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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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Beste Buffalo’s,

Een nieuw seizoen, met nieuwe 

gezichten en nieuwe, hogere 

ambities. 

KAA Gent wil zoals elk jaar in de 

competitie zowel als in de beker 

meestrijden tot op het laatst 

en hopelijk voor een prijs gaan. 

Daarnaast zijn we het aan onze 

stand en ons stadion verplicht 

om u, trouwe fans, ook Europees 

voetbal aan te bieden tegen een 

gunsttarief. Ik doe een oproep om 

massaal in te tekenen op de mini-

abonnementen en ons ook te 

vergezellen naar het buitenland. 

Ik heb een voorgevoel dat we iets 

speciaals kunnen realiseren.

Geen club heeft zo hard moeten 

knokken om dat Europees voetbal 

af te dwingen. Eerst door het in 

extremis behalen van de vijfde 

plaats in de competitie ten koste 

van Anderlecht, dan afwachten 

wat instanties boven onze hoofden 

zouden beslissen ten aanzien 

van KV Mechelen en ten slotte - 

het zwaarste werk - drie dubbele 

Europese confrontaties tot een 

goed einde brengen.

Dat was niet het enige zware 

werk. Het behoud van onze 

grootste talenten en binnen onze 

beschikbare middelen onze kern 

versterken was de opdracht van 

management en directie en ook 

daar zijn we in geslaagd. KAA Gent 

heeft een kern om op drie fronten 

mee te doen en volgens Laurent 

Depoitre zelfs een kern die beter 

is dan die in het kampioenenjaar. 

Ikzelf waag mij niet meer aan 

voorspellingen, maar nogmaals, 

ik heb een voorgevoel: dit kan een 

heel mooi seizoen worden.

Uw voorzitter.

Ivan D e Witte

Voorzitter KAA Gent

VOORWOORD
VAN DE VOORZITTER
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E-commerce is hot!
Je weet het of niet, maar het Belgisch e-commerce-
landschap blijft groeien en daar maken wij graag deel van uit!
De webshop van het ‘meest wijze’, (h)eerlijkste en hipste 
diereneten van België al gezien? ’t Zal wel zijn! Edgar&Cooper 
ging met ons in zee en heeft een custom made online shop 
die wij voor hen op poten hebben gezet :wink:. Met je eigen 

ogen zien? Surf naar edgardcooper.com.

Wil jij jouw product ook online aanbieden? 

Esign en jouw webshop, da goa goe tuupe!
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 next generation
TEAMWEAR 



6 - WIGWAM MAGAZINE

Tekst: Wim De Bock  

Foto’s Belgaimage

ELISHA OWUSU

Elisha Owusu heeft Ghanese roots, maar hij is 
geboren en getogen in Frankrijk. Toen hij bij KAA 
Gent neerstreek vanuit de Académie van Lyon en 
de Franse tweede klasse met Sochaux, was hij 
hier in België vooral een nobele onbekende. Zijn 
referenties boezemden wel vertrouwen in: de Franse 
jeugdopleiding staat erom bekend spelers van hoge 
kwaliteit af te leveren en Elisha was bij de jeugd van 
Lyon ook altijd de aanvoerder. 
Toch hadden weinigen verwacht dat hij, als centrale 
pion op het middenveld, maar toch nog maar 21, zo 
snel zou doorbreken in het A-elftal. En niet alleen als 
harde werker en defensieve middenvelder, maar ook 
offensief en technisch is hij een kraan. 
Een gesprek met een minzame en godsvruchtige 
jongeman die uiterst positief in het leven staat en 
waarden als respect, werkkracht en voorbeeldig 
gedrag hoog in het vaandel voert.

Je naam en je afkomst zijn Ghanees, maar je bent een 

rasechte Fransman.

Elisha: “Ja, want ik ben geboren in Frankrijk en heb er altijd 

gewoond. Ik ben geboren in Montreuil, een voorstad van 

Parijs. Mijn ouders zijn beiden Ghanezen die tientallen 

jaren geleden naar Frankrijk zijn gekomen. Ik heb thuis de 

Ghanese cultuur meegekregen. Ik spreek ook Twi, een van 

de talen die ze in Ghana, naast het Engels, spreken. Mijn 

ouders zijn zich in Parijs gaan vestigen en hebben zich 

helemaal geïntegreerd in Frankrijk. Ze praten ook allebei 

Frans. Ik hou van Ghana, ik respecteer mijn afkomst. Maar 

ik voel me vooral Fransman en Europeaan.”
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Tekst: Wim De Bock  

Foto’s Belgaimage

ELISHA OWUSU
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Ghana heeft een sterke voetbaltraditie, met 

o.a. Eric Addo, Abedi Pelé, Michael Essien en 

Samuel Kuffour als bekende ex-voetballers. 

Memphis Depay heeft een Ghanese vader en een 

Nederlandse moeder. Kreeg jij ook voetbal met de 

genen mee?

Elisha: “Totaal niet! Mijn vader speelde nooit voetbal, 

deed wel aan atletiek. Ik heb wel een kleine broer die 

voetbalt. Hij probeert beter te worden dan ik, en als 

God dat wil, zàl hij ook beter worden dan ik. Maar hij is 

nog in opleiding, hij speelt bij de jeugd van Toulouse.”

Dé Ghanese voetballer voor ons is…

Elisha: “Nana Asare natuurlijk! Nana is als een grote 

broer voor mij. Die helpt mij, die geeft mij raad bij alles. 

Een superkerel op wie ik altijd kan rekenen.”

Je bent geboren bij Parijs, maar je eerste club was 

Sporting Club Air Bel in Marseille?

Elisha: “Wij verhuisden regelmatig met het gezin 

omdat mijn vader een protestantse dominee is. 

Om de zoveel jaar wordt hij geherlocaliseerd om 

ergens anders in Frankrijk een nieuwe protestantse 

gemeenschap te gaan leiden. Zo verhuisden we na 

mijn geboorte naar Zuid-Frankrijk. Ik sloot me niet 

aan bij het grote Olympique Marseille, maar wel bij 

Sporting Club Air Bel. Totaal onbekend in België 

misschien, maar in Frankrijk is die club een absoluut 

begrip. SCAB is een pure opleidingsclub, zelfs zonder 

A-elftal. Ze staan erom bekend om elk jaar nieuwe 

toptalenten af te leveren. Een ideale omgeving dus 

om op te groeien als kleine voetballer. Ik bleef er tot 

mijn twaalf jaar.”

Vervolgens verhuisde je naar Lyon.

Elisha: “Mijn vader werd ‘verplaatst’ naar Lyon, maar 

dat gebeurde op een moment dat het voetbalseizoen 

al bezig was, in september of oktober. Bij Olympique 

Lyon zeiden ze dat het helaas te laat was om dan 

nog aan te sluiten, maar ze verwezen me naar een 

partnerclub van Lyon in de buurt, FC Bourgoin-Jallieu. 

Daar ben ik één seizoen gebleven, om dan echt te 

“KAA Gent is ideaal voor mij, ik kan 
op dit moment nergens beter zijn.”
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worden opgenomen in de Académie van Olympique 

Lyon. Ik doorliep daar de jeugdreeksen tot ik in 2017 

op mijn 19 een profcontract mocht tekenen. Dat vond 

ik een mooie blijk van erkenning want kort daarvoor 

was ik maanden out geweest met een blessure aan de 

achillespees. Ik heb toen hard gewerkt om weer fit te 

worden en de club heeft dat blijkbaar geapprecieerd. 

Een blessure is natuurlijk nooit prettig, maar die 

periode heeft mij mentaal wel sterker gemaakt. Toen 

ik weer kon spelen, was ik hongerig als een wolf om 

weer te presteren.

Tot en met de invallers, die in Frankrijk in de National 

2 (vierde afdeling) spelen, was ik altijd aanvoerder. 

Niet zozeer omdat ik de beste was, maar meer door 

mijn basishouding, mijn mentaliteit, mijn gedrag 

binnen de groep. Ik gaf graag het goede voorbeeld, 

ik waakte over de eendracht in de ploeg, ik probeerde 

met iedereen een goede band te smeden. Het is niet 

dat ik een haantje-de-voorste ben, ik ben niet iemand 

die snel zal roepen of de baas spelen. Ik ben eerder 

iemand die toont hoe het moet door mijn gedrag op 

en naast het veld. Zo ben ik ook grootgebracht.”

Op een bepaald moment leek je te gaan doorbreken. 

Vanuit de U19 werd je een drietal keer opgeroepen 

om te spelen voor de A-ploeg van Lyon. En toch 

werd je voor het seizoen 2018-2019 uitgeleend 

aan FC Sochaux in de Ligue 2, de Franse tweede 

klasse…

Elisha: “Het was ook mijn verwachting dat ik bij 

Lyon zou kunnen doorbreken. Maar ik wilde op die 

leeftijd toch meer aan spelen toekomen. Toen het 

voorstel kwam om een jaar bij Sochaux te gaan 

voetballen op een wat lager niveau, 

heb ik nauwelijks getwijfeld. Ik voelde 

dat dit mijn kans was om veel minuten 

te gaan spelen. Net wat ik toen nodig 

had. Bovendien leer je, als je voetballer 

bent bij een topclub als Lyon, meer bij 

een uitleenclub in de Ligue 2, waar je 

elke week moet strijden voor een puntje, 

dan met de invallers van Lyon in de 

National 2, waar je elke week al bij de 

aftrap zeker bent dat je gaat winnen. 

Die uitleenbeurt aan Sochaux is dus 

een zeer goede beslissing geweest. Ik 

kreeg bij Sochaux meteen speelkansen, ik was er alle 

wedstrijden bij als defensieve middenvelder. Niet dat 

we een makkelijk seizoen hadden, we eindigden pas 

Geboren op 7 november 1997 (21)

Geboorteplaats: Montreuil (Fra)

Nationaliteit: Frans / Ghanees

Lengte: 1m82

Vorige clubs:

Sporting Club Bel Air, FC Bourgoin-Jallieu, 

Olympique Lyon, FC Sochaux
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zestiende. Maar ik leerde in één jaar enorm veel bij. 

Echt, zonder dat jaar in Sochaux zat ik nu niet in Gent. 

Het was een jaar dat ik echt een volwassen voetballer 

geworden ben.”

Met welke ingesteldheid ben je na dat seizoen 

teruggekeerd naar Lyon?

Elisha: “Na dat seizoen wist ik het zeker: ik moest en 

zou zoveel  mogelijk wedstrijden spelen. Ik 

wilde echt niet terugkeren naar een rol bij de 

invallers. Lyon wilde mij wel terug, maar ze 

konden mij geen of weinig zekerheid geven 

dat ik veel zou spelen. Ik respecteerde 

hun standpunt, maar om te groeien als 

voetballer vond ik het op dat moment 

noodzakelijk om bij een club te zijn waar 

ik veel speelkansen zou krijgen. Het maakte niet uit 

waar, in Frankrijk of in het buitenland. KAA Gent kwam 

als geroepen: een mooie en goed gestructureerde 

club, met goede voetballers, prachtig stadion, veel 

supporters. Deze club had alles wat ik zocht. Ik ben 

hier op bezoek geweest en alles beviel me: de ambitie 

die de club uitstraalde, de trainingsaccommodatie, 

het stadion…”

Merkwaardig genoeg kende je het oefencentrum in 

Oostakker al, want je speelde hier vier jaar geleden 

met Lyon!

Elisha: “KAA Gent en Lyon waren in het seizoen 2015-

2016 in dezelfde groep onderverdeeld in de group 

stage van de Champions League. Parallel met de 

A-ploegen speelden de U19 van diezelfde clubs dan 

hun eigen competitie tegen elkaar, de Youth League. 

Zo speelde ik met de U19 van Lyon twee keer tegen 

onze leeftijdsgenoten van Gent. In Lyon wonnen we 

4-0, in Oostakker met 0-3. Ik was toen aanvoerder. En 

kijk, vier jaar later bevond ik mij hier weer, maar dan als 

speler van Gent, en daar ben ik heel blij om.”

Als je ziet hoe vlot je je aanpast aan het topniveau 

hier, blijft het merkwaardig dat er geen andere 

Franse club je heeft ingelijfd… Hoe ben je aan hun 

aandacht ontsnapt?

Elisha: “Dat weet ik niet, maar dat heeft ook geen 

belang. De goede God heeft het zo beslist. Het 

moet zijn dat Hij het zo wilde. Ik ben Gent ook enorm 

dankbaar voor de gouden kans die ze mij geboden 

hebben. Ik ben hier echt fantastisch opgevangen. 

Er is mijn ‘oudere broer’ Nana natuurlijk, maar ook 

Esiti, die hier nog was toen ik hier neerstreek, was een 

grote hulp. Anderson was echt een topkerel. Wij waren 

zogezegd concurrenten, maar hij heeft mij geholpen 

en gesteund, daar ben ik dankbaar voor. Concurrentie 

moet er zijn in een voetbalploeg, maar concurrentie 

kan ook stimulerend en motiverend zijn. Concurrentie 

mag nooit leiden tot naijver of elkaar tegenwerken. Als 

je verder ziet hoe het voetbal hier leeft in Gent, hoe 

professioneel we begeleid worden – het kon niet beter 

zijn. Voor mij is dit ideaal. Het is nu aan mij om hard te 

werken en de club goede diensten te bewijzen, om 

mijn kans te grijpen.”

Deze transfer maakte dat je voor de zoveelste keer 

moest verhuizen: van Parijs naar Marseille, van 

Marseille naar Lyon, van Lyon naar Sochaux en 

weer naar Lyon, en nu naar Gent.

Elisha: “Dat is geen enkel probleem. Ik pas me snel 

overal aan. Als mens moet je ‘bougeren’, je moet actief 

blijven. Altijd blijven wonen op dezelfde plaats, dat 

is het leven toch niet? Als je voor je loopbaan moet 

verhuizen, dan doet je dat toch gewoon? Ik ben het 

thuis nooit anders gewoon geweest. En in Gent leven 

is zo makkelijk en comfortabel! Ik heb hier mijn vriendin 

bij me, straks mijn verloofde. Alle mensen spreken hier 

Frans en Engels, dus ook op dat vlak waren er totaal 

geen aanpassingsproblemen. De ploeg is topniveau 

en als bon vivant lach ik ook graag samen met de 

ploegmaats op training. Echt, ik heb geen enkele reden 

om te klagen.

Gent is ook een wondermooie stad, met zoveel 

prachtige gebouwen en zoveel restaurants. Ik woon 

in een huis dichtbij, een écht huis! La vie est belle! Tot 

niet lang geleden woonde ik nog in een kamer in een 

huisje in een wijk van Lyon, en nu woon ik al in een echt 

huis en heb ik een mooie auto.”

Wat  is er in België totaal anders dan in Frankrijk?

Elisha: “(laconiek) Ze houden hier pauzes in de cinema. 

De film loopt en plots floepen de lichten aan, om drank 

en snoep te gaan kopen. Hoe praktisch dat ook is, ik 

blijf het vreemd vinden (luide lach).”

“Winnen, winnen, winnen,
dat moet dit seizoen ons doel zijn.”
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Vergelijk het Belgische clubvoetbal eens met het 

Franse.

Elisha: “Het Belgische voetbal is intenser, fysieker 

dan het Franse. Het spel gaat hier heel sneller over 

en weer. Bij het veroveren van de bal wordt er vaak 

onmiddellijk overgeschakeld op de aanval, het spel hier 

is echt voortdurend in beweging. In Frankrijk gaat het 

er rustiger aan toe, met een geduldige opbouw. Men 

zal ook meer wachten op wat de tegenstander doet. In 

België gaat het echt van bam-bam-bam! De Académie 

van Lyon is echt schitterend, maar toch schrok ik van 

de intensiteit hier, al van bij mijn eerste training. Het 

is niet beter of slechter, het is anders.”

Vind je jezelf nu eerder een defensieve midden-

velder, een 6, of toch eerder een middenvelder die 

meer met de opbouw en het offensieve betrokken 

is, een 8?

Elisha: “Ik ben opgeleid als een zes, als een centrale 

defensieve middenvelder. Maar ik ben veel meer dan 

een récupérateur. Ik wil ook graag voetballen, de bal 

rondspelen, acties opzetten. In dat opzicht ben ik 

wellicht een moderne 6. Pas op, ik hou enorm van 

defensief spel, de bal afpakken, dat vind ik geweldig. 

Maar ik hou er ook van om een impact te hebben op 

de actie naar voren, en niet alleen de bal in te leveren. 

Ik hou er eigenlijk niet zo van om voetballers in hokjes 

te steken. Ik heb verschillende kwaliteiten en ik wil die 

allemaal gebruiken. In de ‘ruit van de trainer’ kan ik 

wellicht meerdere rollen aan.”

Gezien je leeftijd zou het logisch geweest zijn als 

je je eerst met invalbeurten had moeten tevreden 

stellen. Maar je werd al snel een titularis. 

Elisha: “Ik heb daarvoor gebeden, ik had het vertrouwen 

van God. Maar het is inderdaad snel gegaan. Pas op, ik 

zeg niet dat ik nu al een onbetwiste titularis ben, zo ben 

ik niet. Ik neem niets als vanzelfsprekend. Alleen met 

hard werken kan ik mijn niveau behouden én verhogen. 

Misschien komt er nog wel een moeilijk moment, we 

zullen zien.”

Hoe zou je zelf je sterke en zwakkere punten om-

schrijven?

Elisha: “Ik ben een harde werker, un bosseur. Ik ben 

sterk in de balrecuperatie, ik kan goed intercepteren. 

Maar ik kom ook graag naar voren, om een voorwaartse 

actie op te zetten. Wat zeker beter kan, is mijn schot. Ik 

moet geen buteur worden, we hebben hier in Gent al 

genoeg schitterende spitsen en doelpuntenmakers. 

Maar mijn schot op doel moet toch efficiënter worden. 
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Er zijn zeker nog meer verbeterpunten, mijn pas, mijn 

lange bal, mijn precisie… Ik leer elke dag bij. En ik wil 

een complete voetballer worden die alle onderdelen 

van het spel goed beheerst. Daarvoor ga ik keihard 

werken. Dat is voor mij geen opgave, ik hou gewoon 

van hard werken, op en naast het veld. Ik wil mijn beste 

zelf worden.”

Heb je een voorbeeld als speler, aan wie spiegel je 

je?

Elisha: ‘Mijn voorbeeld is Tanguy Ndombele die ik ken 

van bij Lyon, maar die nu bij Tottenham speelt. Yaya 

Touré zag ik ook graag bezig, maar Ndombele, oef, 

dat is echt… Hij is een grote bron van inspiratie. Zijn 

speelvreugde, zijn schijnbewegingen, zijn infiltraties, 

zijn attitude op het veld, zijn elegantie, zijn efficiëntie, 

dat is allemaal absoluut topniveau. Wie weet, als ik 

hard blijf werken en met de hulp van God, kan ik ook 

zover geraken.”

Je klinkt ambitieus, maar anderzijds lijk je mij ook 

niet iemand die een voetbalvedette wil worden.

Elisha: “Ik zoek zeker de belangstelling niet op. Ik ben 

ook niet zo’n voetbalfreak. Je hebt voetballers die niks 

anders doen dan naar wedstrijden kijken, uit welk land 

dan ook, of die voortdurend op hun smartphone de 

allerlaatste uitslagen en nieuwtjes opzoeken. Dat doe 

ik allemaal niet. Ik train hard, ik speel mijn match à fond, 

maar verder wil ik vooral uitrusten en niet té veel met 

voetbal te maken hebben. Ik ben graag thuis, beluister 

muziek, breng tijd door met mijn vriendin, ik ben dol 

op Netflix-series en verder hou ik het graag rustig. 

Ik kijk natuurlijk wel eens voetbal op TV, een helft of zo, 

maar dan vind ik het vaak al genoeg. Zelfs Frankrijk-

België, de halve finale van het WK in 2018, heb ik niet 

eens volledig bekeken. Ja, het was mijn land dat naar 

de finale ging, maar toch kon het mij niet de hele tijd 

boeien. 

Het beste en meest boeiende voetbal is toch de 

Premier League, die volg ik wél nogal op de voet. Je 

hebt toch het gevoel dat het dààr gebeurt. Laurent 

Depoitre heeft er mij al over verteld. Als ik ooit in 

de Premier League zou kunnen voetballen, dan zou 

dat een droom zijn die waar wordt. Dat is voor veel 

voetballers zo, dat is normaal. Ik spreek voorlopig 

echter liever over mijn ambitie dan over mijn dromen, 

en die ambitie is om hier in Gent een fantastisch 

seizoen te spelen. Dat is mijn doel. Ik wil mijn club 

helpen om het best mogelijke resultaat te behalen.”

Kan dat best mogelijke resultaat ook de titel zijn?

Elisha: “Ja, waarom niet? We hebben zoveel: knap 

oefencentrum, prima structuur, schitterend stadion, 

geweldige supporters, spelers van kwaliteit. Alle 

ingrediënten zijn er dus om succes te boeken. Het 

kàn. Maar ik denk niet dat we ons die druk moeten 

opleggen. Laten we gewoon zoveel mogelijk 

wedstrijden proberen te winnen, ook in de groepsfase 

van de Europa League. Winnen, winnen, winnen, dat 

moet het doel zijn. Ik heb gehoord dat die play-offs 

iets heel speciaals zijn, dat het zowat de Champions 

League van de Belgische competitie is. Daar moeten 

we klaar voor zijn, om ook dan zoveel mogelijk matchen 

te winnen.”

“Esiti en Asare hebben mij hier 
fantastisch opgevangen.”
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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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YEARS

Aalst  |  Aartselaar  |  Beveren-Leie  |  Deinze
Drogenbos  |  Genk  |  Gosselies  |  Kampenhout
Namen  |  Olen  |  Oostende  |  Oudenaarde
Roeselare  |  Schoten  |  St-Niklaas

//WWW.DSMKEUKENS.BE//

FILOSOFIE

DSM Keukens brengt mensen samen door hen een 
unieke keuken op maat aan te bieden. Loyaliteit, 
eerlijkheid en betrokkenheid zijn onze kernwaarden.  
We maken het verschil op vlak van kwaliteit, service en 
klanttevredenheid. Met deze ingesteldheid groeien we 
op een gezonde manier verder in Vlaanderen. 
Deze groei realiseren we op een duurzame manier, 
met respect voor mens, leefmilieu en ons product. 

De Schepper - Martens

■  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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TOT OP DE
SECONDE!

ALLEMAAL BUFFALO

“Zonder de hulp van onze meer dan 1000 medewerkers 
zou er geen topvoetbal mogelijk zijn in de Ghelamco Arena”
Foto’s Belgaimage



17WIGWAM MAGAZINE -

TOT OP DE
SECONDE!

Voor de modale bezoeker, zeg maar de supporter bij 
een voetbalwedstrijd in de Jupiler Pro League, is maar 
één ding belangrijk: dat hij of zij op een comfortabele 
en veilige manier de prestatie van de ploeg kan zien. 
Met meer dan dat hoeft die supporter geen rekening 
te houden. Hij of zij betaalt een ticket of een abonne-
ment en krijgt in ruil daarvoor (hopelijk) topvoetbal 
te zien. Alles draait rond de acteurs op het veld, de 
spelers, de trainers, de scheidsrechters. 
Wat die supporter niet weet of beseft, is dat die-
zelfde wedstrijd, buiten het puur sportieve luik, het 
resultaat is van een minutieuze organisatie (tot op 
de seconde!) en onmogelijk zou kunnen doorgaan 
zonder de inzet van meer dan duizend medewerk-
ers. Dat hele proces van voorbereiding en coördi-
natie wordt in goede banen geleid door Dirk Piens. 

Voor elke wedstrijd wordt er een countdown opge-

steld (zie het voorbeeld van de thuismatch tegen 

Cercle Brugge) waarbij de timing van de belangrijk-

ste, opeenvolgende opdrachten en activiteiten wordt 

aangegeven. Hoe dichter het wedstrijduur nadert, 

hoe strikter die timing wordt, tot zelfs op de seconde.

Dirk Piens: “We zijn met dergelijke countdown begon-

nen toen we nog in het Ottenstadion speelden. We 

wilden wat meer orde krijgen in de aanloop naar een 

wedstrijd. Dat was een tijd dat het al een succes was 

als een match die om 20 uur moest starten, ‘slechts’ 

3 minuten later begon. Bovendien was het zo dat ik 

ter gelegenheid van Europese wedstrijden kennis-

maakte met de vereisten die de Uefa daarvoor stelde. 

In de voorbereidende vergaderingen daartoe leerde ik 

wat de Europese voetbalbond allemaal in zo’n count-

down stak. In 2009 zijn we begonnen om min of meer 

op diezelfde leest voor al onze thuiswedstrijden zo’n 

countdown in te plannen. Toen we in 2015 kampioen 

werden en de Champions League speelden, werd 

het pas echt serieus. Er was vanaf dan geen ruimte 

meer voor slordigheden, zeker toen we gefronteerd 

werden met een Uefa-boete van 20.000 euro omdat 

we een wedstrijd 1’20” te laat begonnen waren. Vanaf 

dan zijn we nog strikter tewerk gegaan. Het is dus een 

gradueel proces geweest tot vandaag. Nu staan we 

zelfs voor een competitiematch geen halve minuut 

uitstel meer toe.”

Waarom is het zo belangrijk dat een wedstrijd op dat 

niveau exact om bv. 20u00 start en niet om 20u00 

en tien seconden? Vooral voor de live televisieuitzen-

dingen natuurlijk. De zenders betalen veel geld om 

voetbal live in beeld te brengen, maar dan willen ze 

ook dat de wedstrijden tot op de seconde juist starten, 

zodat hun programmatie niet in de war geraakt.

Dirk Piens: “Natuurlijk speelt de televisie daarin de 

belangrijkste rol. Maar het is meer dan dat. Mensen 

verlangen ook over het algemeen een strakkere timing 

dan vroeger het geval was. Rockfestivals vroeger: je 

wist wanneer die begonnen, maar wanneer daarna 

welke groep zou spelen en wanneer het festival zou 

eindigen, dat was bijna improvisatie. Dat is niet meer 

zo, ook rockfestivals worden tegenwoordig vrij strak 

getimed.”

De countdowns voor de verschillende wedstrijden 

lijken sterk op elkaar (afhankelijk van het wedstrijd-

uur natuurlijk), maar toch zijn er altijd afwijkingen. De 

weersomstandigheden kunnen iets extra vereisten: 

sneeuw ruimen of het veld besproeien. Soms vraagt 

men een minuut stilte of moet er een ander speciaal 

huldemoment voorzien worden. Soms brengt de club 

vuurwerk. Dan moet daarvoor in de countdown plaats 

gemaakt worden. Als de countdown klaar is, wordt die 

opgestuurd naar de delegate van de profliga, naar de 

scheidsrechters, naar de mensen van de televisie, naar 

de bezoekende ploeg… 

De countdown voor Europese wedstrijden is nog iets 

verschillend, o.a. omdat de Uefa specifieke en nog 

zwaardere eisen stelt. Afwijkingen daarop worden 

zelden of nooit getolereerd, of toch zeker vanaf de 

groepsfase. Dirk Piens: “Voor onze thuismatch tegen 

Larnaca, in de voorronde van de Europa League, had 

de VRT ons gevraagd om af te trappen om 20u33 ipv 

20u30 – dat had te maken met het feit dat zij de uit-

zending pas konden beginnen om 20u30 en dus de 

aftrap iets later wilden. De Uefa heeft dat toen uitzon-

derlijk toegestaan, wat ze nooit zouden toestaan in de 

groepsfase. Wij hebben toen de volledige countdown 

met drie minuten opgeschoven.”

In het laatste stuk van de countdown zitten er enkele 

cruciale timings. Zo moet de opwarming altijd precies 

een kwartier voor de wedstrijdstart gedaan zijn. 

Precies zes respectievelijk acht minuten later klinken 

er in de kleedkamerzone twee signalen – bij bepaalde 

clubs is het de scheidsrechter die fluit, bij KAA Gent 

is dat een elektronisch signaal dat in de kleedkamers 

weerklinkt. Bij dat tweede signaal, exact zeven minuten 

voor de start, moeten de elftallen zich gaan opstellen in 

de spelerstunnel. Daar hangt trouwens ook een satel-

lietklok zodat iedereen precies de timing kan volgen. 

Op precies vier minuten voor het begin is er die count-

down 10, 9, 8… en komen de ploegen op het veld. Een 
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“Tegenwoordig staan we voor een 
competitiematch zelfs geen halve 
minuut uitstel meer toe”

halve minuut later klinkt de hymne van de Jupiler Pro 

League. Op twee minuten vijftien seconden is er de 

Buffalomars en een minuut later de toss. Dan is het 

nog 1 minuut 20 seconden tot de kick-off. 

1100 medewerkers per wedstrijd

De formele countdown start normaal drie uur voor de 

wedstrijd, maar de algehele  wedstrijdvoorbereiding 

begint natuurlijk al veel vroeger. 

Dirk Piens: “Wij maken een briefing op voor onze 

pakweg 700 clubmedewerkers: dat zijn vooral ste-

wards en suppoosten, maar ook alles rond ticketing, 

mobiliteit en parking, de opvang van mensen met een 

beperking, security, persmedewerkers, de catering op 

de promenade, mensen van de techniek enzovoort. 

Reken daarbij nog een 400 ‘externe medewerkers’, 

zoals de mensen van het Vlaamse Kruis, de hostes-

sen en het keukenpersoneel in de businessgedeelten, 

politie, brandweer, tv-productie… Je mag rekenen 

dat er voor een gemiddelde wedstrijd 1100 mensen 

worden opgetrommeld om ervoor te zorgen dat alles 

voor de pakweg 20.000 toeschouwers prettig, orden-

telijk en veilig verloopt. Al die 1100 mensen moeten 

vooraf gebrieft worden over wat er van hen precies 

verwacht wordt en hoe laat. 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om al deze 

mensen, vrijwilligers en medewerkers, van harte te 

danken voor hun werk en hun trouw aan de club. 

Meestal zien zij de match niet, de vergoeding die ze 

krijgen is klein, ze worden bij élke thuismatch verwacht, 

ongeveer altijd in het weekend, dikwijls op zondag... 

Het zijn mensen die het vooral leuk vinden om dit te 

doen en die graag hun rol vervullen in het teamwerk. 

Zij verdienen een pluim. Zonder die meer dan duizend 

mensen zou er geen topvoetbal mogelijk zijn in de 

Ghelamco Arena, dat wordt al eens vergeten.”

Safety first

Bij KAA Gent is de hoofdverantwoordelijkheid voor 

zowel de wedstrijdorganisatie als de veiligheid aan één 

man toevertrouwd, Dirk Piens. Dat heeft als voordeel 

dat die twee aspecten sterk geïntegreerd zijn, dat er 

eenheid is van handelen. 

Veiligheid is te allen tijde een belangrijk aandachts-

punt. Dan gaat het over het voorkomen van mogelijke 

problemen met de bezoekende supporters, over het 

verboden gebruik van pyrotechnisch materiaal, het 

fouilleren van iedereen die het stadion binnenkomt… 

Daar gaat, gelukkig met resultaat, heel veel aandacht 

naartoe.

Dirk Piens: “Het Belgisch voetbal is veel veiliger 

dan vroeger, vooral door de Voetbalwet die heeft 

gemaakt dat de clubs hun verantwoordelijkheid zijn 

gaan nemen, terwijl vroeger meer geoordeeld werd 

dat veiligheid louter een zaak van de politie was. De 

clubs zijn ook in voortdurende dialoog gegaan met de 

supporters: wat kan, wat kan niet, wat willen zij, wat 

kunnen wij toelaten? Sociale controle is belangrijk: 

supporters kunnen zelf ook signaleren wat er ver-

keerd loopt, wie zich niet gedraagt. Veiligheid hangt 

ook samen met een goede, positieve sfeer. Weet je 

nog vroeger hoe de supporters soms bijna in metalen 

kooien zaten, omringd door politie? Dergelijke aanpak 

wekte nog meer agressiviteit op. Nu zijn de stadions 

veel opener en publieksvriendelijker, wat bij-

draagt tot de veiligheid. Het deelnemen aan 

Europese competities heeft ook gemaakt dat 

clubs de Uefa-regels leerden kennen en zijn 

gaan implementeren, ook voor de gewone 

competitie, en ook dat is een positieve evo-

lutie geweest. De Uefa geeft aan de clubs 

quotaties, waarderingcijfers op o.a. organisa-

tie en veiligheid. Die zijn van belang want de 

clubs dragen die quotaties mee en afhankelijk van hun 

score gaan ze voor volgende Europese wedstrijden 

meer of minder tickets krijgen bijvoorbeeld. Wij zijn in 

Londen gaan spelen tegen Tottenham. Wij mochten 

toen liefst 8000 tickets verkopen aan Gentse fans. 

Dat was véél meer dan regulier wordt toegelaten. Dat 

mochten wij alleen omdat onze quotaties uitstekend 

waren en omdat onze suppporters zich in Europees 

verband altijd prima gedragen hadden.”

Een ander onderdeel van de veiligheid rond het top-

voetbal in België is de combiregeling, waarbij voor 

een aantal wedstrijden geldt dat de bezoekende fans 

alleen welkom zijn als ze de reis maken met de bussen 

van de officiële supportersclubs. Dat is een regeling 

die niet populair is. 

Dirk Piens: “Ik begrijp dat ook volkomen. Maar die 
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Voor de modale bezoeker, zeg maar de supporter 
bij een voetbalwedstrijd in de Jupiler Pro League, 
is maar één ding belangrijk: dat hij of zij op een 
comfortabele en veilige manier de prestatie van 
de ploeg kan zien. Met meer dan dat hoeft die 
supporter geen rekening te houden. Hij of zij 
betaalt een ticket of een abonnement en krijgt in 
ruil daarvoor (hopelijk) topvoetbal te zien. Alles 
draait rond de acteurs op het veld, de spelers, de 
trainers, de scheidsrechters. 
Wat die supporter niet weet of beseft, is dat 
diezelfde wedstrijd, buiten het puur sportieve luik, 
het resultaat is van een minutieuze organisatie 
(tot op de seconde !) en onmogelijk zou kunnen 
doorgaan zonder de inzet van meer dan duizend 
medewerkers. Dat hele proces van voorbereiding 
en coördinatie wordt in goede banen geleid door 
Dirk Piens.

“Veiligheid hangt sterk samen met 
een positieve, publieksvriendelijke 
sfeer in het stadion”

MATCH COUNTDOWN  KAA GENT – CERCLE BRUGGE

regeling wordt opgelegd door de politie, niet door 

ons. In de eerste plaats door de politie van de stad 

van de gastclub die meent dat de supporters van de 

bezoekende club niet te vertrouwen zijn. Soms advi-

seert ook de politie van de stad van de bezoekende 

club om de combiregeling te laten gelden. 

Misschien kan dat op termijn worden opgelost met de 

fankaart. Die heeft al eens bestaan in de jaren 90, is 

toen verdwenen, maar duikt nu weer hier en daar op 

op initiatief van bepaalde clubs, zoals bij Standard en 

Antwerp. De fankaart garandeert dat je goede gedrag 

als supporter maakt dat je welkom bent in de stadi-

ons. Als dit systeem nog meer uitgebreid zou worden, 

zal de combiregeling misschien niet meer nodig zijn.”

(WDB)

17:00 

17:30

18:15-18:30

18:15-18:30

19:45

19:51:00

19:55:00 

19:56:00 

19:56:00

19:56:30

19:57:45 

19:58:40 

20:00:00

20:46:00

21:50

21:55

22:15

beginning of security check stadium (stewards), start CR/radio traffic

end security check stadium/ turnstile C open/start PA: music + announcements

arrival of Referees, 4th Official; MD Organizational Meeting (Delegate room)

arrival of teams, all public turnstiles open 19:15-19:45 players warm-up, stops @19:45:00

end of warm-up; last inspection of the pitch+ pitch restoration, (pitch watering)

referee’s signals in the dressing room, teams leave dressing room+ stud control

teams+ players escorts (22) and Referees wait at tunnel ready to enter the pitch

countdown 10” +entrance of teams and Referees onto pitch (22 players escorts)

teams line up facing honorary tribune

Jupiler Pro League Hymn (45”) while players stand still

Fair Play handshake Referees+ trainers, team photographs (Buffalo March)

coin toss (referees and captains)

kick off

approx. 20:46 depending on additional time

+12:30 min teams leave dressing room

+15:00 min kick off second half after a break of exactly 15 minutes

Full time end of match, post match handshake

pitch side interviews - press conference

beginning of security check post match (stewards)+ pitch restoration

end security check, debriefing, protocol post match
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Ik moet zo’n zes jaar geweest zijn. Die Peugeot die 

vroeger in het Ottenstadion voor de wedstrijd rond het 

veld tufte? Dat was mijn vader. Met mij op de achter-

bank. Het raampje langs de binnenkant opengedraaid, 

vol bewondering kijkend naar de opwarming van mijn 

helden. Luc Criel. André Raes, André Laureyssen. Giba. 

Tokodi. 

En Aad Koudijzer. Voor mij is Aad zowat de mooiste 

voetballer die ooit voor mijn club heeft gespeeld. 

Slim, sierlijk. Vals traag. Sluw. Een persoonlijkheid. 

The captain. En hij was lief voor mij. Hoe vaak kwam 

hij niet tot aan die auto om mij een sympathieke high 

five te geven?

Ik keek naar hem op. Aan de uitgang van de kleedka-

mers, na de wedstrijd, gaf hij mij een handtekening. 

Een aai over mijn hoofd. Sprak me even aan, met een 

vriendelijke zelfzekerheid die Hollanders zo eigen is.

André Raes reed met een Porsche. Op een dag durfde 

ik het aan naar hem te stappen toen hij na een match 

zijn voetbaltas in de koffer laadde, en ik zei ‘m dat ik het 

een mooie wagen vond. Ik moet zeven geweest zijn. 

Hij vroeg: “Wil je er eens in zitten?”. En even mocht ik 

in die wagen. Achter het stuur. Van mijn held. 

Vroeger waren ze bereikbaarder, die spelers. Het kan 

nostalgie zijn, maar die vervlogen tijden mis ik. Ik zou 

ze mijn zoon graag toewensen. En toch… Soms kan het 

nog. Toen ik vorig jaar naar een wedstrijd kwam kijken 

samen met mijn goeie vriend Sven (Kums), die toen bij 

Anderlecht speelde maar als supporter wel graag nog 

eens terug naar onze Ghelamco kwam, stond ik voor 

de wedstrijd met hem een pintje te drinken. Hoewel, 

een pintje... Sven drinkt spuitwater, geen bier, beste 

meneer Thorup. Don’t worry.

Plots stond daar voor hem een sympathiek ventje van 

zes, met opengesperde ogen vol bewondering en 

ontzag naar hem opkijkend. Hij vroeg een foto. Sven zei 

sympathiek ja, boog zich naar hem toe, en de mooiste 

glimlach verscheen bij die kleine. Nog een klein bab-

FAN
[atiek]

MUZIKANT & COMPONIST

MIGUEL
WIELS
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beltje, en weg was hij. Glimmend van trots en geluk. 

Het ontroerde mij. Ik ging veertig jaar terug in de tijd, 

en zag mezelf terug staan, bij Aad. En André, of Luc... 

de helden die mijn jeugd zo mooi kleurden.

Mijn vader is nog steeds mijn trouwste compagnon. 

Iedereen heeft zijn rituelen bij een wedstrijd, en bij 

ons is dat niet anders. Een pintje voor de match, en 

dan samen naar ons plekje. Een sigaartje roken, terwijl 

we ook wel eens over andere dingen praten terwijl de 

tegenpartij weer languit op de grond ligt en verzorging 

nodig heeft. “Wa een neute.” 

Na de wedstrijd nog een pintje, en even napraten met 

de andere 19.998 trainers in het stadion. En als het 

meeste verkeer weg is, gaan wij ook. Tot de volgende 

keer. Ik wil het voor geen geld van de wereld missen. 

Ik hou van deze club, omdat ze mee een schakel is in 

dat verbond met mijn pa. Hier vinden we elkaar nog 

meer dan elders. 

En natuurlijk ook om wat ze mij in al die jaren nog meer 

heeft gegeven. Die titel bijvoorbeeld... Met het mooiste 

voetbal dat er in België ooit is gespeeld, onder Hein, 

die ze hier op de parking een standbeeld van wel dertig 

meter hoog moeten geven. Ik heb de Champions 

League-wedstrijden trouwens allemaal (!) moeten 

missen. Ik toerde op dat moment door Nederland, 

maar geloof mij: tijdens die momenten op het podium 

volgde ik steevast de uitslagen via Sporza, en het is 

me letterlijk overkomen dat ik een schreeuw niet 

onderdrukte, midden in een conference van Paul De 

Leeuw, omdat Milicevic (Mili voor ons natuurlijk) ons 

met een magistraal doelpunt de overwinning tegen 

Zenith bezorgde. Ik deed toen maar alsof ik de mop 

van Paul héél erg leuk vond. 

Ik heb trouwens goeie hoop voor dit jaar. We zitten in 

een goeie flow. En Sven speelt hier weer. Dat is gewel-

dig. En mijn pa zit hier uiteraard ook dit jaar weer elke 

week naast mij. Een pintje. Een sigaartje.

En weet je wie ik onlangs heb meegebracht om samen 

naar een wedstrijd te kijken?

Aad Koudijzer.

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



24 - WIGWAM MAGAZINE

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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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
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• KOELTECHNIEKEN 
• KLIMATISATIE
• VENTILATIE 
• SERVICE & ONDERHOUD

Bij De Noyette - Verstraete bieden we innovatieve totaal-
oplossingen in koeling en klimatisatie aan. We streven ernaar 
een betrouwbare partner te zijn in het ontwerpen, installeren, 
optimaliseren, onderhouden en beheren van technische 
koel- en klimaatsystemen. Wij luisteren en denken mee met 
onze klant om samen tot een oplossing op maat te komen.

ZIJN KOELTECHNIEKEN EN VENTILATIE 
EEN KOUD KUNSTJE VOOR JOU? 

DAN BEN JIJ DE FRESH PRINCE 
DIE WE ZOEKEN! 

SOLLICITEER VIA: WORDFRESHPRINCE.BE
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LAURENT DEPOITRE
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LEGENDARISCH

toen assisent van de nieuwe trainer Walter Meeuws, 

was daarbij. Bij de tegenstander speelde ene Petrovic, 

het ging tussen mij en hem. Wij wonnen, ik was man 

van de match. Toen heeft Gent voor mij gekozen. 

Michel Louwagie is naar Kroatië gekomen terwijl de 

oorlog nog bezig was (chapeau!) en kon een akkoord 

met mij en met Belisce bereiken. Ik verhuisde naar 

België zonder dat mijn ouders daar iets van wisten, 

ik had met hen geen enkel contact door de oorlog.”

“Voorzitter Van Milders had zwaar geïnvesteerd in 

de spelersgroep, maar mijn eerste seizoen, onder 

Meeuws, 1993-1994, was sportief een tegenvaller, 

al speelde ik meestal wel. Ik had ook nog een 

aanpassingsperiode nodig. Onder Meeuws’ opvolger 

Clijsters verzeilde ik een tijd naar de bank, Suad Katana 

en Kenny Verhoene kregen toen de voorkeur. Maar 

ik ben hard blijven werken en dankzij blessures en 

schorsingen kwam ik weer in de ploeg. Vanaf toen 

ben ik ongeveer altijd titularis geweest, tot in 2001. Als 

centrale verdediger of als verdedigende middenvelder. 

Op het eind was ik ook aanvoerder. In die periode 

speelde ik ook zes keer voor de Bosnische nationale 

ploeg. Dat kon méér geweest zijn, maar ze kenden mij 

niet echt in Bosnië (ik had er nauwelijks gevoetbald) 

en ik was ook niet iemand die zichzelf ging promoten 

bij de bond of bij journalisten.”

Hoe zou het nog met Edin Ramcic zijn? Wie soms 
een koffie gaat drinken of een schotel gaat eten 
in ’t Boerenhof in Oostakker wéét dat. Ramcic is 
daar al elf jaar zaakvoerder met zijn vrouw Gunda. 
De Bosniër, nu ook Belg, is dus al een hele tijd 
uit de voetbalwereld gestapt. Zijn beste periode 
als voetballer beleefde hij bij KAA Gent waar hij 
liefst acht seizoenen speelde, van 1993 tot 2001. 
Er zijn weinig voetballers die méér wedstrijden 
speelden voor de Buffalo’s dan hij. Het verhaal van 
een Bosniër die Gentenaar werd.

“Ik ben geboren in 1970 in wat toen nog Joegoslavië 

was, maar eigenlijk ben ik een Bosniër. Ik groeide op 

in de stad Bugojno, wat ook mijn eerste club was. 

Iskra was een tweedeklasser toen ik in het A-elftal 

kwam. Ik kreeg al snel aanbiedingen van Kroatische 

clubs, eerst van HNK Rijeka, dan van Istra Pula waar 

ik een jaar gebleven ben. Toen ik daar twee maanden 

was, barstte de oorlog los in Bosnië en andere delen 

van Joegoslavië. Door de oorlog heb ik 4,5 jaar niet 

meer mijn thuis en mijn familie gezien. Ik speelde nog 

een jaar bij het Kroatische Belisce toen ik hoorde van 

de interesse van AA Gent. Zij zochten een libero en 

op aanraden van ex-speler en makelaar Milan Ruzic 

kwamen ze kijken naar de derby tussen het kleine 

Belisce tegen het grote Osiek. Ook Danny Koekelcoren, 

“ACHT JAAR BUFFALO: 
DAT BETEKENT TOCH IETS”

EDIN
RAMCIC
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“Ik kon het bij AA Gent goed stellen met alle trainers: 

Meeuws, Clijsters, Boskamp, Sollied, Remy… Alleen 

die korte tijd onder Houwaart was een zwarte periode. 

Vòòr de eerste training zei hij mij dat hij als aanvoerder 

liever iemand had die altijd zou spelen. Ik zei OK, ik zal 

me op training bewijzen. Maar al bij die eerste training 

bleek Gunther Schepens de kapitein te zullen worden. 

Dus Houwaart had toen al beslist dat ik niet altijd zou 

spelen!”

“Mijn beste ervaring had ik met Trond Sollied. Hij 

was de grootste trainer die ik gekend heb, met grote 

voorsprong zelfs. Bij hem draaide alles rond voetbal, 

puur voetbal. Zoals hij werkte, met die looplijnen, 

gedurfd en offensief, uitgaand van de eigen kwaliteiten, 

met zoneverdediging, dat was revolutionair in België. 

Er hebben er toen veel hun ogen opengetrokken! 

Totaal anders dan bijvoorbeeld Boskamp. Ik kan 

me nog altijd een typische trainingsweek onder 

Boskamp herinneren: maandag vooral lopen, 

dinsdagvoormiddag aerobic en fitness, namiddag 

fysieke training, woensdag vrij en pas op donderdag 

werd er ook gevoetbald. Ik heb nooit zo afgezien als dat 

eerste jaar onder Boskamp: voetballen deden we niet 

op training. Dat tweede jaar kwam 

Marc Degryse erbij en toen werd het 

wel beter.”

“Het seizoen 1999-2000, nu precies 

20 jaar geleden, was absoluut top! 

Ondanks alle geruchten dat de club 

bijna failliet was, hadden we nog 

altijd enkele gevestigde waarden in 

de ploeg, zoals Schepens, Herpoel, 

Dauwen, Aarst, Nielsen en ikzelf. 

Maar voor de rest moesten we het 

doen met een hoop onbekende 

buitenlanders die hier en daar via 

managers waren aangeboden: 

Sterbal, Szekeres, Christensen, 

Kharif, Gajser, Joly, Carrez… Sollied 

kneedde daar een ploeg van en 

we speelden een ongelofelijk goed 

seizoen, met een derde plaats op 

het einde. Ik vind het jammer en 

onterecht dat Trond de laatste jaren 

geen kansen meer krijgt als trainer. 

Alleen die enkele weken bij Lokeren, 

maar toen vond Lambrecht al dat hij 

het beter wist. Neen, Sollied is een 

unieke man, hij verdient meer respect.”

“Mijn laatste jaar, onder Remy, stond ik niet altijd in de 

ploeg. Ik voelde dat het vertrouwen er niet helemaal 

meer was, ik was ook al bijna 31. Ik kreeg een mooie 

aanbieding voor drie jaar bij RWDM en AA Gent bleek 

bereid om mee te werken aan een transfer. Sportief liep 

het super bij RWDM, maar we werden maandenlang 

niks betaald. We speelden dus voor niets, profspelers 

in eerste klasse! Gent wilde mij eventueel terug, 

maar het duurde wat lang, en toen verhuisde ik naar 

Oostende dat op dat moment in derde klasse speelde. 

Een serieuze stap terug dus, maar ik had tenminste een 

ploeg en werk. We promoveerden twee keer op een rij, 

van derde naar tweede en van tweede naar eerste. Er 

was mij beloofd wat ik zou gaan verdienen in eerste, 

maar die belofte werd niet gehouden. Integendeel, 

ik zou nog minder verdienen dan in tweede. Dat is 

typisch voetbal: een woord telt niet. Als het niet op 

papier staat, mag je niets of niemand geloven. Ik 

beïndigde mijn spelersloopbaan bij Eendracht Aalst. 

Door rugpijn en een operatie aan de hernia kwam ik 

daar niet veel meer aan spelen toe. Het was voorbij.”
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VOETBALREIZEN:
CITYTRIP MET VOETBALTICKET
De grootste stadions van Europa, de beste spelers ter wereld en 
luidkeelse supporters die zorgen voor een adembenemende sfeer…
Heb je dit altijd al live willen meemaken? Dan is dit je kans!

SURF NAAR

TUI.BE/VOETBALREIZEN 

OF GA LANGS BIJ 

JE REISAGENT

TUI_WIGWAM_167x118mm.indd   1 6/09/19   11:30

“Ik ging mijn trainersopleiding volgen in Bosnië toen 

ik begin 2007 een telefoontje kreeg van Oostende. 

Ik moest hen als trainer uit de nood helpen nadat 

Willy Wellens ontslagen was. We stonden laatste in 

tweede klasse. Ze beloofden mij dat als ik de club kon 

redden van degradatie, ik mocht blijven als trainer. Ik 

héb de club gered, maar ik mocht toch niet blijven… 

weer typisch voetbal. Ik werd vervangen door Gaby 

Demanet, de trainer van Racing Waregem. Ik weet 

het nog heel goed, we speelden met Oostende de 

voorlaatste match van de competitie tegen Waregem. 

Op de persconferentie na de match solliciteerde 

Demanet echt openlijk naar mijn functie. Hij zei zo 

van ‘ik ben ook een West-Vlaming en ik zou Oostende 

kunnen helpen’. Ik vond dat ongelofelijk! Maar een tijdje 

later was hij trainer van Oostende en ik niet meer…”

“Op dat moment was ik echt de voetbalwereld beu. 

Samen met mijn Vlaamse vrouw heb ik geïnvesteerd in 

’t Boerenhof in Oostakker. We namen in 2008 de zaak 

over en kijk: 11 jaar later zitten we hier nog! Ik volg het 

voetbal nog wel. Ik ben jeugdtrainer van de ploeg van 

mijn zoontje Delmar (13) bij SKV Oostakker. En ik heb 

een abonnement op AA Gent dat voor altijd mijn club 

blijft, ook al vind ik dat de ex-spelers wat meer bij de 

club zouden moeten betrokken worden. Ik ben de club 

acht jaar trouw gebleven, dus dat betekent toch iets. 

Ik geloof zelfs dat ik bij de top-tien ben van de spelers 

met de meeste wedstrijden voor de Buffalo’s ooit. 

Soms zie ik nog wel ploegmaats van toen, zoals Ole 

of Herpoel, Sandy Martens, Gunther Demeyer... Een 

of twee keer per jaar ga ik nog eens terug naar Bosnië 

waar mijn familie nog woont. Maar ik kan ’t Boerenhof 

moeilijk achterlaten – ik ben de zaakvoerder, maar 

ik help waar dat nodig is, ook in de keuken of bij het 

opdienen. En ik voel me intussen minstens evenveel 

Belg als Bosniër.”

(WDB)
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NEN ECHTE 

IS NEN 
BUFFALO

GE A5 buffalo.indd   1 13/08/15   14:32
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GINO CAEN
ASSISTENT-TRAINER EN PHYSICAL COACH

“Dit vraagt om bevestiging”
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GINO CAEN

Assistent-trainer en physical coach Gino Caen (54) 
is dit seizoen een nieuwe naam in de technische staf 
van KAA Gent. De West-Vlaming bouwde als trainer 
al een rijke ervaring op, eerst op provinciaal niveau, 
later bij KV Kortrijk, KV Oostende en Anderlecht. 
Die ervaring, gecombineerd met zijn stielkennis 
als leerkracht in de lichamelijke opvoeding, als 
lesgever aan de KBVB en als gediplomeerd trainer, 
maakte van hem de ideale persoon om, samen 
met Peter Balette, hoofdcoach Jess Thorup bij te 
staan in de fysieke, tactische en psychologische 
begeleiding van het A-team. Een kennismaking. 

Hoe hoog reikte je als actief voetballer?

Gino Caen: “Ik heb altijd op amateurniveau gespeeld. 

Eerste en tweede provinciale, altijd in West-

Vlaanderen. Tot mijn 36 heb ik op het veld gestaan 

en in al die tijd speelde ik 650 wedstrijden. Ik begon 

bij Lichtervelde, en daarna volgden Handzame, 

Oostkamp en Blankenberge. Op mijn 28 al werd ik 

speler-trainer bij Lissewege – ik was Kompany ver 

vooruit, haha. Na twee seizoenen Lissewege tekende 

ik telkens voor twee jaar als speler-trainer bij andere 

clubs: Ichtegem, Zerkegem en ten slotte Westkapelle. 

Bij die laatste club werkte ik ook vijf jaar als trainer. Pas 

in 2008 zette ik de stap naar de Jupiler Pro League, 

naar het nationale niveau.”

Je was dus heel vroeg al trainer, het zat blijkbaar 

in je bloed of in je temperament?

Gino: “Wellicht wel. Op mijn 19 trainde ik al de 

cadetten van Lichtervelde. Dat combineerde ik dan 

met twee keer per week trainen als speler en mijn 

studies Lichamelijke Opvoeding. Die zware combinatie 

maakte ook dat ik niet hogerop geraakte als voetballer, 

misschien had ik anders wel derde of vierde klasse 

aangekund. Ik was een centrale middenvelder, ook 

zo’n positie waaruit vrij vele trainers groeien. En ik was 

meestal aanvoerder van de ploeg, ook typisch iets wat 

latere trainers kenmerkt. Ik was vaak het verlengstuk 

van de trainer op het veld, ik zette de lijnen uit – de 

stap naar het trainerschap was logisch.” 

In 2009 kwam KV Kortrijk je halen als 

beloftentrainer.

Gino: “Dat betekende voor mij een hele verandering. 

Wat tot dan toe niet meer dan een hobby was geweest, 

werd plots een beroep. Tot dan had ik gewerkt als 

sportleerkracht in het Sint-Leocollege in Brugge en 

lesgever voor trainers op de voetbalbond. Vanaf 

2009 werd ik dus voltijds trainer. En terwijl ik altijd de 

hoofdtrainer geweest was, zij het op provinciaal niveau, 

werd ik nu beloftentrainer. Georges Leekens stond 

toen aan het roer bij KVK, met Yves Vanderhaeghe als 

assistent en Philippe Vande Walle als keeperstrainer. 

Brecht Dejaegere was een van de jongeren die we 

opleidden richting eerste ploeg.”

Al een jaar later werd je hulptrainer bij 

Kortrijk, op vraag van een oude bekende: Hein 

Vanhaezebrouck. 

Gino: “Ik werkte in totaal vijf jaar met Hein bij KVK, 

een erg toffe periode. In 2014 vertrok Hein naar KAA 

Gent en werd hij bij Kortrijk vervangen door Yves 

Vanderhaeghe. Toen Marc Coucke Vanderhaeghe 

het jaar daarop naar Oostende haalde, nam Yves mij 

mee. Het werden twee echt schitterende jaren aan de 

kust. We plaatsten ons telkens voor Play Off 1, met 

resp. een vijfde en een vierde plaats. Vooral dat tweede 

jaar hadden we een fantastische ploeg met o.a. Siani, 

Rozehnal, Dimata, Berrier, Musona, Marusic, Canesin… 

Maar de voorzitter was niet snel tevreden. Toen het 

seizoen 2017-2018 wat minder begon, werd Yves 

ontslagen. Ik werkte daarna nog even bij Oostende 

onder Adnan Custovic.”

Waarna Hein je weer kwam halen, maar deze keer 

bij Anderlecht.

Gino: “Weiler was er in september ontslagen en Hein 

werd de nieuwe trainer. Natuurlijk kende Hein mij, 

we hadden bij Kortrijk jaren samengewerkt. Hij nam 

Belhocine en mij als assistenten. De verwachtingen 

bij paars-wit waren hoog, zeker toen in december 

Marc Coucke de nieuwe eigenaar en voorzitter was 

geworden. Helaas ontbraken de topkwaliteit en 

de stabiliteit om echt voor de titel te spelen. In het 

seizoen 2017-2018 was Club Brugge sterker en in 

december 2018 werd Hein ontslagen. Ik bleef nog 

assistent-trainer van Anderlecht tot februari 2019, 

maar de relatie met de nieuwe trainer Fred Rutten 

was verre van optimaal. Het gevolg was dat ik zelf 

ook mocht vertrekken. Laten we zeggen dat ik mij 

bij Anderlecht vaak verbaasd heb over de manier 

van werken en ook over hoe de ambitie van een club 

soms niet in verhouding staat tot de kwaliteit van een 

spelersgroep.”

Gelukkig was daar KAA Gent!

Gino: “Het was de eerste keer dat ik niet via een 

‘oude bekende’ bij een club kwam. Tot dan was het 

vooral via Yves en Hein dat ik aan de slag kon, maar 

Michel Louwagie belde mij met de vaststelling dat 

ze mij gescreend hadden en dat ze mij in huis wilden 



34 - WIGWAM MAGAZINE

halen. We kwamen al snel tot een akkoord, hoewel 

intussen Kortrijk (onder Vanderhaeghe), Waasland-

Beveren (onder Custovic) en Roeselare (dat een T1 

zocht) contact hadden opgenomen. Maar ik had mijn 

woord gegeven aan Gent en daar bleef ik ook bij. Zo 

verlegde ik toch weer mijn grenzen: van jeugd- en 

beloftentrainer naar hulptrainer onder Yves en Hein 

tot, samen met Peter Balette uiteraard, assistent 

van Jess Thorup bij KAA Gent. Ik ben hier enerzijds 

physical coach, maar train bijvoorbeeld ook de spelers 

die voor de volgende match niet geselecteerd werden. 

Het is een rol die mij zeer bevalt.”

Je werkte dus onder verschillende trainers 
(Leekens, Vanderhaeghe, Vanhaezebrouck, 
Custovic, Rutten, nu Thorup) – wat leerde je van 

hen?

Gino: “Je steekt van iedereen wel wat op. Elke trainer 

is anders, heeft zijn eigen verhaal om spelers tactisch, 

psychologisch en fysiek mee te krijgen. Er is niet één 

weg naar succes. De vraag is altijd of een hoofdtrainer 

er kan in slagen om zijn spelers te overtuigen om 

hem te volgen. En àls je daarin slaagt, hoe lang red 

je dat? Want je kan een uitstekende trainer zijn, maar 

misschien raakt je spelersgroep op een bepaald 

moment je verhaal wel moe gehoord. En dan is het 

toch tijd voor verandering. Ook hang je als trainer altijd 

af van de kwaliteit van je spelers. Bij Oostende en bij 

Anderlecht heb ik ervaren dat een bestuur daar niet 

altijd rekening mee houdt.”

Hoe schat je de kwaliteit van onze spelersgroep 

dit seizoen in?

Gino: “Hoog, natuurlijk. Tot nu loopt het ook bijzonder 

goed, al vraagt dat bevestiging. Want presteren en 

resultaten halen moet je een heel seizoen doen. Dus 

niet op onze lauweren rusten maar keihard blijven 

werken, tot in mei.”

Het seizoenbegin was bijzonder druk: tussen 25 juli 
en 1 september speelden we liefst 11 wedstrijden. 
Afgaande op de resultaten, met o.a. de kwalificatie 
voor de groepsfase van de Europa League, stond 

de groep fysiek geheel op punt.

Gino: “Met mijn ervaring weer ik intussen hoe je een 

ploeg fysiek voorbereidt. De fysieke voorbereiding 

bij KAA Gent wordt trouwens mee opgevolgd door 

Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie aan 

de U Gent. Het ritme dat we in augustus hadden 

van twee wedstrijden per week was zwaar, maar ik 

“Ik was niet bang voor het zware 
   ritme van wedstrijden in augustus”
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was er niet bang voor. Dit moeten profvoetballers 

aankunnen, op voorwaarde dat sommigen al eens 

kunnen rusten, dat er voldoende ruimte is voor 

recuperatie tussen de matchen en dat je niet alle 

wedstrijden 90 minuten op het scherp van de snee 

moet spelen. Waar je wel voor moet opletten zijn 

de contactblessures: de snelle opeenvolging van 

wedstrijden kunnen die doen verergeren.”

KAA Gent screent al zijn spelers intensief, puur 
medisch en verder op parameters als hun VO2 
Max. Die meet je fysieke conditie aan de hand van 
de maximale hoeveelheid zuurstof die het lichaam 

per minuut kan opnemen. Wat leer je daaruit?

Gino: “Je leert dat sommige spelers een grote mo-

tor hebben zodat ze als het ware kunnen blijven lo-

pen. Neem nu Jonathan David: die hoort bij de top-

drie qua het afleggen van het aantal kilometers per 

match. Dat is niet verwonderlijk, want hij heeft een 

heel hoge VO2 Max. Anderen hebben een wat klei-

nere motor, dat zijn spelers die niet altijd 90 minuten 

lang voluit kunnen gaan. Je kan daar wel op trainen 

en zo je VO2 Max 10 tot 15% doen toenemen. Er is 

ook een verschil wat betreft je positie in het elftal. 

De centrale verdedigers lopen meestal de minste af-

stand, de centrale middenvelders de meeste. 

Natuurlijk is je fysieke conditie in een sport als voetbal 

niet de enige waardemeter, maar in het huidige 

topvoetbal is een zo  hoog mogelijke VO2 Max enorm 

belangrijk. Het stelt je in staat om je talent optimaal te 

kunnen ontplooien, om dat 90 minuten te kunnen en 

om na een inspanning snel te kunnen recupereren.”

Je biedt trainers ook oefenstof aan via de website 

www.mijnelftal.be.

Gino: “Dat is een vzw en een website waarop ik 

maandelijks oefenvormen presenteer: opwarming, 

wedstrijdvormen, passen en trappen, stilliggende 

fasen, techniek, conditie, afwerken, spelsystemen… 

Ik denk dat het goed is dat ik mijn ervaring en mijn 

kennis deel met andere trainers.”

(WDB)

“Resultaten halen moet je een 
   heel seizoen doen”
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D’HAUWE
WILD- & GEVOGELTE SPECIALITEITEN

Gouden Medaille Wildpaté’s

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:
vers Vlaanders konijn, diverse hoevekippen zoals Mechelse 

Koekoek, poulet de Bresse, poulet noir, enz.

inlandse en Franse hoeveduif, confijten, airelles, gerookte pro-

ducten, wildfond, parelhoen, kwartel, ganzenlever, wilde eend, 

fazant, patrijs, haas, wild konijn, bosduif, ree, hert, everzwijn 

enz...

Antwerpsesteenweg 384

B-9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Tel: 09/228 28 66 - E-mail: info@dhauwe.com

MEER INFO OP ONZE WEBSITE WWW.DHAUWE.COM
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INSIDE

THOMAS
KAMINSKI

Wie is voor jou op dit moment de beste keeper 

van de wereld?

De Braziliaan Ederson Moraes van Manchester 

City.

Had je in het voetbal een idool als kleine gast?

De Duitser Manuel Neuer.

Wat is tot nu toe je mooiste ervaring als 

voetballer?

De kwalificatie voor de groepsfase van de 

Europa League met KAA Gent.

Welke muziek beluister je om in de stemming 

te komen voor een wedstrijd? 

Rustige muziek, geen hard rock of zo.

Wat kan je mateloos irriteren? 

Een gebrek aan orde.

 

Voor welke (landen)ploeg zou je thuis blijven 

om er een match van te zien op TV?

Real Madrid.

Wat was je beroepsmatig geworden als je geen 

voetballer was geweest? 

Wellicht leerkracht lichamelijke opvoeding.

Wat is je voornaamste ontspanning buiten 

voetbal? 

PlayStation spelen.

Wie is je beste vriend in het voetbal? 

Gary Kagelmacher die nu bij KV Kortrijk speelt.

In welke kleur van tenue speel je liever niet? 

Zwart.

Voor welke droomclub zou je ooit wel willen 

spelen, realistisch of niet? 

Het Manchester City van Pep Guardiola, maar 

dat is een lange weg…

Welke andere sport vind je fascinerend om 

naar te kijken? 

Volleybal.

Welke van je ploegmaats is de grappigste? 

Chakvetadze
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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
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IEDEREEN
MEE!
Het aantal G-supporters van KAA Gent is sinds 
de verhuis naar de Ghelamco Arena meer dan 
vertienvoudigd. Bij topwedstrijden hebben we 
250 Buffalo’s met een beperking of met een 
beperkte mobiliteit in het stadion. 10 jaar werken 
aan toegankelijkheid werpt zijn vruchten af. En toch 
ligt er nog heel wat werk op de plank.

KAA Gent heeft in de voorbije jaren sterk ingezet 
op inclusie en toegankelijkheid: elke KAA Gent-
supporter moet wedstrijden in de Ghelamco Arena 
kunnen bijwonen. Gentenaars die het financieel 
niet breed hebben kunnen gebruik maken van de 
UiTPAS aan kansentarief. Voor supporters met een 
beperking of met een beperkte mobiliteit worden 
mogelijke drempels een voor een weggeruimd. Het 
is een opdracht die de KAA Gent Foundation ter harte 
neemt, in nauwe samenwerking met alle diensten 
die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie in het 
stadion.

Mentaliteit
We moeten er geen doekjes om winden: ondanks 
de recente investeringen in heel wat Belgische 
voetbalstadions, blijft toegankelijkheid voor supporters 
met een beperking een strijdpunt. Hoewel de Vlaamse 
regelgeving strenge eisen oplegt, wordt de wet in 
de praktijk niet altijd nageleefd. En zo komt het dat 
voetbalsupporters met een beperkte mobiliteit anno 
2019 vaak (ook letterlijk) in de kou blijven staan, zelfs 
al trekken ze naar een club met een pas gebouwde 
tribune.

Toen de Ghelamco Arena werd ontworpen en 
de bouwvergunning werd goedgekeurd, golden 
oude regels en toegankelijkheidsvoorwaarden. 
Dat zorgde voor tal van problemen, want integrale 
toegankelijkheid was duidelijk niet van bij de start 
van het ontwerp meegenomen. Toch hebben de 
verschillende partners in het verhaal al het mogelijke 
gedaan om bij de afwerking het stadion zo toegankelijk 
mogelijk te maken. Veel goede wil, enkele belangrijke 
technische ingrepen en duidelijke afspraken hebben 
sindsdien geloond: nooit had KAA Gent meer 
supporters met een beperking of met een beperkte 
mobiliteit dan vandaag. En nog elke week komen er 
nieuwe aanvragen bij.

Maatwerk
Iedereen anders, allemaal Buffalo. Supporters met 
of zonder rolstoel, slecht te been, met minder of 
slecht zicht of gehoor, blind of doof? Iedereen komt 
graag naar de Ghelamco Arena om van topvoetbal 
te genieten in een bruisende sfeer. Vanzelfsprekend 
verdient dan ook echt iedereen een goede en 
comfortabele wedstrijdbeleving. Daarom bieden 
we hulp op maat, aangepaste infrastructuur en een 
duidelijke communicatie.

Tekst: Wim Beelaert

Foto’s Belgaimage

KAA GENT FOUNDATION

AANTAL SUPPORTERS MET EEN 
BEPERKING VERTIENVOUDIGD
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Officer of DAO in dienst heeft: een persoon die de 
toegankelijkheid van het stadion en de noden van 
supporters met een beperking of met een beperkte 
mobiliteit ter harte neemt. In Gent speelt de KAA Gent 
Foundation in opdracht van KAA Gent de rol van DAO. 
UEFA ging met de introductie van de DAO in op een 
vraag van CAFE, het Center for Access to Football 
in Europe. Deze internationale organisatie verdedigt 
niet enkel de belangen van voetbalsupporters met 
een beperking, alle DAO’s kunnen er ook terecht met 
vragen of voor advies.

Europa League 
Met de groei van het aantal KAA Gent-supporters 
met een beperking of met een beperkte mobiliteit, 
groeit ook hun interesse om meer verplaatsingen mee 
te maken. In mei hadden we 46 G-supporters mee 
naar de Heizel, waarvan 36 rolstoelgebruikers, een 
absoluut record. Steeds meer supportersclubs nemen 
ook supporters met een beperking mee op de bus bij 
uitwedstrijden in de Jupiler Pro League. Een tendens 
die zich de komende jaren zeker zal doorzetten.
De KAA Gent Foundation engageert er zich dan ook 
toe haar werking voor supporters met een beperking 
en een beperkte mobiliteit in de toekomst te verbeteren 
en verder uit te bouwen, ook in samenwerking met 
de Supportersfederatie KAA Gent. Zo werd voor 
de Europese verplaatsingen bij Wolfsburg, Saint-
Etienne en Oleksandriya informatie ingewonnen over 
de toegankelijkheid en de aanwezige voorzieningen. 
Want ook in Europa willen we iedereen mee!

In het stadion zorgen aangepaste toiletten, verlaagde 
togen, plaatsen met meer beenruimte, liften, 
rolstoelplatformen, trappen met contrasterende 
trapneuzen en noppentegels voor meer comfort. 
Voor supporters met een visuele beperking is er 
audiodescriptie: vanop de perstribune beschrijven 
commentatoren wat er gebeurt. Het signaal is in 
het hele stadion te ontvangen met oortjes die je kan 
reserveren bij de KAA Gent Foundation. 
Sinds afgelopen seizoen zijn er ook indoor 
rolstoelplaatsen boven de vakken 222 en 428. 
De zes plaatsen boven de Telenet-tribune kunnen 
gereserveerd worden door groepen tot zes 
rolstoelgebruikers (met begeleider). Zo geven we 
supporters uit woonzorgcentra of revalidatiecentra 
de kans om samen een wedstrijd bij te wonen. 
We zetten elke wedstrijd minstens zes assistentie-
stewards in: vrijwilligers van INTER, de Vlaamse 
organisatie die evenementen toegankelijk maakt 
voor iedereen. Zij zijn herkenbaar aan hun witte jasjes. 
Verzamelpunt: ingang C. Daar kunnen supporters met 
een beperkte mobiliteit met de lift naar de promenade. 
Ook met al uw vragen over toegankelijkheid of 
assistentie kan je bij de witte jasjes terecht. Samen met 
hen werken stewards, suppoosten en medewerkers 
van hulp- en veiligheidsdiensten elke wedstrijd 
opnieuw aan een stadion toegankelijk voor iedereen.

DAO
De INTER assistentie-stewards worden ingezet door 
de KAA Gent Foundation. In ons land speelt onze 
communitywerking een voortrekkersrol in de strijd 
voor toegankelijke voetbalstadions.  Zo was KAA Gent 
al vaak het decor voor INSIDE, het nationale platform 
voor supporters met een beperking. Dit platform wil 
via dialoog de Belgische profclubs aanzetten eindelijk 
werk te maken van een betere toegankelijkheid. Dat 
blijft helaas hoognodig. Nog voor het jaareinde 
verzamelt INSIDE opnieuw in de Ghelamco Arena 
voor een nieuwe overlegronde.
Zeker in het internationale voetbal staat het thema van 
toegankelijkheid steeds nadrukkelijker op de agenda. 
Sinds 2015 eist de Europese voetbalorganisatie 
UEFA dat elke club een Disability and Accessibility 

Voor alle vragen , opmerkingen of suggesties over 

de toegankelijkheid van wedstrijden van KAA Gent 

voor supporters met een beperking of supporters 

met een beperkte mobiliteit kan je terecht bij 

de KAA Gent Foundation t.a.v. DAO KAA Gent: 

www.kaagentfoundation.be

www.facebook.com/kaagentfdn

www.twitter.com/kaagentfdn

www.instagram.com/kaagentfdn

contact@kaagentfoundation.be

+32 09 330 23 34

telefoon secretariaat bereikbaar op 

werkdagen in de voormiddag
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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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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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AFSCHEID VAN LUCIEN CORIJN,

EX-VOORZITTER VAN DE SUPPORTERSFEDERATIE

Op woensdag 14 augustus moesten we afscheid nemen van onze dierbare voorzitter en 

stichter Lucien Corijn, die de club opstartte in 1980 en al meer dan 50 jaar een supporterskaart 

had. Tevens was hij voorzitter van de Supportersfederatie van 1998 tot en met 2004, waar 

hij tot zijn overlijden nog actief bestuurslid was.

Samen met zijn vrouw Myriam heeft hij zich jaren ingezet om van de supportersclub 

een aangename, vriendelijke entourage te maken. Daarin zijn ze zeker geslaagd… 

Bovendien waren ze verantwoordelijk voor de uitbating van de spelerslounge 

bij alle thuismatchen. Alle verplaatsingen werden meegedaan met de bus, en op 

die bus werd meermaals het lijflied gezongen van Lucien, ‘Geen wonder dat ik 

ween’ van Paul Severs, dat door de hele bus uit volle borst werd meegezongen. 

Lucien stak ook uren en dagen werk in het jaarlijkse souper (meer dan 120 eters), allemaal 

om de clubleden en sympathisanten te verwennen….. Ieder jaar was een succes met alleen 

maar tevreden mensen. Lucien had een op en top blauw-wit hart en was zeer graag gezien 

in de Buffalo-familie. Met dit verlies zijn we een fantastisch familielid, vriend, supporter kwijt. 

Iedere match zal Lucien mee zijn in ons hart, de supportersclub zal verder blijven bestaan, 

maar het zal nooit meer hetzelfde zijn…

Wim Schepens (Voorzitter supportersclub Buffalo Boys Leerne)

“GEEN WONDER
   DAT IK WEEN”
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De oprichting van de nieuwe supportersclub 

Meetjeslandse Buffalo’s is een initiatief van Jürgen 

Buysse, Luc Bekaert en Bo Versprille. Het idee is min 

of meer ontstaan op de kerstmarkt 2018 in Bentille. 

Als echte Buffalo’s hadden zij vertrouwen dat KAA 

Gent de Beker van België zou winnen. Daarom werd 

er afgesproken om een bus in te leggen zodra de finale 

verzekerd was.

Zo gezegd en ook zo gedaan. Tijdens de eerste 

onderlinge gesprekken voor de verdere organisatie

van de finaledag, kwam al snel het idee een 

supportersclub op te richten met als clublokaal ‘café 

Den Hippoliet’ in Kaprijke. Er was veel animo voor 

het samen reizen naar de finale en de bus voor 50 

personen raakte snel vol. Hieruit bleek dat er toch 

WELKOM AAN NIEUWE SUPPORTERSCLUB 

veel Buffalosupporters (met abonnement) in het 

Meetjesland wonen. Er is dan ook veel interesse om 

vervoer te voorzien naar de matchen in de Ghelamco 

Arena. 

Het bestuur werd samengesteld en een gesprek 

met de supportersfederatie volgde. Daarna werd de 

nieuwe club goedgekeurd op de algemene statutaire 

vergadering van de supportersfederatie. En zo is 

onze club nu ook officieel erkend als supportersclub!  

Het bestuur bestaat uit: Jürgen Buysse, Walter 

Buysse, Cindy Taalman, Luc Bekaert, Filip Gijssels, 

Tom Lacres, aangevuld met Bo Versprille, uitbater 

van café ‘De Hippoliet’ in Kaprijke, waar de 

supportersclub nu zijn lokaal heeft.

Wil je meer info of lid worden?

Mail naar buysse.walter1@telenet.be of bel naar 0499 28 81 71

DE MEETJESLANDSE BUFFALO’S 
UIT KAPRIJKE
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Armada Ganda is een overkoepelend orgaan 

dat de krachten bundelt onder de Gentse 

supportersverenigingen en sfeergroepen. Zowel 

de Supportersfederatie als sfeergroepen en 

onafhankelijke supporters maken er deel van uit. 

Armada Ganda werd dit seizoen opgericht met als 

ultieme doel het bundelen van de krachten onder de 

verschillende supportersgroepen en het bevorderen 

van de sfeer, zowel uit als thuis.

Waarom Armada Ganda, kortweg A.G.? Armada omdat 

we ons zelf zien als een groot en sterk supportersleger. 

Ganda staat voor samenvloeien, zoals het ontstaan van 

Gent aan de samenvloeiing van de Schelde en de Leie. 

‘Samenvloeien’ is ook wat de sfeergroepen gedaan 

hebben. Ultras Ghent, Buffalo Indians en Banlieue 

Gantoise behouden weliswaar hun eigen werking 

en hebben elk hun eigen visie en specialiteiten, 

maar samen met (supportersclub) Forza, de 

Supportersfederatie en onafhankelijke supporters 

willen de sfeergroepen de Buffalo-supporters een 

stem geven onder de vorm van Armada Ganda. Een 

sfeervolle stem in het stadion, en een doordachte stem 

als vertegenwoordiging van de supporters in overleg 

met het clubbestuur van KAA Gent.

Na het realiseren van heel wat gesmaakte sfeeracties 

in zowel de Ghelamco Arena (must be a reason why we 

are king of this castle!) als op verplaatsing (waaronder 

de vier mega spandoeken op de Heizel) is het geen 

wonder dat de sfeergroepen elkaar vlot vinden. We 

willen ervoor zorgen dat de trouwe achterban van 

KAA Gent steeds trots naar het stadion komt! Elke 

Buffalo beleeft de match op zijn/haar manier en ons 

doel is iedereen optimaal te kunnen laten genieten van 

een unieke sfeer, met niet enkel sfeeracties op maat 

voor de spionkop en de familietribune, maar ook voor 

het volledige stadion. Het kloppend hart van dit alles 

is natuurlijk ons sfeervak in Vak 225 dat de voorbije 

matchen al bewezen werd dat de nieuwe koers enorm 

veel potentieel heeft. En dit was nog maar het begin. 

We laten geen moment voorbij gaan om onze 

clubliefde te tonen. Ook de KAA Gent Ladies verdienen 

alle aandacht, zodat we al onze vlaggen, spandoeken, 

trommels en megafoons zoveel mogelijk in de strijd 

kunnen gooien. Net als op de door ons aangevraagde 

open trainingen. Buffalo Buffalo AA Gent!

De bekende kreet die je nu vooral na ‘Mia’ in de 52e 

minuut hoort (ja, het mag nog krachtiger Buffalo’s!) 

en deze minuut symboliseren ons respect naar elke 

Buffalo toe. Of we nu iemand herdenken of een 

(ex-)speler in de bloemetjes zetten, ‘niemand gaat 

verloren’. Als trotse partner van KAA Gent, de KAA 

Gent Foundation en de Supportersfederatie willen we 

een positieve sfeer creëren en samen punten pakken 

met de spelers. 

Zin in nog meer flagdays, tifo’s en vooral nog 

meer decibels om onze Buffalo’s vooruit te 

stuwen? Hou ons dan in de gaten op Facebook 

en Instagram, en help vooral mee door zelf op 

te gaan in de sfeer in het stadion of door ons te 

steunen bij de collectes. Financiële duwtjes in de 

rug kunnen ook steeds via BE41 8920 1288 3710.  

Hoe dan ook, ‘amal tupe’ gaan we voor een 

gepassioneerde sfeer zoals ons Gantoise nog nooit 

gekend heeft! Met welke sfeeracties we nog allemaal 

gaan uitpakken? Laat je vooral verrassen!

ARMADA GANDA:
VEEL SUPPORTERS, ÉÉN STEM
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Daar waren we dan… In de Uefa Europa League gesukkeld dankzij de uitspraak van 
het BAS.
Maar hoe dan ook: we zaten in Europa! Na de winst tegen Vittorul en Lanarca hoefden 
we nog maar één match te overleven om in de Europese poules te belanden. Na de 
thuiswinst (2-1) was het zaak om die voorsprong in het Kroatische Rijeka te verdedigen. 
Een superbelangrijke wedstrijd, want die bepaalde of we naar de groepsfase konden 
of niet.
Vanuit alle hoeken van Vlaanderen kwamen Buffalo-supporters afgezakt naar Rijeka. 
Per vliegtuig, met de minibus met de supportersclub of gewoon met de auto met 
vrienden. Een rit van 1350 km die velen ervoor over hadden. 
In Rijeka verzamelden we in de namiddag in strandbar Karolina. Uiteindelijk waren we 
daar met zo’n 120 Buffalo’s. Iedereen geloofde in onze kansen, de sfeer zat er dan ook 
goed in. Rond 18u30 vertrokken we gezamenlijk met twee bussen naar het stadion 
van Rijeka. Bij aankomst werden we goed begeleid door de stewards en politie van 
Rijeka. We kregen zelfs nog koekjes om onze komst te vieren.
In het stadion werden we ondergebracht in een soort van metalen kooi, of op zijn 
Gents gezegd een veugelmuite. Dan de wedstrijd: nagelbijten! Veel kansen voor 
Gent dat de eerste helft domineerde. Toen kwam er een tegenaanval van Rijeka en 
stonden we 1-0 achter. Doeme toch… Maar als Buffalo blijf je in je club geloven. We 
scoorden al snel tegen, via Plastun: 1-1… Als we zo de wedstrijd uitspeelden, waren 
we geplaatst! En zo gebeurde… Onze jongens deden wat van hen verwacht werd en 
hielden die score tot de 94ste minuut.
Het werd nog een feestje op de bus en in Rijeka, maar elke Buffalo die erbij was, 
gedroeg zich zoals het onze ‘family’ betaamt: waardig dat we één van de beste 
supportersgroepen in Europa zijn!
Bedankt aan iedereen die erbij was en we zien jullie in Wolfsburg, Saint-Etienne en 

Lviv waar we Olexandria ontmoeten. 

Heidi Dhaene,

supportersfederatie KAA Gent
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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



51WIGWAM MAGAZINE -

OTTERGEMSESTEENWEG ZUID

R4

E17

V
D

K
 TR

IB
U

N
E

 - T3

SPIONKOP - T2

FAMILIETRIBUNE - T4
TELENET TRIBUNE

GHELAMCO TRIBUNE

B
U

S
IN

E
S

S
TR

IB
U

N
E

 - 
T1

B
U

S
IN

E
S

S
 S

E
A

TS

327

326

325

324

323

322

321127

126

125

124

123

122

121

428
427 426 425 424 423 422

429 421

222 223 224 225 226 227 228

221 229

BEZOEKERS

A

B

F

E

G

DC

H

VIP OFBOX

MV

11

12

13

14

15

16

17

21

23
22 29

24 25 26 27 28

31

32

33

34

35

36

37

4445464748
4249

43

41

INGANG
BUFFALO BISTRO

ANTWERPEN

KORTRIJK

P
A

R
K

IN
G

 A

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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Exclusieve odds boost
KAA Gent - Saint-Etienne

Win € 50 cash

Odds Boost van 2.30 naar 5.00
Meer info op kaagent.napoleongames.be
Actievoorwaarden van toepassing.


