van deze kalender steunt u de sociale 

projecten van de KAA Gent Foundation en de ontwikkeling 

meisjesvoetbal in onze stad in nauwe samenwerking met 

KAA Gent Ladies. Want wij zijn KAA Gent, een voetbalfamilie 

die niet enkel op het veld maar ook in de samenleving 

kansen creëert.

◾- Fanshop KAA Gent

◾- Supporterspromenade Ghelamco Arena op

   21.12.2017 bij de verkoopsteams of aan de verkoop  

  standen in T1 en T3

◾- Gentse Winterfeesten (Korenmarkt/Klein Turkije)

◾- Krantenwinkel Paparazzi (Mageleinstraat 1, 9000 

  Gent)

- ◾Kantines KAA Gent Ladies op wedstrijd- en

  trainingsmomenten (Neptunus/Dracuna/

  PGB-stadion)

◾ 

KAA Gent Foundation: bestellen via contact@

kaagentfoundation.be. Kalender inclusief verzend-

kosten €15/kalender. Kalenders worden na betaling 

op IBAN BE76 8902 3413 5395  BIC VDSPBE91 

verzonden vanaf 2 januari 2018.
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Ottergemsestw. Zuid 808, 9000 Gent, 09 330 23 77
Steenweg 480, 9470 Denderleeuw, 053 66 86 45

www.vanderwaerden.be

Openingsuren:

van maandag tot vrijdag 
van 13.30 tot 18u  

en na afspraak

Maak kennis met de ROLF BENZ LOUNGE in uw 
vertrouwde Ghelamco Arena. Via de ingang 
Meetdistrict, naast Albert Heijn, vindt u ons 
op de 4e verdieping. Op weekdagen is deze 
Lounge een adembenemende toonzaal waarin 
de verschillende troeven van Interieur Van der 
Waerden getoond worden. 

Koken/Wonen/Slapen.
Daarvoor bent u bij Interieur Van der Waerden 
aan het juiste adres.

In de ROLF BENZ LOUNGE stellen we u een 
keuken voor, volledig op maat gemaakt met 
hoogwaardige materialen (Corian, Gaggenau, 
Quooker). In een andere hoek vindt u een heer-
lijke lounge-zetel en strak meubel van Hülsta.

Jeroen en Michèle ontvangen u hartelijk in de 
ROLF BENZ LOUNGE 
Elke weekdag van 13.30 tot 18u en na afspraak. 
Geef een kort seintje vooraf, 09/330.23.77,  
en geniet van een persoonlijke ontvangst!

ONTDEK DE

LOUNGE

2017 Aug_AdvGhelamco_1675x2400.indd   1 10/08/17   12:12
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KAA GENT
Trainer

Jess Thorup

Doelmannen

20. Yannick Thoelen

35. Jari De Busser

91. Lovre Kalinic

92. Colin Coosemans

 

Verdedigers

2. Arnaud Souquet

4. Sigurd Rosted

5. Igor Plastun

12. Franck Bahi

21. Nana Asare

27. Anderson Arroyo

22. Dylan Bronn

29. Thibault De Smet

76. Timothy Derijck

Middenvelders

3. Eric Smith

6. Birger Verstraete

7. Giorgi Chakvetadze

8. Vadis Odjidja-Ofoe

10. Renato Neto

19. Brecht Dejaegere

23. Franko Andrijasevic

24. Nicolas Raskin

34. Ahmed Mostafa

44.  Anderson Esiti

Aanvallers  

9. Stallone Limbombe

11. Jean-Luc Dompé

13. Giorgi Kvilitaia

16. Jonathan David

17. Roman Yaremchuk

18. Taiwo Awoniyi

22. Aboubakary Koita

32. Philip Azango

CERCLE BRUGGE
Trainer

Laurent Guyot

Doelmannen

1. Paul Nardi

16. Miguel Van Damme

25. Brian Vandenbussche

 

Verdedigers

2. Pierre-Daniel Nguinda

4. Jérémy Taravel

8. Lloyd Palun

17. Yoann Etienne

19. Benjamin Lambot

24. Naomichi Ueda

28. Benjamin Delacourt

29. Victor Alexander da Silva

30 Abud Omar

32. Robbe Decostere

Middenvelders

5. Isaac Kone

10. Xavier Mercier

15. Johanna Omolo

20. Kevin Hoggas

21. Arnaud Lusamba

26. Kévin Appin

31. Charles Vanhoutte

33. Andi Koshi

Aanvallers

6. Serge Gakpé 

7. Jonathan Farias

9. Gianni Bruno

11. Guévin Tormin

12. Dylan De Belder

13. Kylian Hazard

14. Irvin Cardona

18. Nabil Alioui

22. Anderson López

23. Franck Irie

27. Adrien Bongiovanni 
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Charleroi
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KAA Gent
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KV Kortrijk
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TOPSCHUTTERS

Mbwana Samatta

Ivan Santini

Daichi Kamada

Nany Dimata

Leandro Trossard
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Ottergemsestw. Zuid 808, 9000 Gent, 09 330 23 77
Steenweg 480, 9470 Denderleeuw, 053 66 86 45

www.vanderwaerden.be

Openingsuren:

van maandag tot vrijdag 
van 13.30 tot 18u  

en na afspraak

Maak kennis met de ROLF BENZ LOUNGE in uw 
vertrouwde Ghelamco Arena. Via de ingang 
Meetdistrict, naast Albert Heijn, vindt u ons 
op de 4e verdieping. Op weekdagen is deze 
Lounge een adembenemende toonzaal waarin 
de verschillende troeven van Interieur Van der 
Waerden getoond worden. 

Koken/Wonen/Slapen.
Daarvoor bent u bij Interieur Van der Waerden 
aan het juiste adres.

In de ROLF BENZ LOUNGE stellen we u een 
keuken voor, volledig op maat gemaakt met 
hoogwaardige materialen (Corian, Gaggenau, 
Quooker). In een andere hoek vindt u een heer-
lijke lounge-zetel en strak meubel van Hülsta.

Jeroen en Michèle ontvangen u hartelijk in de 
ROLF BENZ LOUNGE 
Elke weekdag van 13.30 tot 18u en na afspraak. 
Geef een kort seintje vooraf, 09/330.23.77,  
en geniet van een persoonlijke ontvangst!

ONTDEK DE

LOUNGE

2017 Aug_AdvGhelamco_1675x2400.indd   1 10/08/17   12:12



50 - WIGWAM MAGAZINE8,1 - 11,3 L/100 KM •  184 - 257 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen). 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Hedin Automotive Gent - Afrikalaan 208 - 9000 Gent

Hedin Automotive Sint-Martens-Latem - Kortrijksesteenweg 108 - 9830 Sint-Martens-Latem

Hedin Automotive Gent - Verkooppunt Eeklo – Gentsesteenweg 78 - 9900 Eeklo

www.gent.mercedes-benz.be

Dankzij zijn nieuwe bijkomende schakelaars op het AMG-Performance stuurwiel beschikt  
hij over een perfecte controle waarmee hij iedere tegenstander moeiteloos voorbij dribbelt.  
U merkt het meteen: het is duidelijk tot welke performance-familie deze sportwagen behoort.  
Test hem zelf bij Hedin Automotive Gent, Sint-Martens-Latem en Eeklo.

SPORTIVITEIT 
ZIT IN ONZE GENEN.
De AMG GT 4-Door Coupé scoort voluit op snelheid en tactiek.

MAN1310052RJU M-B Dealer BE BE AMG GT 4 Door Hedin Gent 150,5x218mm BEL NL v1.indd   1 22/11/2018   18:07
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Tickets

T. 09 330 23 00

F. 09 330 23 04

Commerciële informatie

T. 09 330 23 10

F. 09 330 23 15

Algemeen nummer

09 330 23 23

Adres

Ottergemsesteenweg - Zuid 808

9000 Gent

Website

www.kaagent.be

 

Online ticketing:

tickets@kaagent.be

Openingsuren ticketing

Weekdagen

Maandag t.e.m. vrijdag: van 12u tot 18u

Matchdag van 10u tot 12u45 en van 14u - tot aanvang wedstrijd

Weekend

Thuiswedstrijd: ticketing open op de dag van de wedstrijd zelf vanaf 

5u voor de aftrap van de wedstrijd. 

Geen thuiswedstrijd: ticketing enkel op zaterdag open tussen 10u en 13u.

Openingsuren Fanshop

Maandag: gesloten

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: van 12u tot 18u

Zaterdag: geen wedstrijd van 10u tot 17u

bij wedstrijd: 10u tot 12u; 14u start wedstrijd en één uur na de wedstrijd

Zondag gesloten tenzij wedstrijd: dan van 3u voor de wedstrijd tot 

aanvang wedstrijd en één uur na de wedstrijd.
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Win jouw deel van 

€ 100.000
Doe mee op www.napoleon-games.be
Actievoorwaarden van toepassing.


