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Tekst: Wim De Bock  

Foto’s Belgaimage

HET ABC
VAN HEIN

“AA Gent moet weer dominant voetbal
brengen, daar werken we naartoe”
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Analist

Voetbalanalyse is iets wat ik altijd heel graag gedaan heb. 

Ik ben analist geweest van 2000 tot 2011 en na Anderlecht 

weer een tijd. Dat is zowat mijn derde voetbalpassie, na 

speler en trainer zijn. Het is iets dat me ligt en misschien 

komen  er in de verdere toekomst nog wel kansen op 

dat vlak?

Balette

Peter kan ik al heel lang, we hebben al heel wat avontu-

ren meegemaakt samen. We zijn eens uit elkaar geweest, 

toen hij voor een jaar van Gent naar Genk trok, maar hij is 

toen teruggekeerd. Hij is intussen sterk verbonden met de 

club. Hij is deel van KAA Gent geworden en omgekeerd. 

Het heeft me verwonderd dat hij een andere functie kreeg 

bij de club, maar nu zit hij weer waar hij het sterkst is. Ik 

ben blij dat hij terug is.

Cruijff

Eén van mijn absolute favorieten. MIsschien niet de aller-

beste voetballer ooit, maar wel de allerbeste speler-coach 

ooit, het totaalplaatje. Hij was niet alleen in staat om een 

match te winnen door zijn persoonlijk talent, maar ook 

door voor de ploeg te denken, opdrachten te geven, 

matchen te doen kantelen door tactische wijzigingen. 

Op dat vlak was hij wellicht de grootste ooit, sterker nog 

dan spelers als Pelé, Maradona of Messi die het eerder 

puur van hun individuele klasse moesten hebben.

Dominant voetbal

Dat is mijn stokpaardje, dat is het voetbal waar ik voor 

sta en dat ik bij AA Gent graag wil terugzien. We zijn er 

vroeger in geslaagd om met Gent dominant te voetbal-

len én succes te boeken. Zelfs tegen grote clubs in de 

Champions League durfden we vrank en vrij te voetbal-

len. Het is ons streven om dat weer te brengen hier.

Extra Time

Dat programma zit aan meer dan 400 afleveringen en 

dat bewijst dat de formule geslaagd is en dat de mensen 

blijven kijken. Anderen hebben het ook geprobeerd en 

hebben gefaald. Of je het eens bent met de analyses of 

niet, het programma staat er wel.

Familie

Zeker als voetbaltrainer aan de top dreig je je familie te 

gaan verwaarlozen. Ik heb nu twee jaar wat meer van 

familie kunnen genieten. We hebben ook wat gereisd 

samen, wat voorheen vaak niet mogelijk was. Nu ik weer 

trainer ben, zal ons gezinsleven weer op een laag pitje 

komen te staan, maar dat weet je natuurlijk. Chapeau 

voor mijn vrouw en familie voor de manier waarop ze 

daarmee omgaan. Trainer zijn is een enorm veeleisende 

job. Misschien vonden ze het na twee jaar ook wel tijd dat 

ik wat minder thuis was...

Gentse Feesten

Daar ben ik altijd graag naartoe gekomen, met familie of 

vrienden. Genieten van het straattheater, van wat rond-

lopen, van lekker eten en drinken, ik was er altijd graag 

bij. Maar toen ik trainer werd in Gent, en zeker toen we 

die titel pakten, werd het voor mij echt onmogelijk om 

nog rustig rond te lopen op de Feesten. Als je constant 

moet poseren voor selfies, dan is het niet plezant meer 

voor je gezelschap. Pas op, ik begrijp die mensen die dat 

vragen, dat hoort erbij in het voetbal en ik doe graag iets 

voor de supporters. Maar een rustige uitstap kan je ‘t 

ook niet meer noemen. En ik kan ook moeilijk rondlopen 

met een sticker op mijn voorhoofd ‘This is family time’. 

Jammer, maar ooit komt de dag dat ik weer gewoon naar 

de Gentse Feesten zal kunnen.

Harelbeke

Ik heb bijna tien jaar gevoetbald voor KRC Harelbeke. Het 

begon niet zo prettig, want ik dacht dat ik de stap maakte 

(van Lauwe) naar tweede klasse, maar toen degradeerde 

Harelbeke, zodat ik toch in een derdeklasser terechtkwam. 

Gelukkig werden we meteen kampioen in derde, en later 

promoveerden we ook naar eerste in 1995. Helaas is 

onze samenwerking uiteindelijk in mineur geëindigd. De 

voorzitter liet na mij de beloofde steun te geven in een 

zaak naar de trainer toe, en toen ben ik nog naar Lokeren 

getrokken. Later is het bergaf gegaan met de club met een 

vereffening en uiteindelijk een fusie met Ingelmunster .

Irritatie

De buitenwereld denkt dat ik mij makkelijk druk maak, 

dat ik nogal kan vitten. Maar in werkelijkheid is er weinig 

dat mij irriteert. Ik zie dingen die niet lopen zoals het voor 

mij moet en dan kaart ik dat aan, maar dat is geen irrita-

tie. Dat is willen dat alles liefst tot in de perfectie wordt 

uitgevoerd. Het behoort tot mijn rol als trainer om dat 

duidelijk te maken.

Jeep

Wij reden thuis al een tijd met Citroën en we wilden eens 

wat anders. Toen zijn we bij Gent Motors terechtgekomen 

voor een Jeep. Van zodra we die gewoon waren, vonden 

we dat fantastisch om mee te rijden: het rijgemak, het 

comfort, de opties, de veiligheid... Ook de service was 

top. Ik rij nu met het Wrangler-model, met nog wat meer 

binnenruimte en overzicht. 

Kritiek

Is inherent aan voetbal. Elke week, soms tweemaal in de 

week heb je een examen. En als het dan niet goed loopt, 

dan is de kritiek voorspelbaar negatief. Jonge spelers 

kunnen daar wel eens last van hebben, dat merk je ook in 

een spelersgroep. Als je wat ouder wordt, leer je daar mak-

kelijker mee om te gaan, leg je dat naast je neer. Kritiek is 

ook niet altijd goed beargumenteerd, soms is het gewoon 

sensatie, bedoeld om te scoren. 

Lauwe

Mijn geboortedorp waar ik nog te weinig kom, helaas, 

soms eens bij mijn moeder. Lauwe is een zeer levendige 

deelgemeente van Menen. Lauwe is altijd zeer actief, 

is een attractiepool in de regio, er is altijd wat te doen. 

Supergemeente met superinwoners! Maar ik ben het 

natuurlijk wat ontgroeid, zo gaat dat met een drukke job.

Maradona

Misschien wel de beste ooit puur op basis van indivi-

dueel voetbaltalent. De ploegen die hij naar titels heeft 

gevoerd, Napels en Argentinië, waren eigenlijk niet zo 

geweldig goed, maar in zijn eentje maakte hij het verschil. 

Het meest opmerkelijke verhaal is dat van Gary Lineker. 

Die vertelde dat hij ooit met Maradona speelde in een exhi-

bitiematch. Bij de opwarming schoot Maradona de bal 13 

keer na elkaar keihard en meters de hoogte in, zonder dat 

die bal op de grond kwam en zonder dat hij meer dan drie 

stappen verzette. Lineker probeerde dat later met zijn 

ploegmaats zelf eens, en niemand kon dat meer dan drie 

keer. Als je dat kan, dan ben je technisch een fenomeen. 

Het zal nog heel lang duren eer we nog eens zo iemand 

gaan vinden. Messi is natuurlijk ook fantastisch, maar hij 

speelde wel altijd in een fantastische ploeg. Zoals ze naar 

Maradona zijn benen hebben gekapt, hij moest in elke 

match echt horden lopen om een aanslag te vermijden. 

Nationale ploeg

Ooit komt het besef hoe goed deze Rode Duivels zijn, 

namelijk als weer de natuurlijke logica zal komen en wij 

onder grote landen als Duitsland, Brazilië, Argentinië, Italië 

en Spanje zullen staan. Wat deze generatie Belgische 

voetballers doet en kan, is uitzonderlijk. We moeten er 

nu van genieten, met of zonder prijs, want het zal niet 

blijven duren. Als klein landje zo lang nr 1 van de wereld 

blijven staan, dat is uniek. Het zou prachtig zijn als we daar 

ook nog een EK-titel uit zouden kunnen puren in 2021...

Offside

Jan Mulder roept graag dat ze dat moeten afschaffen. Ik 

ken Jan goed, hij kent voetbal en hij is een aangename 
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Transfers

Moeilijk, zeer moeilijk. Als je buitenlandse topclubs ana-

lyseert, merk je dat 80% van de transfers niet geslaagd 

zijn. Dat is opvallend, want zij steunen op een uitgebreid 

scoutingapparaat. En toch mislukken er zoveel. De clubs 

die de voorbije jaren meer geslaagde dan mislukte trans-

fers hebben gedaan, dat zijn uitzonderingen. Liverpool is 

daar een voorbeeld van. Terwijl Manchester United gigan-

tisch veel geld heeft uitgegeven, meer nog dan Liverpool, 

maar het niet doet. Daaruit blijkt dat een goede transfer 

doen, een lastige zaak is. Er is enerzijds de datascouting. 

Maar dat volstaat niet. Je moet ook zien of een speler past 

binnen het geheel van de ploeg die je voor ogen hebt, en 

past bij de eigenheid van de club. Complementariteit is 

een sleutelbegrip. 

U21

Het zou goed zijn als de Beloften in een competitie zouden 

spelen tegen A-elftallen. Maar aan de resultaten van de 

U21 van Club Brugge in Eerste Klasse B, die staan laatste, 

zie je wel dat het niveau niet té hoog mag zijn. Als we de 

U21 in de eerste amateurklasse zouden kunnen laten 

spelen, dan zou dat beter zijn.

VAR

Een vernieuwing die een verbetering zou moeten zijn. 

Ik begrijp vooral de inconsequenties niet. De regels zijn 

vrij duidelijk en strikt, wat je er ook mag van vinden. Dan 

begrijp ik dat een trainer zich al eens vergist of de sup-

porters, maar ik begrijp niet dat scheidsrechters en 

VAR-mensen niet gewoon de regels consequent toe-

passen. De ultieme kenners van het reglement zouden 

toch altijd tot dezelfde beslissingen moeten komen? Als 

die fouten kunnen vermeden worden, is de VAR altijd 

een verbetering.

Wembley

Fantastisch! In het roemrijkste stadion ter wereld voor 

de grootste crowd ooit in de Europa League spelen én 

zich kwalificeren voor de volgende ronde, dat was bui-

tengewoon en onvergetelijk. Ik was niet zo happy met 

het voetbal dat we daar speelden tegen Tottenham, en 

ik heb dat toen ook gezegd, maar ok: thuis voetbalden 

we wél fantastisch en daar hebben we de basis gelegd. 

man. Maar het is natuurlijk ook zijn job om straffe stand-

punten naar voren te brengen. Hij weet best wel dat het 

onmogelijk is om buitenspel af te schaffen, dat gaan ze 

nooit doen.

Preud’homme

Eén van onze allerbeste doelmannen ooit en ook als 

trainer maakte hij een zeer mooie carrière. We hebben 

vaak tegenover elkaar gestaan als rivalen, met verschil-

lende visies op voetbal. Maar er is wel altijd wederzijds 

respect geweest.

Quote

Ik kan het misschien goed uitleggen, maar de koning van 

de oneliners bij de trainers blijft toch Trond Sollied. Ik 

weet niet of hij die ter plaatse verzon of dat hij die voorbe-

reidde, maar die was onnavolgbaar. Ik heb soms ook wel 

een sterke quote, maar die zijn toch lang niet zo magis-

traal als die van Sollied.

Raman

Ik heb hem gehad bij Kortrijk, als jonge speler, en daarna 

natuurlijk bij AA Gent. Supersnel, makkelijk scorend. En 

goed voor die beroemde goal in Brugge die tot de titel 

leidde. Bij dat doelpunt was zijn tweede poging, met het 

hoofd, eigenlijk moeilijker dan zijn eerste die hij miste, 

maar hij deed het schitterend. Daarna helaas liep het 

niet goed af bij Gent. Er kwamen wat problemen met 

zijn levensstijl, hij had toen ook niet de beste vrienden. 

Misschien hadden we toen wat meer moeten doen om 

hem in een betere omgeving te brengen. Hij is naar 

Standard gegaan, maar de klik is bij hem pas gekomen 

toen hij in Duitsland is gaan voetballen.

Supporters

Pas nu, nu ze niet meer naar het stadion mogen komen, 

beseffen de clubs pas echt wat de supporters beteke-

nen. Enerzijds voor de inkomsten, anderzijds voor hun 

steun en de beleving die ze brengen. De fans zijn onmis-

baar voor het voetbal, en zeker die van Gent. Soms hoor 

ik mensen zeggen dat we in Gent blij mogen zijn dat er in 

die slechte periode geen volk was toegestaan, omdat ze 

hadden gefloten. Maar ik zie dat anders. Ik weet zeker dat 

de supporters ons in die moeilijke tijden hadden gesteund 

om beter te gaan doen. Onze fans zijn kritisch, maar ze 

blijven wel altijd Buffalo’s. En dat missen we gewoon. Ik 

kijk al uit naar de dag dat ze er terug zijn.

“Het lijkt alsof ik graag vit,
  maar eigenlijk wil ik gewoon de perfectie”

“Trond Sollied was als trainer
   de koning van de oneliners”

X-factor

Ik zou de natuurlijke uitstraling van een trainer niet een 

X-factor noemen, dat doet me eerder aan showbusiness 

denken. Maar ik geef toe dat een zeker aura van autori-

teit belangrijk is naar je groep toe, nog méér als het niet 

goed gaat.

Yves Vanderhaeghe

Ik ben hem gaan halen om assistent te worden van mij in 

Kortrijk, nadat we kampioen waren geworden in tweede. 

Wij hebben enorm goed samengewerkt, hij is een vriend 

met wie ik ook vaak getennist heb. Ik ben blij dat hij als 

T1 ook een mooie loopbaan is begonnen, net zoals Karim 

Belhocine dat nu doet.

Zwaaien

Haha, maar ik zwaai niet! MIjn beweging drukt een 

vraag uit, naar de scheidsrechter of een speler. Ik vraag 

me af: waarom? en ik laat dat blijken, meer is het niet.

Wim De Bock
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LEGENDARISCH

Eric Delmulle speelde 350 
wedstrijden voor Gantoise
De Delmulles zijn een begrip bij de Gantoise. 

Het begon met de vroeg gestorven Etienne 

Delmulle (1925-1964) die van 1945 tot 

1953 ‘inside’ speelde bij AA Gent. Zijn neef 

Norbert Delmulle (1934-2014) voetbalde van 

1953 tot 1965 op het Gentse middenveld. 

En dan was er Eric Delmulle (°1946), de 

zoon van Etiennes broer Lucien, die liefst 

15 seizoenen volmaakte bij AA Gent (van 

1961 tot 1976). Eric wordt in februari 75 

en woont nog altijd in de bakermat van de 

Delmulles, de Oosterzeelse deelgemeente 

Moortsele, waar ook voorzitter Ivan De Witte 

ooit zijn eerste stappen zette. “Ik herinner 

mij Ivan als een razendsnelle rechtsbuiten”, 

zegt Eric. “We hebben echter nooit samen 

gespeeld bij Moortsele. Later vonden we elk 

onze eigen weg bij AA Gent, ik als speler, hij 

als bestuurder en later voorzitter.”

Eric Delmulle: “Ik ben in Moortsele geboren en 

getogen, ook mijn twee zoons Filip en Kristof wonen 

nog altijd in de gemeente. Mijn vader Lucien was 

een geweldige atleet, maar niet zo’n voetballer. De 

voetbalmicrobe zat echter goed in de familie: mijn 

oom Etienne had bij Gantoise gespeeld en zijn neef 

Norbert speelde er zelfs nog toen ik aansloot bij 

blauw-wit. Op mijn 15 tekende ik mijn eerste aan-

sluitingskaart voor AA Gent. Mijn vader zei ‘wilt gij 

bij Gent gaan voetballen, dan doet gij dat maar, maar 

pakt dan uw fiets en rijd zo naar de training’. Dat was 

toch wel een heel eind en er was doorzettingsver-

mogen voor nodig, maar door mijn kwaliteiten en het 

feit dat Etienne en Norbert daar ook waren geweest, 

was het logisch dat ik bij de Gantoise terechtkwam. Ik 

begon in 1961 bij de scholieren, in de spits, en maakte 

meer dan 40 doelpunten - we werden ook kampioen. 

Het jaar nadien mocht ik al een categorie hoger bij de 

juniores gaan spelen en dan zelfs bij de reserven, wat 

ze nu de beloften zouden noemen. En in mijn derde 

jaar, vanaf 1963 op mijn 17, werd ik al opgenomen in 

de A-kern.”

Uiteindelijk zou Eric zo’n 350 wedstrijden voor de 

Buffalo’s spelen. In die eerste jaren veranderde de spe-

lersgroep nauwelijks. Meestal waren het jongens uit de 

streek. Van een Bosman-arrest was nog geen sprake 

en dus was een transfer zeer moeilijk - de club had al de 

macht. En zo speelde Delmulle jarenlang met dezelfde 

ploegmaats: Robert Mahieu, Lucien Ghellinck, Antoine 

De Vreese, Roger De Baets, Eric Lambert, James 

Storme, Urbain Segers Mance Seghers, Gilbert De 

Groote, Richard De Naeyer, Roger Tavernier, Norbert 

Deviaene... In 1967 was er een degradatie naar 

tweede klasse onder de Franse trainer Jules Bigot, 

maar meteen keerde men terug naar eerste onder zijn 

landgenoot Jules Van Dooren die vier jaar in Gent zou 

blijven. Op dat moment streek ook de grote Jef Jurion, 

van Anderlecht en 64-voudig international, neer in het 

Ottenstadion. En naast hem kwamen nog grote namen 

erbij, buitenlanders: de Luxemburgers Bitzi Konter en 

Johny Léonard, de Nederlanders Hennie Van Nee en 

Ludwig Zorgvliet, de Joegoslavische doelman Zdravko 

Brkljacic, de Hongaar Istvan Sztany, de Tsjech Josef 

Vacenovsky, de Braziliaan Moise Dos Santos...
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Eric Delmulle: “Jurion was natuurlijk de patron en hij 

zei direct dat ik naast hem in het middenveld moest 

komen spelen. Met al die grote namen hadden we 

een sterke ploeg en in het seizoen 1969-70 eindig-

den we derde na Standard en Club Brugge en vòòr 

Anderlecht. Jurion stelde voor om trainer te worden in 

de plaats van Van Dooren, maar het bestuur vreesde 

dat Jef dan te veel transfers ging willen regelen en hield 

vast aan Van Dooren, die nochtans weinig inbreng 

had. Jurion was kwaad natuurlijk en hij voorspelde dat 

we gingen degraderen - en dat gebeurde nog ook, in 

71. Toen is de afgang begonnen. Het was zo’n beetje 

traditie geworden om ‘vedetten van vroeger’ aan te 

trekken, zoals Theo Laseroms, een van de sterren 

van het grote Feyenoord. Maar die was fysiek niet 

meer in orde. De klad zat erin en in 1974 gebeurde 

het ondenkbare onder trainer Omer Van Boxelaer: de 

degradatie naar derde. Onder trainer Richard Orlans 

konden we gelukkig na één jaar al terug naar tweede 

met spelers als Benedito, Van Breevoort, Hoogeveen, 

Van Wassenhove, Serge Grün (de oudere broer van 

Rode Duivel Georges) en Ivan Baudewijn, maar terug 

naar eerste zat er daarna helaas niet meer in voor mij. 

Het duurde tot 1980 eer dat weer lukte, maar toen was 

ik al weg bij Gent.”

Zelfs ondanks die twee degradaties bleef Delmulle 

bij AA Gent. 

Eric Delmulle: “Twee keer was er een kans om naar 

een andere club te verhuizen. Jurion deed als speler 

al zaakjes, onder andere door spelers te transfere-

ren. Hij voelde aan dat we naar tweede klasse zouden 

degraderen en probeerde mij te verkopen aan Club 

Brugge. Ik kon daar vijf keer zoveel verdienen als 

in Gent. Maar ondervoorzitter Naudts liet mij niet 

gaan. Ook Club Luik, in die tijd nog een grote club, 

wilde mij. Maar ik moest naar daar verhuizen terwijl 

ik een vaste job had aan de universiteit, mijn vader 

net weduwnaar was geworden en ik aan het bouwen 

was in Moortsele. Dat ging dus niet... Dat ik altijd bij 

AA Gent gebleven ben, zelfs in tweede en in de derde 

klasse, heeft mij misschien een carrière als internatio-

nal gekost. Ik was toch jeugdinternational geweest en 

in de gazetten spraken ze ervan om mij mee te nemen 

naar het WK in Mexico in 1970. Dat ging dan niet door 

en daarna degradeerde AA Gent en kwam ik natuur-

lijk niet meer in aanmerking. Dat waren nu eenmaal 

andere tijden, je had als speler niets te zeggen...” 

Al die tijd voetbalde Delmulle als semi-prof. HIj volgde 

eerst een opleiding aan de Normaalschool, met de 

bedoeling om in het onderwijs terecht te komen. Maar 

eerder toevallig kreeg hij de kans om te gaan werken 

als laborant aan de Landbouwfaculteit van de univer-

siteit, het ‘Boerenkot’ aan de Coupure. Dat bleef hij 

doen tot aan zijn pensioen.

Het eerste jaar terug in tweede onder Orlans werd zijn 

laatste seizoen bij de Buffalo’s.

Eric Delmulle: “Op het einde van het seizoen liet James 

Storme, die toen manager geworden was, mij weten 

dat er een nieuwe voorzitter ging komen, de betonba-

ron Albert De Meester, en een nieuwe trainer, Freddy 

Qvick. En dat de ploeg rond mij en de Nederlander 

René Van Breevoort ging gebouwd worden. Ik was 30, 

maar ik voelde mij dus gerust. Op een dag ontmoette 

ik toevallig mensen van Jong Lede, een vierdeklas-

ser die op promoveren stond. Zij vroegen mij of ik 

een geschikte aanvaller wist voor hen. Ik raadde hen 

Guido Van Hootegem aan: kwam iets tekort voor 

tweede, maar wel een goeie voor derde. Zo ontstond 

het contact. Later belden die mensen van Lede bij 

mij thuis aan. Ze wilden mij aanwerven en ze lieten 

weten dat dat mocht van Gent. Ik dacht dat dat niks 

zou worden, dat Gent mij niet écht ging laten gaan. De 

week erna waren ze daar al terug, met de aansluitings-

papieren, AA Gent had zelfs al getekend! Transfersom: 

900.000 frank. De ene betonbaron, De Meester van 

Gent, had dat geregeld met de andere aannemer, 

Frans Roelandt, voorzitter van Lede. Daar zal zeker 

een financiële transactie van de ene naar de andere 

mee te maken hebben gehad. Ik als speler had weer 

niets te zeggen. En zo ben ik dus in 1976 naar Jong 

Lede verhuisd.”

Delmulle speelde nog zes jaar voor Lede en beëin-

digde zijn spelersloopbaan bij Geraardsbergen, Heirnis 

Gent (onder voorzitter Vanderdussen), Moortsele, 

Lovendegem en Latem. Intussen was hij trainer gewor-

den. Op een dag kreeg hij telefoon van ex-ploegmaat 

Robert Mahieu die toen jeugdcoördinator was bij AA 

Gent. 

Eric Delmulle:“Ze wilden mij als trainer van de Uefa-

juniores. Dat was voor mij toch een stap vooruit, ik 

was toen hulptrainer bij Moortsele, en dus hapte ik 

toe. Ik speelde direct kampioen met die jonge gasten: 

Gunther Schepens, Kevin Reyns, Stephan Van Laere, 

wijlen Piet Maes... In mijn tweede jaar maakte ik kennis 

met René Vandereycken en die vroeg mij om zijn 

assistent te worden. Hij heeft dan bij Ivan De Witte, 

mijn dorpsgenoot die toen zowat de tussenpersoon 

tussen voorzitter Van Milders en de trainersstaf was, 

gevraagd of ik prof kon worden. Toen heb ik even loop-

baanonderbreking genomen aan de universiteit. Ik 

heb er nog bij René op aangedrongen om Schepens 

te laten debuteren in het A-elftal. Dat gebeurde ook, 

in april 1992 - Gunther mocht voor Davy Cooreman 

invallen in een thuismatch tegen Standard en leverde 

meteen de assist voor de 1-0 van Marc Van der Linden. 

“In die tijd hadden spelers niks te zeggen”
Eric Delmulle

Zijn loopbaan was begonnen...

Vandereycken werd als trainer ontslagen in het seizoen 

92-93. Het seizoen daarop zou Walter Meeuws zijn 

opvolger worden. Maar die liet weten dat hij met mij 

niet wilde doorgaan. Daar stopte mijn loopbaan bij 

de club, hoewel ik nog een jaar contract had waar-

voor ik ook werd uitbetaald. Behalve nog twee jaar 

bij Jong Lede (intussen in vierde en derde provinci-

ale) en korte tijd bij Dendermonde en Scheldewindeke 

ben ik daarna niet meer actief geweest in het voetbal. 

Ik ga nog altijd kijken naar AA Gent, in de Ghelamco 

Arena, helaas nog niet dit seizoen natuurlijk. Blauw en 

wit zullen altijd wel mijn kleuren blijven...”

WIM DE BOCK
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Gezinnen willen vandaag vooral een kwalitatieve 
keuken die gemakkelijk is in onderhoud en die 
tijdloos blijft. Ze moet zo goed mogelijk passen in 
de ruimte én de rest van het huis, en net daarom zijn 
persoonlijk advies en een ruime keuze cruciaal. Meer 
uitleg door Sofie De Schepper, Marketing Director van 
DSM Keukens.

“Het verhaal van DSM Keukens begon in 1919 met ons 
overgrootvader die een kleine winkel in ijzerwaren en 
keukengerei begon. In 1949 zette ons grootmoeder deze 
winkel verder. Zij breidde het aanbod van keukengerei 
uit en deed de zaak verder groeien. Begin 
jaren 80 namen onze ouders het roer 
over. Ook zij wisten door de jaren 
heen ons familiebedrijf te laten 
groeien, onder meer door het 
aanbod uit te breiden met 
verwarmingstoestellen 
en huwelijkslijsten.”

“In 1991 verhuisden we naar 
een grotere showroom, en 
daar begonnen we voor het 
eerst keukens te verkopen. 
Vanaf dan kwam alles in een 
stroomversnelling terecht. In 1993 
en 1995 openden we twee bijkomende 
toonzalen. De DSM kwaliteitskeukens werden 
steeds belangrijker, en hierdoor verdwenen uiteindelijk 
de verwarmingstoestellen uit ons aanbod. Tussen 2006 
en 2020 zijn we enorm gegroeid. We openden jaarlijks 
nieuwe winkels over heel België en deze werden ook 
steeds groter. Nergens vind je zoveel keukenopstellingen 
als in onze ruime toonzalen. Intussen hebben we vijftien 
winkels, waaronder ook twee in Wallonië. Samen met 
mijn broer Tim vormen we de vierde generatie, maar 
ook onze ouders Koen en Fabienne zijn beiden nog 
steeds actief in het bedrijf.”

Op vraag van de klanten zetten we steeds meer in op 
totaalconcepten, waarbij de stijl van je keuken wordt 
doorgetrokken naar de rest van je interieur.

Focus op ervaring en ruime keuze
“We zetten vandaag sterk in op ervaring en beschikken 
daarvoor over een team van 25 binnenhuisarchitecten en 
keukenstylisten die onze klanten persoonlijk adviseren. 
We bieden keukens op maat aan zodat onze keukens 
optimaal passen in iedere ruimte. Als klant kan je alles 

bepalen: de kleur, de materialen, de afwerking, de 
types van kasten, de opstelling,… Bovendien 

hebben we een zeer ruim aanbod 
aan verschillende keukenstijlen.

Onze toonzalen zijn een beleving 
en een bron van inspiratie voor 
iedereen.”

Klaar voor de toekomst
“Een keuken is voor ons meer 
dan een keuken. Daarom 
hebben we zopas DSM 

More gelanceerd, waarbij we 
totaalconcepten aanbieden. De 

stijl van je keuken wordt hierbij 
doorgetrokken naar de rest van je 

interieur (living, wasplaats, inkomhal,…). 
Die vraag kwam uitdrukkelijk van onze 

klanten. Uiteraard blijven keukens onze kernactiviteit, 
maar wie het wil, kan nu dus een beroep doen op ons 
voor een totaalinrichting. Met DSM Kies je voor een 
kwalitatief product en een kwalitatieve dienstverlening 
bij een Belgisch familiebedrijf dat al honderd jaar 
bestaat. Als vierde generatie bouwen we met veel 
goesting verder aan ons bedrijf, zodat klanten ook de 
komende honderd jaar op onze service kunnen blijven 
vertrouwen.”

www.dsmkeukens.be |  #dsmkeukens

GEZINNEN WILLEN KWALITATIEVE, 
ONDERHOUDSVRIENDELIJKE EN TIJDLOZE KEUKENS

De SchepperDe Schepper- - MartensMartens

BEVEREN-LEIE  |  OOSTENDE  |  ROESELARE  |  SINT-MARTENS-LATEM  |  SINT-NIKLAAS  |  AALST  |  WAREGEM

OUDENAARDE  |  OLEN  |  AARTSELAAR  |  SCHOTEN  |  KAMPENHOUT  |  DROGENBOS  |  GENK  |  NAMEN  |  GOSSELIES

OPEN OP
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, 

Facebook of Instagram pagina voor tips en inspiratie.

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

• KOELTECHNIEKEN 
• KLIMATISATIE 
• VENTILATIE 
• SERVICE & ONDERHOUD

ZIJN KOELTECHNIEKEN EN VENTILATIE EEN 
KOUD KUNSTJE VOOR JOU? 

DAN BEN JIJ DE FRESH PRINCE 
DIE WE ZOEKEN! 

Solliciteer via: 
www.wordfreshprince.be

Bij De Noyette 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.
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KAA GENT FOUNDATION

Vallen en weer op staan. Ook voor de KAA Gent 

Foundation werd 2020 een bijzonder jaar. Een 

jaar van aanpassen, omgooien en heruitvinden. 

Maar ook van altijd blijven doorgaan.  

Maart 2020. Bij het horen van de maatregelen om het virus 

in te dijken, gooide de KAA Gent Foundation meteen haar 

werking om, in dienst van de samenleving.  In normale 

tijden heeft de KAA Gent Foundation met Wijkhuis Bij 

Pino en haar sociaal-sportieve projecten wekelijks contact 

met 600 Gentenaars. Er blijven zijn voor hen, ondanks 

alles, was van bij de start van de pandemie onze missie. 

Samenwerking tussen de lokale overheden en tal van 

organisaties maakt tijdens deze gezondheidscrisis het 

verschil. Zeker tijdens de eerste lockdown waren we met 

onze vrijwilligers en in samenwerking met wijkpartners 

als Aanloophuis Poco Loco, Buurtwerk Nieuw Gent-

Steenakker, Campus Atelier, Jeugdhuis Formaat, De 

Zuidpoort en Samenlevingsopbouw op pad in de buurt. 

Met megafoon en spandoek in de hand werden hulpvra-

gen geregistreerd en - minstens even belangrijk – toonden 

we aan onze buren dat ze op ons konden blijven rekenen.  

De opvolging van de hulpvragen gebeurde 

door het Wijkactieteam. Daarin speelden het 

Universitair Wijkgezondheidscentrum en de Dienst 

Outreachend Werken van de Stad Gent een grote 

rol. Boodschappen doen, geneesmiddelen brengen, 

voedsel- en hulppakketten leveren, zo maakten 

we in maart-juni 2020 het verschil, ook samen met  

de vele geëngageerde vrijwilligers uit de buurt.  

Veel kinderen in Nieuw Gent-Steenakker zijn krap 

behuisd. Meestal hebben ze geen eigen tuin. Daarom 

stimuleerden we hen om, rekening houdend met de 

geldende regels en richtlijnen, te blijven bewegen en 

dagelijks even naar buiten te gaan om te sporten. Elke 

twee weken deden we een bijzondere ronde langs de 

woningen van alle kinderen die in andere tijden zouden 

deelnemen aan onze activiteiten. We besteedden extra 

tijd voor individuele wandelingen met kinderen uit de 

buurt. We luisteren naar hun verhalen, helpen waar 

mogelijk en geven hen een dikke afstandsknuffel. 

Bijzonder was ‘Nieuw gent beweegt’, samen met het 

Lokaal Dienstencentrum De Regenboog (OCMW 

Gent) en het Wijkgezondheidscentrum: een beweeg-

route langs de hoogbouw in de buurt, waarbij we 

de bewoners stimuleren om in hun appartement of 

op hun balkon 15 minuten te bewegen op muziek.   

  

Het nieuwe normaal

Sinds de zomer organiseren we onze activiteiten op een 

andere manier, steeds rekening houden met de (wisse-

lende) realiteit. Nooit eerder vonden zo veel Gentenaars 

de weg naar de KAA Gent Foundation als nu. Voor velen 

is de nood aan sport- en ontspanning als uitlaatklep bij-

zonder groot.

Dankzij de stedelijke erkenning als jeugdwerk kan de KAA 

Gent Foundation actief blijven werken met kinderen en 

jongeren, weliswaar binnen de noodzakelijke beperkende 

maatregelen. Wekelijks gaan we met meer dan 120 kin-

deren en jongeren aan de slag in de Buffalo league, de 

Buffalo Dance Academy en buurtvoetbal in Nieuw Gent 

en langs de Watersportbaan.

Bij het wandelvoetbal voor senioren wordt dezer dagen 

meer gewandeld dan gevoetbald. Bij de Gantoise 

Plantrekkers en de Geestige Buffalo’s blijven gelukkig 

activiteiten in kleine groepjes mogelijk. Hier ligt de klem-

toon nu op mentale zorg, nabijheid en hulpverlening.  

Belangrijk om te
blijven dromen
2020 werd een bijzonder jaar voor de

KAA Gent Foundation

“Buurtbewoners zijn blij dat er iemand langs 
komt. Ze weten dat ze ergens terecht kunnen 
met een hulpvraag”.
Koen Boterman, community coach 

Pleintjesvoetbal, KAA Gent Foundation

De kinderen genieten enorm van een wande-
ling door de wijk. Even een bekend gezicht zien, 
even persoonlijke aandacht, een moment om te 
praten en te mijmeren over de activiteiten na 
corona. Bij één wandeling wou een kind graag 
even in het gras liggen om gewoon samen naar 
de wolken te kijken. Het is belangrijk om te 
blijven dromen”. 
Mathilde, community coach Buffalo Dance 

Academy & Buffalo League, KAA Gent 

Foundation
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www.kaagentfoundation.be

www.facebook.com/kaagentfdn

www.twitter.com/kaagentfdn

www.instagram.com/kaagentfdn 

email: contact@kaagentfoundation.be 

telefoon secretariaat bereikbaar op werkdagen

tussen 9u en 12u30: 09 330 23 34

zen, de actie Samen Sterk 2020, een initiatief van KAA 

Gentvoorzitter Ivan De Witte, ten voordele van Digital 

For Youth, de mondmaskerverkoop ten voordele van de 

KAA Gent Foundation en de steun, financieel en logis-

tiek, aan het Gentse Solidariteitsfonds.

Onlangs nog bezorgde de KAA Gent Foundation samen 

met de partners in de buurt aan meer dan 400 kinderen 

een geschenkje ter gelegenheid van Sint en kerst. 

Voor alle Gentse voetbalclubs is dit het moeilijkste jaar 

uit hun bestaan. Samen doen ze al het mogelijke om er te 

zijn voor alles 3500 Gentse jeugdvoetballers. In het kader 

van Elk Talent Telt ontvingen ze in 2020 samen € 75.000 

Samen sterk

Meer dan ooit hebben Gentse organisaties en diensten 

elkaar gevonden. Met respect voor elkaars missie en 

opdracht worden samenwerkingen opgezet in dienst 

van de inwoners van onze stad. Ook binnen de KAA 

Gentfamilie was het enthousiasme groot om net nu het 

verschil te maken. 

Denk maar aan de supportersdoeken en de Ipad-actie 

van de KAA Gentspelers voor de Gentse ziekenhui-

“Het werd een jaar van plannen, alles omsmij-
t en, a f wach t en, voorzorg smaa t reg elen 
nemen en creatief zijn. Daar slaagden we 
ook in. Daarmee maakten we voor heel wat 
Gentenaars het verschil tijdens dit bevreem-
dend en woelig jaar”. 
Sofie Bracke, voorzitter KAA Gent Foundation KAA Gent, uw en onze club, heef t een bijzon-

dere dimensie: het is een club met een groot 
hart voor de hele gemeenschap”. 
Ivan De Witte, voorzitter KAA Gent 

ondersteuning van KAA Gent.

En tijdens dit alles verlengden  KAA Gent, Stad Gent en OCMW 

Gent hun samenwerking in de KAA Gent Foundation tot en met 

2025. Om ook in de komende jaren nog meer het verschil te 

kunnen maken voor Gent en de Gentenaars. 

Aan alle medewerkers en vrijwilligers, aan iedereen die op welke 

wijze ook onze werking steunde: een hele grote: MERCI! 

Wim Beelaert
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Proficiat met jullie 120e verjaardag
Baloise Insurance, al jaren trouwe partner van KAA Gent

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11 - Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance en KAA Gent:

da goa goe thuupe!BEST WISHES
for the new year

2020 2021BEST WISHES
for the new year

2020 2021
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Andreas Hanche-Olsen voetbalde zich bij KAA 

Gent meteen na zijn overkomst in de ploeg, 

alsof hij geen aanpassingsperiode nodig 

had. De Noor, pas 23, toonde zich meteen 

een intelligente en stevige centrale verdediger 

waarop je rekenen kan. “Ik ben naar Gent 

gekomen om een betere voetballer te worden. 

Ik vond dat het tijd was om stappen vooruit 

te zetten. Voorlopig lukt dat wonderwel”. 

Hanche-Olsen kreeg meteen ook zijn eerste 

A-cap voor Noorwegen, in november tegen 

Oostenrijk. 

Proficiat, Andreas, met je eerste interland!

Andreas: (brede glimlach) Ja, dat gaf echt een heel goed 

gevoel. De omstandigheden waren natuurlijk gek, omdat 

het hele A-team in quarantaine gezet werd en er dus 

een totaal nieuwe nationale ploeg moest geselecteerd 

worden. Maar toch: ik was er blij mee. Ik mocht ook de 

volle 90 minuten spelen. Ik voel dat ik niet ver sta van een 

‘echte’ selectie. Als ik hier in Gent blijf presteren zoals nu, 

is de kans groot dat ik er de volgende keer in maart weer 

bij ben. Ik speelde in de nationale jeugd bij de U16 en na 

wat fysieke problemen later ook bij de Beloften was ik er 

telkens bij. Nu aansluiten bij de A-ploeg zou dan ook een 

logische volgende stap zijn.”

Je roots liggen bij Stabaek Fotball, een club uit 

Baerum, een voorstad van Oslo.

Andreas: “Voor Stabaek, tot mijn dertien, speelde ik eerst 

nog bij een kleine, lokale club,  Øvrevoll Hosle IL. Ik was 

toen al supporter van Stabaek, al van mijn vijfde, dus om 

daar te mogen gaan voetballen én er later ook speler en 

aanvoerder van de A-ploeg te worden, was a dream come 

true. Stabaek is als club minder groot dan Rosenborg 

Trondheim, Molde of het recent enorm opgekomen Bodo 

Glimt. Maar Stabaek is wel een vaste waarde in de Noorse 

hoogste klasse, de Eliteserien, en heeft vooral een fantas-

tische academie. Veel Noorse topspelers komen uit de 

jeugdopleiding van Stabaek, daar staan we om bekend. 

In de laatste nationale selectie in november waren er zes 

spelers die bij Stabaek (een deel van) hun jeugdscholing 

volgden, waarbij ook Kristian Thorstvedt en Mats Moller 

Daehli van RC Genk, dus dat bewijst wel iets.”

Al op je 21 werd je aanvoerder bij Stabaek, wat 

toch uitzonderlijk is voor zo’n jonge speler.

Andreas: “Dat was een hele eer voor mij, maar toch ook 

een grote verantwoordelijkheid. In het begin overdreef 

ik zelfs, had ik het gevoel dat ik in àlles een voortrekker 

“NOREN DENKEN COLLECTIEF”
Andreas Hanche-Olsen, een toonbeeld van
verantwoordelijkheidszin 

moest zijn, ook voor zaken buiten het veld. Toen heb ik 

het even moeilijk gehad. Ik heb daaruit geleerd en daarna 

probeerde ik vooral OP het veld een roerganger te zijn, 

door het goede voorbeeld te geven, niet door te lopen 

schreeuwen als een gek of zo. Zag men mij zo’n beetje 

als het gezicht en de vertegenwoordiger van de club, als 

een soort van rolmodel voor de jongeren, dan was dat 

goed, ook al was ik zelf nog zo jong. Maar het is vooral op 

training en in de wedstrijden dat ik wilde sturen. Ik schuw 

het leiderschap niet.”

Kreeg je die houding mee van thuis?

Andreas: “Inderdaad. Ik werd opgevoed met dat gevoel 

voor verantwoordelijkheid. Mijn vader, die geneesheer is, 

speelde ook voetbal, al was hij geen voetballer (lacht). Ik 

bedoel: hij was nooit een prof, hij raakte tot in derde klasse 

in Noorwegen. Zowel hij als mijn moeder hebben me altijd 

ten volle gesteund in mijn loopbaan. Mijn broer Christian 

van 21 speelt in de Noorse tweede klasse bij Baerum, hij 

heeft zeker nog potentieel voor hoger, en mijn broertje 

van 11 is een groot talent in de Stabaek-academie.”

Bij Stabaek was je tot je transfer naar AA Gent 

titularis en aanvoerder. In het seizoen 2015-2016 

speelde er bij Stabaek een voor ons erg bekende 

Belg mee: Yassine El Ghanassy.

Andreas: “Heeft die hier in Gent ook gevoetbald? Hij deed 

het echt wel goed in Noorwegen, toonde groot talent, met 

wat goals en assists. Maar hij keerde al snel terug naar 

België. Naar wat ik hoor zou hij wat te weinig de juiste 

mentaliteit hebben om het te maken in het topvoetbal? Ik 

weet het niet, ik weet alleen dat hij echt wel getalenteerd 

was. Geen idee waar hij nu uithangt.”

Je bent lang niet de eerste Noor bij KAA Gent. 

De bekendste was zeker trainer Trond Sollied. Hij 

was kampioen met Rosenborg toen hij in Gent 

neerstreek voor zijn eerste van drie periodes bij de 

Buffalo’s.

Andreas: “ Sollied is een grote naam in Noorwegen, als 

ex-speler (hij was ook international) en als topcoach en 

vertegenwoordiger van de 4-3-3. Ik hoorde dat hij nog 

altijd in Gent woont, maar ik heb hem nog niet ontmoet. 

De meeste andere namen die je noemt ken ik wel. Blijkbaar 

is Ole Martin Arst (topschutter bij AA Gent in 99-2000) 

een cult hero hier in Gent? Alexander Sorloth (in 2019 bij 

Gent, nu bij Leipzig) en Sigurd Rosted (in 18 en 19 bij Gent, 

nu bij Bröndby) ken ik natuurlijk. Mix Diskerud kwam van 

Stabaek naar Gent in 2012. Ik ken hem goed. Hij trainde 

in de zomer mee met Stabaek voor hij naar zijn nieuwe 

club, Helsingborg in Zweden, vertrok. Erlend Hanstveit 

(nu gestopt, in 2009-2011 bij Gent) stuurde mij enkele 
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berichtjes toen hij hoorde van mijn transfer naar hier - 

hij is het hoofd van de spelersorganisatie in Noorwegen. 

Gustav Wikheim (in 2017 bij Gent) vertrok naar Midtjylland 

in Denemarken en speelt nu in Saudi-Arabië. Die andere 

namen die je noemt (Rudi, Hakonsen, Pedersen, Dahlum) 

zeggen me minder, maar die dateren wellicht van iets 

langer geleden...”

Toch opvallend hoe snel je je kon aanpassen hier, 

zowel op als naast het veld.

Andreas: “Noren zijn het gewoon om in gemeenschap te 

denken en om de regels te volgen, wij zijn geen mensen 

die snel het individuele belang najagen. Wij denken graag 

collectief en zijn over het algemeen zeer gedisciplineerd. 

Met die mentaliteit kan je als Noorse voetballer in het 

buitenland dus overal terecht. Met ons ga je zelden pro-

blemen hebben. Ik heb me wel moeten aanpassen aan het 

Belgisch voetbal, dat is toch heel verschillend. De wed-

strijden zijn meer open hier. Er zijn hier niet echt ploegen 

die zich terugtrekken op de eigen helft en alleen maar 

denken aan verdedigen. Elke tegenstander zoekt toch 

ook het maken van doelpunten op, dat is zeker niet zo in 

Noorwegen waar men veel voorzichtiger is, tenzij je een 

topclub bent. Als verdediger kom je in België dan ook veel 

meer in 1-tegen-1-situaties terecht, het is hier nòg belang-

rijker om de persoonlijke duels te winnen. Je moet als 

centrale verdediger beter zijn dan je aanvaller, maar dat 

ligt me wel. Deze competitie heeft ook veel fysiek vermo-

gen en snelheid, dus dit is toch een niveau hoger. Ik zal er 

alles aan doen om hier te slagen. In de eerste plaats door 

een betrouwbare verdediger te zijn, maar ook door goed 

uit te verdedigen en ook af en toe scoren bij standaardsi-

tuaties moet mij wel lukken.”

“De wedstrijden in België zijn veel meer 
open dan die in Noorwegen”

Hét Noorse fenomeen op de voetbalvelden is 

natuurlijk Erlend Haaland van Dortmund.

Andreas: “Erlend is drie jaar jonger dan mij. Toch speelde 

ik nog samen met hem bij de Beloften. Wat kan ik zeggen? 

Hij is fenomenaal goed. En hij doet ook àlles voor zijn 

sport. Vier uur voor hij gaat slapen draagt hij een speciale 

bril om niet verstoord te worden door het artificiële licht 

van televisie of computers. Hij mediteert ook vaak. Hij is 

echt een superprof en een superspeler. Noorse voetbal-

lers zijn over het algemeen al echt professioneel, maar 

Haaland heeft dat nog naar een hoger niveau getrokken...”

Al kennisgemaakt met de stad Gent en het leven 

hier?

Andreas: “Ik woon met mijn vriendin dichtbij het centrum. 

Door corona zitten wij natuurlijk veel thuis, na midder-

nacht mag je zelfs niet meer buiten komen. Het is ook te 

riskant om als voetballer onnodig met mensen in contact 

te komen, dus wij hebben nog niet veel verkend. Als we 

naar de supermarkt gaan, valt het ons wel op dat het 

aanbod hier veel rijker is dan in Noorwegen én veel goed-

koper. Ook het klimaat is aangenamer hier, niet zo ijskoud 

als bij ons waar het in de winter nooit meer dan nul graden 

wordt. Daar hou ik niet zo van. Natuurlijk leerde ik wel 

skiën, zoals alle Noren ben ik als het ware geboren met 

ski’s aan de voeten. Maar voetbal is voor mij altijd veel 

leuker geweest. Ik heb in België soms contact met de twee 

Noren van RC Genk en ook met Juklerod van Antwerp. 

En ik leerde bij de nationale ploeg nu ook Kristiansen, een 

doelman van Union, kennen. Bij Gent speelt er dit seizoen 

geen enkele andere Scandinaviër. Scandinaviërs hebben 

zeker een gemeenschappelijk karakter. Vooral Zweden en 

Noren begrijpen elkaar goed. Denen zijn nog iets anders, 

zij zijn ‘a bit strange’. En Zweden zijn ‘a bit stupid’ (lacht) 

Neen, dat is natuurlijk wat Noren zeggen. Maar het is 

gewoon waar dat we het goed kunnen vinden met elkaar.”

Tot slot: je naam is opvallend...

Andreas: “Voor zover ik weet heet alleen mijn familie 

Hanche-Olsen in Noorwegen. ‘Hanche’ komt oorspron-

kelijk van Duitsland en blijkbaar heeft men ooit die naam 

verbonden met het Noorse ‘Olsen’. Dus op dat gebied 

ben ik redelijk uniek...”

Wim De Bock
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D’HAUWE
WILD- & GEVOGELTE SPECIALITEITEN

Gouden Medaille Wildpaté’s

vers Vlaanders konijn, diverse hoevekippen zoals Mechelse 
Koekoek, poulet de Bresse, poulet noir, enz.

inlandse en Franse hoeveduif, confijten, airelles, gerookte 
producten, 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
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EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:



3534 - WIGWAM MAGAZINE WIGWAM MAGAZINE -

De KAA Gent Ladies hebben 15 ploegen en meer 

dan 200 speelsters in competitie. De A-ploeg 

verloor vorige zomer enkele topspeelsters aan 

o.a. Anderlecht en het buitenland. Maar de 

ploeg van voorzitster Dominique Reyns bleef 

niet bij de pakken zitten en trok met enkele 

Nederlandse vrouwen, Emma Van Britsom 

(Club Brugge), Ella Van Kerkhoven (terug uit 

Italië), Anaïs Bey-Temsamani (Leuven) en vooral 

international Heleen Jaques heel wat kwaliteit 

aan. Dat vertaalt zich in goede prestaties, al 

toont dit seizoen vooral Anderlecht, dat zwaar 

investeerde, zich voorlopig te sterk. Verdediger 

Heleen Jaques (32) is misschien wel aan haar 

laatste maanden als voetbalster bezig...

KAA Gent is zowaar al je twaalfde club, na Lichter-

velde, Torhout, Oostende, Zuid-West-Vlaanderen, 

Sint-Truiden, Herford, Potsdam, Club Brugge, An-

derlecht, Fiorentina en Sassuolo - dat kan tellen!

Heleen: “Ja, ik hou wel van steeds nieuwe uitdagingen. Als 

je te lang bij dezelfde club blijft, geraakt de dynamiek wat 

uitgewerkt. Ik wil altijd graag nieuwe dingen leren, nieuwe 

mensen, een nieuwe aanpak. Mijn twee verblijven in het 

buitenland, in Duitsland en Italië, hebben mij als speelster 

en als mens ook enorm verrijkt. Ik mocht ooit twee dagen 

meetrainen bij Atletico Madrid. Hoe kort het ook was, ook 

dat blijft een onvergetelijke ervaring.”

Je was erg graag bij Sassuolo, toch besloot je 

terug te keren naar België - waarom?

Heleen: “Sassuolo was schitterend: goeie ploeg, veel 

belangstelling, sterke omkadering! Maar door corona 

veranderde er veel. De toestand in Italië was erg slecht 

(niet dat het in België zoveel beter was) en dichter bij huis 

voelde ik me toch wat veiliger. Wat als we in Italië zouden 

komen vast te zitten? En verder is het zo dat ik toch stilaan 

aan stoppen denk en dan zag ik een loopbaaneinde in 

België als een mooie afsluiter.”

In 2022 is er nog het EK voor vrouwen waarvoor 

de Red Flames zich konden plaatsen. Werk je 

daarnaartoe?

Heleen: “Eigenlijk niet. Ik heb met veel plezier meege-

Vrouwenvoetbal in België 
heeft nog veel groeimarge
HELEEN JAQUES, BIJNA 100-VOUDIG RED FLAME,
AAN DE SLAG BIJ KAA GENT LADIES

holpen aan die kwalificatie, maar ik zal niet meer spelen 

voor de Flames op het EK. Toen dat werd uitgesteld van 

2021 naar 2022, viel voor mij het doek - dat is té ver weg 

voor mij. Ik heb zoveel last aan de knieën, kraakbeenlet-

sel, dat ik moet denken aan mijn toekomst. Ik wil ook na 

mijn loopbaan nog een gezond lichaam hebben. Daarom 

heb ik besloten om te stoppen als international. Al zou het 

leuk zijn om nog net de kaap van 100 interlands te halen (ik 

heb er nu 98). Of ik nog doorga als speelster bij AA Gent 

na dit seizoen, is nog een twijfelgeval. We zullen zien...”

In Duitsland en in Italië was je prof, dat is nu niet 

meer zo.

Heleen: “Er zijn in België heel weinig profs bij de vrouwen, 

behalve bij Anderlecht, denk ik. De budgetten in de 

Belgische competitie zijn te klein om speelsters een 

wedde te kunnen betalen die hen zou toelaten om voltijds 

met voetbal bezig te zijn. Ik neem er nu dus wat trainers-

werk bij: ik train de jeugd van KAA Gent Ladies en geef 

techniektraining aan de U15 en de U17 van Knokke, de 

jongens weliswaar! En verder kan ik rekenen op een stuk 

werkloosheidsvergoeding.”

Een vrouwelijke trainer bij de jonge kerels van 

Knokke: dat is opvallend.

Heleen: “Ja, in het begin kijken ze dan wel raar op, maar 

na een tijdje valt dat zeer goed mee. Waarom zou dat 

niet kunnen?”

Een vrouwelijke trainer bij een A-mannenploeg, is 

dat nog verre toekomst?

Heleen: “Zeker in de hogere klassen zit dat er op dit 

moment nog niet in. Het zou al goed zijn als de Red Flames 

een vrouwelijke bondscoach zouden hebben, al wil ik 

totaal niet de verdiensten van Ives Serneels, die al bijna 

tien jaar bondscoach is, onderschatten. Hij levert zeer 

goed werk. Maar in de toekomst zouden zowel bij de 

Flames als bij de vrouwenclubs meer vrouwelijke trainers 

aan bod moeten kunnen komen.”

Het vrouwenvoetbal in België zit zeker in de lift, 

maar er is ook nog heel wat werk voor de boeg.

Heleen: “Zoals ik zei: de budgetten laten voorlopig niet toe 

om volledig professioneel te werken. De omkadering kan 

hier en daar ook beter, zeker bij de kleinere clubs. Er zitten 
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nogal grote verschillen tussen de clubs. Bij KAA Gent is 

dat wél allemaal goed geregeld, zowel qua infrastructuur 

als qua begeleiding. Wat mij ook opvalt is hoeveel talent 

er bij Gent bij de jeugd rondloopt!

Zowel technisch, tactisch als fysiek kunnen vrouwen in 

het algemeen nog flink wat progressie maken in België, 

maar we zijn op de goede weg. Het talent is er, maar er is 

meer nodig om speelsters individueel beter te maken - 

vaak zie je te weinig vooruitgang in hun spel. We zijn nog 

altijd iets te snel tevreden, we moeten ernaar streven om 

meer stappen vooruit te zetten - individueel en collectief.

De belangstelling voor het vrouwenvoetbal in de media 

is wel enorm toegenomen de laatste jaren, gelukkig. Dat 

vertaalt zich ook in de sponsoring. Daar hebben we veel 

te danken aan Imke Courtois die daarin toch de rol van 

voortrekker heeft opgenomen. Ik hoop dat na Imke de 

media nog meer vrouwelijke speelsters gaan opzoeken.”

Jij kwam tijdens het mannen-WK 2018 opvallend 

naar voren als analiste op Sporza. Met veel goede 

kritieken achteraf...

Heleen: “Ik heb dat zeer graag gedaan. Normaal zou ik ook 

analiste geweest zij bij het EK 2020, maar door corona is 

dat uitgesteld naar 2021.”

Jij vindt van jezelf dat je ‘nooit het grootste talent’ 

was.

Heleen: “Op mijn 18 liep ik een zwaar meniscusletsel 

op. Daarvan ben ik eigenlijk nooit helemaal goed her-

steld. Dat heeft mijn mogelijkheden toch wat beperkt. 

Technisch ben ik nooit een kraan geweest, maar met 

bijna 100 interlands en een loopbaan bij mooie clubs in 

binnen- en buitenland mag ik toch wel fier zijn op mezelf.”

Zoals ik je hoor praten: hier zit iemand die als 

trainer of in een coördinerende functie iets kan 

gaan betekenen in het Belgische vrouwenvoetbal.

Heleen: “Dat kan! Als men mij vraagt, dan zal ik zeker 

luisteren. Het is mijn intentie om in het voetbal te blijven 

werken, ik heb nooit iets anders gedaan. Maar ik zet graag 

stap voor stap: ik train nu al de jeugd, laat mij maar rustig 

groeien.”

Wim De Bock
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Uw behoeften zijn uniek en daarom 
heeft u nood aan een unieke 
verzekering. 

Als verzekeringsmakelaar met meer
dan 60 jaar ervaring, begrijpen wij dit
en bieden wij oplossingen op maat. 

concordia.be

Je onderneming goed 
verzekeren?
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WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
G A R A N T I E

*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende 
Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.
** De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, 
zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor 
meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt.
Adverteerder: Korean Motor Company n.v., invoerder, Pierstraat 229 te 2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE35 
5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004). Hyundai.be

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

5,3 - 7,2 L/100KM • 126 - 163 G/KM CO2 (WLTP)

The all-new  
Hyundai TUCSON
Op weg naar beter.

‘Uitzonderlijk’ is niet zomaar een woord. We bewaren het voor alles wat verder 
gaat dan de bestaande normen. The all-new Hyundai TUCSON bijvoorbeeld. 
Zijn revolutionaire design, de vele slimme technologieën en het hoogwaardig 
afgewerkte interieur maken hem tot de aantrekkelijkste SUV in zijn klasse.  
Hij is beschikbaar met efficiënte diesel- en benzinemotoren en twee 
geëlektrificeerde aandrijflijnen: Hybrid en Plug-In Hybrid. 

De all-new Hyundai TUCSON gaat all the way. Ontdek hem nu op hyundai.be
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DIGITALISATIE,
DOCUMENTEN IN DE CLOUD,
HET NIEUWE WERKEN,...
Heeft uw organisatie ook vragen over hoe u de volgende stap zet in 
de digitale transformatie? 

Praat met de experten. 

Canon Document Solutions 
Kortrijksesteenweg 88, 
9830, Sint-Martens-Latem

09 / 269 17 70
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De honderden fenomenale reddingen van
Armand ‘Mance’ Seghers voor de Gantoise

werden door minder mensen gezien 
dan deze advertentie.

GENTSE GENIALITEIT IS TE MOOI OM TE MISSEN.
Bekijk alle toekomstige geniale momenten van de Buff alo’s live op Play Sports via Eleven. 
Abonneer je nu op telenet.be/playsports

- 120 jaar KAA Gent -

146200708_PlaySports_EOY_MagAdv_Seghers_150-5x218.indd   1146200708_PlaySports_EOY_MagAdv_Seghers_150-5x218.indd   1 14/12/2020   17:2614/12/2020   17:26
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120 JAAR KAA GENT 
IN FILMPJES

De Association Athlétique La Gantoise dankt 

zijn stamnummer 7 aan zijn toetreding in 

1895 tot de Union Belge des Sociétés des 

Sports Athlétiques, de voorloper van de 

Belgische voetbalbond. De voetbalafdeling 

van de sportclub werd in werkelijkheid pas 

opgericht op 31 oktober 1900 onder impuls 

van Hector Priem en August Van de Kerckhove, 

ex-leerlingen van het College van de paters 

Jozefieten in Melle dat aan de basis lag van 

de voetbalsport in België. De stichters konden 

toen niet vermoeden dat 120 jaar later de club 

nog altijd springlevend zou zijn.

Omdat het goed is soms eens in het verleden te duiken 

(dat leert ons ook iets over het heden), en ook omdat het 

gewoon plezant is: ziehier een duik in onze geschiede-

nis via filmpjes.
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Twintig jaar geleden stelde de VRT voor de 100ste ver-

jaardag van de club een mooie documentaire samen. 

Een uur lang genieten van de nostalgie van Jules Otten, 

Gustaaf Boesman, Freddy Chaves, Richard Orlans, Léon 

Mokuna, Eric Lambert, Gilbert De Groote, Jef Jurion, 

Robert Naudts, Aad Koudijzer, Albert De Meester, René 

Vandereycken en Frank Dauwen.

Nog meer herinneringen aan de tijden van het Jules 

Ottenstadion in deze fotocollage.

Een van onze allergrootste iconen was zeker doelman 

Armand ‘Mance’ Seghers. De Zelzatenaar, overleden in 

2005, speelde in de jaren vijftig en zestig meer dan 500 

wedstrijden voor Gantoise, mét de pet op. In 2000 werd 

hij door de supporters uitgeroepen tot Buffalo van de 

Eeuw. Hij was ook elf keer international. In 1959 verloor hij 

de Gouden Schoen met één punt van Lucien Olieslagers 

(Lierse), nadat hij zélf bij de stemming 3 punten had toe-

gekend aan... Olieslagers.

Léon Mokuna was één van de allereerste Afrikaanse 

voetballers in Europa, eerst bij Sporting Lissabon, dan 

bij Gantoise van 1957 tot 1961. ‘Trouet’ (zo genoemd 

omdat hij als het ware doorheen het net kon schieten) 

werd twee keer topschutter in Gent. Hij overleed in januari 

2020 nadat hij vele decennia in Gent was blijven wonen. 

In 2010 was hij te gast bij MIchiel Devlieger in De Laatste 

Show.

Bij de oudste wedstrijdbeelden van KAA Gent die je op het 

internet terugvindt, is het verslag van de Europese wed-

strijd KAA Gent - Haarlem van september 1982 (eerste 

ronde Uefabeker). Uiteraard met commentaar van Rik 

De Saedeleer. Het werd 3-3 voor 10.000 supporters in 

het Ottenstadion. De Nederlanders Koudijzer, tweemaal, 

en Schapendonk scoorden tegen hun landgenoten. Het 

gelijkspel volstond niet voor de kwalificatie na de 2-1 

nederlaag in Haarlem.

Twee jaar later was er de finale van de Beker van België 

in 1984 op de Heizel tegen Standard. Twintig jaar na de 

eerste bekerwinst schoten Cees Schapendonk en Michel 

De Wolf ons in de verlengingen naar de beker. Standard 

trad aan met een ‘gehandicapte’ ploeg omdat enkele 

spelers geschorst waren wegens het omkoopschan-

daal rond Standard-Waterschei, maar dat temperde de 

Gentse vreugde niet. KAA Gent speelde met: Laureyssen, 

Hanssens, Busk, Criel, De Wolf, Mücher, Quipor, Cordiez, 

Rombouts (Schapendonk), Van Looy (Bouvy) en Koudijzer. 

Robert Goethals was trainer. 

Uit datzelfde jaar dateert een uitgebreid verslag van de 

Britse televisie van Celtic - KAA Gent. Thuis, voor liefst 

22.500 toeschouwers, had Gantoise met 1-0 gewon-

nen dankzij een goal van Hubert Cordiez, maar twee 

weken later in Celtic Park ging het mis: 3-0 verlies. Han 

Grijzenhout was trainer. 

Wedstrijden tegen Club Brugge leverden vaak groot 

spektakel op. Kijk eens naar deze beelden van een duel 

uit begin 1990. De trainers Vandereycken en Leekens 

tegen elkaar, met een 2-2 als resultaat en veel rumoer in 

de tribunes van het Ottenstadion. Gent kwam twee keer 

op voorsprong, via Balenga en Verdegem, maar Booy 

scoorde in de laatste minuut nog de gelijkmaker. 

Maar er waren ook gedenkwaardige zeges tegen de rivaal 

uit Brugge. Neem de 1-3 uit 1999 in het Jan Breydelstadion 

met doelpunten van topschutter Ole Martin Aarst, Nielsen 

en Gajser. Neem de gedenkwaardige 4-1 uit 2006 met 

drie goals van Mbark Boussoufa. Neem de 6-2 uit 2010 

toen de Brugse doelman Stijn Stijnen vooraf in de krant 

had laten weten dat KAA Gent toch enkele stappen lager 

stond dan zijn ploeg (‘een gruute muil in de gazet’). Michel 

Preud’homme was toen trainer in Gent, terwijl Vadis bij 

Club Brugge speelde... 

Of wat dacht je van deze 1-4 in Brugge uit 2009, met de 

Buffalo’s in het rood en goals van Maric, Ljubijankic (2x) 

en Bryan Ruiz?

Natuurlijk waren er ook superduels tegen Anderlecht. 

Herinnert u zich deze nog? Op 21 maart 1998 verdedigde 

Frédéric Herpoel het Gentse doel tegen Anderlecht, een 

duel tussen twee Nederlandse trainers met Boskamp bij 

de thuisploeg en Haan bij de bezoekers. Het was Herpoels 

eerste seizoen in blauw-wit (hij bleef uiteindelijk tien jaar!), 

hij was in 97 overgekomen van... Anderlecht. Niemand 

minder dan Ole Martin Arst bracht paars-wit op voor-

sprong na 70 minuten. In de laatste minuut toog Herpoel 

mee naar voren bij een Gentse vrijschop en kopte de bal, 

via het hoofd van Baseggio, binnen voorbij Milojevic: 1-1!

In 2000 kon paars-wit al op de 31e speeldag in eigen huis 

de titel pakken, de champagne stond klaar. Maar dat was 

buiten de Buffalo’s gerekend die in het Astridpark de 

Brusselse titeldromen uitstelden. Scifo opende de score, 

maar Arst en Dragutinovic bezorgden Gent de zege.

In november 2006 was het Randall Azofeifa die met een 

loeier Gent de drie punten schonk, nadat eerst Olufade 

op penalty had gescoord.

Daarna duurde het vele jaren, tot liefst 2015, eer de 

Buffalo’s nog eens konden winnen van Anderlecht. Op 

de laatste speeldag van de reguliere competitie hees KAA 

Gent zich over paars-wit naar de tweede plaats door in 

het hol van de leeuw te gaan winnen met 1-2. Na de ope-

ningsgoal van Mitrovic waren het Foket en Raman die ons 

de drie punten bezorgden. Deze belangrijke overwinning 

was de prelude tot de kampioenenplayoffs...

Het seizoen 1991-1992 was een Europees hoogtepunt 

voor de club. KAA Gent, onder René Vandereycken, sneu-

velde in de Uefabeker pas in de kwartfinales tegen Ajax. 

Eén van de tegenstanders onderweg was Dinamo Moskou 

dat we thuis met 2-0 klopten. Hier vind je beelden van de 

goals van Erwin Vandenbergh en Marc van der Linden, 

mét Russische commentaar!

Dat het vroeger andere tijden waren blijkt uit dit fragment 

uit KAA Gent-Antwerp van 1992. De Antwerp-fans rea-

geerden furieus op de 3-1 van de Buffalo’s en kwamen 

zomaar het veld op. Toen kon dat nog...

Een onvergetelijk moment van 5 maart 1993. KAA Gent 

speelde een matige wedstrijd op Cercle Brugge dat in de 

8’ op voorsprong kwam (1-0). Kort voor het einde kreeg 

Cercle bovendien een penalty na een fout van doelman 

Zsolt Petry die werd uitgesloten. Omdat het toegelaten 

aantal van twee wissels dan al was doorgevoerd, moest 

spits Eric Viscaal in het doel gaan staan. Hij stopte won-

derbaarlijk de penalty van Josip Weber. Een minuut later 

kreeg ook Gent een strafschop na handspel. Niemand 

minder dan Viscaal zette die, mét keepershandschoe-

nen aan, om, 1-1! Wij hebben geen weet van een tweede 

geval in de geschiedenis van het topvoetbal waarbij een 

https://www.youtube.com/watch?v=ddzA4PmoMdY
https://www.youtube.com/watch?v=MwnR0_AWLiU
https://www.youtube.com/watch?v=4aWLyTYky2w
https://sporza.be/nl/2020/01/28/leon-mokuna-een-van-eerste-zwarte-voetballers-in-belgie-overle/
https://www.youtube.com/watch?v=K99Glz9C2EY
https://www.youtube.com/watch?v=oow3DR-Gfq4
https://www.youtube.com/watch?v=oow3DR-Gfq4
https://www.youtube.com/watch?v=nVEV30i2ZGI
https://www.youtube.com/watch?v=xjv7DtFJfS8
https://www.youtube.com/watch?v=xjv7DtFJfS8
https://www.youtube.com/watch?v=cT-uuCczHCg
https://www.youtube.com/watch?v=zkwuIS9fS18
https://www.youtube.com/watch?v=AO0u-dvu4s8
https://www.youtube.com/watch?v=DKhSnDLgONQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZYqDdodaV20
https://www.youtube.com/watch?v=17fEDSg19GU
https://www.youtube.com/watch?v=nhlPE30lKJE
https://www.youtube.com/watch?v=5C2NVuNUimA
https://www.youtube.com/watch?v=fIzWqkI6ywI
https://www.youtube.com/watch?v=fIzWqkI6ywI
https://www.youtube.com/watch?v=ZyHP9hn7lsk
https://www.youtube.com/watch?v=jNhcOra3ICc&gl=BE
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veldspeler in één wedstrijd een penalty stopt én scoort. 

Viscaal, forever a hero!

Rond de eeuwwisseling passeerden er gedenkwaardige 

spelers de revue in het Ottenstadion. Ole Martin Aarst 

werd nationaal topschutter met 30 goals in 1999-2000, 

hij vertrok helaas al snel naar Standard. Het seizoen erna 

was het de beurt aan Ahmed Mido Hossam om te schitte-

ren: 11 goals, maar vooral een demonstratie van toptalent 

dat helaas nooit echt doorbrak. In die jaren werd vaak de 

sirtaki gedraaid in ‘den Ot’ bij elke goal van Alexandros 

Kaklamanos. In 2002 slaagde Djima Oyawolé erin om in 

één wedstrijd, op Lommel, twee goals te scoren met een 

spectaculaire omhaal. 

Maar de beste speler in dat decennium was zeker de 

Costaricaan Bryan Ruiz, misschien wel de beste ooit in 

blauw-wit shirt. 

Merkwaardig genoeg was een van onze beste prestaties 

ooit in eigen huis een... 0-0 gelijkspel tegen RC Genk in 

december 2014. Het was kort nadat Luc De Vos overle-

den was. De Buffalo’s speelden de Limburgers werkelijk 

van het kastje naar de muur. Wervelend spel, kans na 

kans, driemaal het doelhout, penalty gemist... maar de 

bal wilde er niet in.

Een andere keer lukte dat wel, bv. in januari 2020. Genk 

kwam nochtans op voorsprong, maar daarna walsten de 

troepen van Jess Thorup erover via Mohammadi, Bezus, 

Vadis en Niangbo, 4-1.

In 2007-2008 plaatste KAA Gent zich onder Trond 

Sollied voor de kwartfinales van de Beker van België. 

Tweedeklasser KV Kortrijk, met trainer Hein Van 

Haezebrouck, was de tegenstander, schijnbaar een zeer 

haalbare kaart. Maar de heenmatch in West-Vlaanderen 

verliep desastreus: het werd een 5-1  blamage, met o.a. 

drie goals van de nobele onbekende Istvan Bakx. De 

opdracht voor de terugmatch enkele weken later leek 

dan ook hopeloos voor de Buffalo’s. Maar ze deden het: 

Maric (2x) en Mutavdic brachten de score op 3-0. En net 

voor het einde was er de aptheose met het kopbaldoel-

punt van Ljubijankic: 4-0 en geplaatst! Later verloor KAA 

Gent de bekerfinale jammerlijk van Anderlecht. 

Die derde beker, na 1964 en 1984, kwam er dan toch in 

2010 onder Michel Preud’homme. Het werd tegen Cercle 

Brugge al bij al een makkie voor 20.000 Gentse fans in 

de Heizel: een losse 3-0 met goals van Elimane Coulibaly, 

Leye en Grondin. De ploeg van de finale was: Jorgacevic, 

Rosales, Wils, Suler, Thompson, Lepoint, Thijs, Azofeifa 

(Grondin), Leye, El Ghanassy (Ljubijankic) en Coulibaly 

(De Smet).

Een ander bekersprookje gebeurde in Oostende in 2019. 

In de heenmatch in de Ghelamco Arena was het 2-2 gewor-

den. Aan de kust kwam Gent 2-0 achter en zo bleef het 

tot de 84’. Net toen de situatie hopeloos bleek, scoorden 

Sorloth en Bezus. Uiteindelijk beslisten de penalty’s voor 

Gent, Kaminski stopt er drie.

Natuurlijk was de feestelijke opening van de Ghelamco 

Arena op 17 juli 2013 een gedenkwaardig moment, maar 

vooral ook een ultrabelangrijke stap in de uitbouw van de 

club. Hier vind je een compilatie van de openingsavond 

en nog veel meer.

Wat moet er nog gezegd over het kampioenenseizoen 

2014-2015? De playoffs werden één langgerekte climax. 

Hier kan je altijd weer naar kijken, naar de ongelofelijke 

goal van Pedersen op Standard, de ultieme winnende 

treffer van Neto tegen Anderlecht, het ongelofelijke kop-

balletje van Raman in Brugge, de beslissende 2-0 tegen 

Standard en de triomfkreet van Hein Van Haezebrouck... 

Voor wie er niet genoeg kan van krijgen, er zijn er nog 

deze bijvoorbeeld of deze. 

En als je de voetbalbeelden ten overvloede hebt bekeken, 

kan je nog meer plezier vinden in het stadsfeestje nadien. 

Het was ook de tijd dat het fenomeen Moses Simon 

opdook. Vooral zijn eerste maanden bij blauw-wit waren 

stunning!

Na de titel volgende enkele fantastische Europese avon-

turen. We grijpen er enkele onvergetelijke prestaties 

uit. Zoals de overwinning op het veld van Olympique 

Lyon in 2015 met de vrijschopgoal van Milicevic en het 

beslissende kopbaldoelpunt van Kalifa Coulibaly in de 

slotseconden. 

Dan misschien wel de meest prestigieuze prestatie van 

KAA Gent in zijn geschiedenis: de 2-2 op Wembley tegen 

Tottenham in 2017, met de winning goal van Jérémy 

Perbet, ter plaatse gesteund door 8000 zotte Gentse 

fans die voor een formidabel feestje zorgden. 

Ten slotte de vermaarde 1-3 in de Volkswagen Arena 

van Wolfsburg in 2019, nogmaals een moment dat KAA 

Gent Europa verbaasde. Yaremchuk, Depoitre en Ngadeu 

troffen raak, de Duitsers wisten niet wat hen overkwam. 

Wat deze club betekent voor de supporter, dat vind je 

terug in de documentaire Buffalo Forever uit 2014 van 

regisseur Brecht Vanhoenacker. Ze werd gemaakt in 

opdracht van  Victoriadeluxe en veelvuldig vertoond in 

Gentse cultuurzalen en lokalen van supportersclubs. Een 

innemende film over clubliefde.

Wim De Bock

https://www.youtube.com/watch?v=dq-iRMIOE4I
https://www.youtube.com/watch?v=X0YMgSnje4w
https://www.youtube.com/watch?v=rRDyAPG9R6g
https://www.youtube.com/watch?v=rRDyAPG9R6g
https://www.youtube.com/watch?v=S7n9AMg2Yw0
https://www.youtube.com/watch?v=uK6AnlnXHn0
https://www.youtube.com/watch?v=OczWrGN3exg
https://www.youtube.com/watch?v=v3vNr4-pjyY
https://www.youtube.com/watch?v=p7xQuVPnShs
https://www.youtube.com/watch?v=aCryoA2q3RA
https://www.youtube.com/watch?v=-_LEChMBqYM
https://www.youtube.com/watch?v=r9D9h5oOC0o
https://www.youtube.com/watch?v=aMxNvxLMHkI
https://www.youtube.com/watch?v=N2QqNrx4jg4
https://www.youtube.com/watch?v=JCSXVG1I6EU
https://www.youtube.com/watch?v=kMLivSVNlnA
https://www.youtube.com/watch?v=X_ipxqA1QcU
https://sporza.be/nl/2015/11/25/video_-de-goal-van-coulibaly-en-de-emoties-bij-de-witte-1-2506019/
https://sporza.be/nl/2015/11/25/video_-de-goal-van-coulibaly-en-de-emoties-bij-de-witte-1-2506019/
https://sporza.be/nl/2017/02/24/_perbet_-natuurlijk-perbet-gent-heeft-het-voor-mekaar-1-2900618/
https://sporza.be/nl/2017/02/24/_perbet_-natuurlijk-perbet-gent-heeft-het-voor-mekaar-1-2900618/
https://www.youtube.com/watch?v=7xgBQ5TH_K0
https://www.youtube.com/watch?v=7xgBQ5TH_K0
https://www.youtube.com/watch?v=5AYW03bJuAM
https://www.youtube.com/watch?v=xJrrvBpb9MQ
https://www.youtube.com/watch?v=xJrrvBpb9MQ
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/11-08-2014/buffalo-forever-een-documentaire-over-clubliefde
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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

Tijdens de lockdown gelden vanaf 9 november aangepaste 

openingsuren voor de dienst ticketing in de Ghelamco Arena. 

Onze loketten zijn geopend op volgende dagen:

Maandag: van 12u tot 18u

Donderdag: van 12u tot 18u

Zaterdag: tussen 10u en 13u

                     (in weekends van thuiswedstrijden).

Indien u vragen heeft in verband met tickets, abonnementen of 

parkeerkaarten kan u steeds mailen naar tickets@kaagent.be.

Onze collega’s helpen u graag verder!
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Napoleon. 
Always in for a thrill.


