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Dan hebben we dat alvast gemeen. Want met jouw geld investeren wij in duurzame
sociale en lokale initiatieven. In een mooiere straat, lievere buurt, toffere wereld. In wat jij
belangrijk vindt, en wij ook. Want je bank, dat ben jij. Je geeft echt zin aan je spaarcenten
en meteen wordt ook je hele buurt er beter van. Zo zijn we er samen voor iederéén.
Je sociale kant laten zien? Kom eens langs voor een babbeltje.
Maak een afspraak op www.vdk.be/afspraak.
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KAA GENT
WAS DE
BESTE OPTIE

JOSEPH OKUMU: VAN DE GREEN COMMANDOS
NAAR DE BLAUW-WITTE BUFFALO’S

Tekst: Wim De Bock
Foto’s Belgaimage
4

- WIGWAM MAGAZINE

WIGWAM MAGAZINE -

5

Wat een aanwinst! Joseph Stanley Okumu
(24) ontpopte zich in recordtempo tot een
superverdediger in de elf van de Buffalo’s. De
vijftienvoudige Keniaanse international koppelt
kracht aan snelheid en gestalte (1m93) aan
doorzicht - hij heeft alles om een hele grote te
worden. Nochtans verliep het parcours naar de top
niet vlekkeloos. Hij speelde pas op zijn twaalfde
clubvoetbal, maakte een lange omweg voor hij in
België belandde en op zijn twintigste stopte hij zelfs
een jaar met voetballen. Een merkwaardig verhaal...

‘Na zes maanden Chemelil verhuisde ik naar de Free State
Stars, een ploeg uit Bethlehem, Zuid-Afrika, een paar
honderd kilometer ten zuiden van Johannesburg. Die
overstap kwam misschien snel, ik was nog maar 19, ik
had nog maar een half jaar als prof op het hoogste niveau
gespeeld. Maar ik zag het als een uitdaging. Natuurlijk
was ik bezorgd, ik wist niet echt waar ik zou belanden, in
een vreemd land, ver weg van mijn familie... Maar ik ging
ervoor. Als het goed zou lopen: ok! En als het niet goed
zou lopen, zou ik toch veel bijgeleerd hebben. Elke nieuwe
ervaring is een leerschool, zo dacht ik erover, en nu nog.’

‘Ik groeide op in Chemelil. Dat is een klein stadje in Kenia,
zo’n 50 kilometer ten oosten van de regionale hoofdstad
Kisumu aan het Victoriameer waar ik in 1997 geboren ben.
Toen ik twaalf was trok ik naar de Kakamega High School.
Dat was een school gesponsord door Unicef waar ze jonge
talenten in sport, muziek en andere disciplines de kans
gaven om er school te lopen en hun talent te ontwikkelen. Het was mijn vader die mij daar aanbood, omdat hij
zag dat ik voetbaltalent had, en ik werd aangenomen.’
‘De schoolploeg heette de Green Commandos. Tot mijn
twaalf speelde ik gewoon voor mijn plezier, met vrienden
in de buurt, niet in een club. Dus zonder echte regels of
scheidsrechters, zonder vaste positie, je liep waar je wilde.
Dat is in Europa ondenkbaar, hier sluit je je al aan bij een
club vanaf zes jaar of zo. Ik kreeg pas mijn eerste echte
voetbaltraining op mijn twaalf. Ik moest in het begin bij
de Green Commandos vooral wennen aan het idee dat je
een positie kreeg in een elftal en dat er dan werd verwacht
dat je je aan die rol hield, dat je niet zomaar overal mocht
lopen. Of ik er zelf voor koos om verdediger te worden?
Als je jong bent, wil je toch geen verdediger worden? Wie
wil dat nu? Iedereen wil toch de bal hebben en dribbelen
en schieten en goals maken? Maar er was een competitie, de Coca Cola Cup, en ze vroegen mij om centerback
te spelen, omdat ik zo groot was. OK, dat deed ik dan
maar, en ik ben nooit meer van die positie weggeraakt...’
‘Op mijn 18, meteen na het middelbaar onderwijs, verhuisde ik naar Chemelil Sugar FC. Ik mocht dus gaan
spelen voor de club uit mijn thuisstad! De club speelde
toen in eerste klasse in Kenia dankzij de financiële inbreng
van de plaatselijke suikerfabriek. Mijn vader werkte in die
fabriek en ook wat voor de club, hij had er ook gevoetbald, terwijl mijn moeder lerares was. Helaas bestaat de
club nu niet meer, omdat de sponsor niet meer voor het
nodige budget zorgde. Maar het niveau was er best hoog,
ik leerde snel bij.’
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‘Helaas werd het geen succes. De coach die mij had aangeworven werd ontslagen na twee wedstrijden. Daarna
kwamen er nieuwe coaches, in totaal zelfs vier in één
seizoen. We moesten vechten tegen de degradatie, er
was veel stress in de club. Dat was moeilijk voor mij. Ik
moest me al aanpassen aan een nieuwe ploeg, een nieuw
land. En dan moest ik me ook nog elke keer weer aanpassen aan een nieuwe coach. Ik had in Zuid-Afrika ook niet
echt iemand met wie ik kon praten over die problemen.
Er was contractueel een optie voor een tweede jaar en ze
vroegen mij om te blijven. Ik trok na het einde van de competitie terug naar Kenia om er enkele jeugdinterlands te
spelen. Daarom miste ik de eerste dagen van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het nieuwe management
zei me dat de coach niet meteen een rol zag voor mij in het
elftal, dat hij andere spelers verkoos. En dat ze mij wilden
uitlenen. Ik wilde dat overwegen, maar dan niet naar een
club uit de tweede afdeling. Ik was zowel bij Chemelil als
bij de Free State Stars het niveau van de eerste afdeling
gewoon geweest, ik was niet bereid om af te zakken naar
een lager niveau. Zo’n optie zagen ze niet voor mij, en dus
heb ik heb mijn contract daar beëindigd en ben ik terug
naar huis getrokken.’
‘Ik ben bijna één jaar zonder club geweest, in het seizoen
2017-2018. Ik trainde wel mee met Chemelil, maar speelde
dus geen wedstrijden. Ik wilde echt mijn hoofd vrijmaken.
I took a break in my career... Er waren aanbiedingen van
andere clubs, maar na mijn slechte ervaringen bij de Free
State Stars wilde ik echt eens goed nadenken over mijn
toekomst in het voetbal. Dat klinkt misschien vreemd,
maar ik vind nog altijd dat ik daar het juiste deed. Ik had
dat jaar nodig om daarna een nieuwe start te nemen.’
‘Er kwamen aanbiedingen om naar een profclub te gaan.
Maar ik dacht bij mezelf ‘ik heb een jaar niets gespeeld,
als ik me nu aansluit bij een profclub, ga ik het serieus
lastig hebben om weer te wennen aan het trainingsritme
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en de druk om te winnen en te slagen. Misschien stort

verschillende aanbiedingen. Ik laat hen al dat soort werk

ik me dan wel in een put waar ik niet meer uitgeraak’.

doen. Ik moet het waarmaken op het veld, zij moeten

Ik dacht het dat het verstandiger zou zijn om te herbe-

voor al de rest zorgen. Natuurlijk moet ik uiteindelijk

ginnen op een wat lager niveau. De aanbieding in april

wel akkoord gaan met het voorstel dat zij voorleggen.

2018 van FC Ann Arbor uit
Michigan, een semi-profclub uit de Amerikaanse
vierde klasse, kwam als

‘Wie wil er nu verdediger worden, elke jonge
speler wil toch de bal hebben en scoren?’

geroepen. Ik wist dat ik

Zij vonden KAA Gent de
beste optie. Ik praatte
met Johanna Omolo die
in België voor verschillende clubs speelde (o.a.

er elke week zou kunnen spelen, weer veel zou kunnen

Beerschot, Lommel, Antwerp en Cercle - hij voetbalt nu

trainen, maar zonder de druk en de intensiteit van een

in Turkije). Met de coach, mister Vanhaezebrouck, ook

echte profclub. Er was nog een tweede Keniaanse speler

een centrale verdediger vroeger, had ik een telefonisch

in Ann Arbor, dus ik was er nooit alleen. En ik was het na

gesprek. Ik tekende voor vier jaar in Gent.’

mijn avontuur in Zuid-Afrika ook al gewoon om ver van
huis te voetballen. De Verenigde Staten was natuurlijk een

‘Dit is voor mij weer een stap hogerop na Elfsborg. In

totaal andere cultuur dan Kenia, maar uiteindelijk komt het

Zweden al speelde ik altijd links in de defensie, hoewel

voor een voetballer toch overal neer op hetzelfde: trainen,

ik rechtsvoetig ben. Dat doe ik nu ook bij Gent. Hey, ik

rusten, spelen... De keuze voor Ann Arbor was de juiste.

speel waar de coach me zet, ik ben een professional. Op

Ik voelde mij weer sterker worden, ik herwon mijn zelfver-

welke positie ik sta, is geen big issue voor mij. Je kan ook

trouwen als voetballer.’

zeggen dat ik blessed ben, dat ik op verschillende posities kàn spelen. België heeft een zeer intense competitie,

‘Na enkele maanden in Michigan kon ik in augustus 2018

met best veel kwaliteit. De tactische aanpak is veeleisen-

terug prof worden bij de Real Monarchs uit Salt Lake City,

der dan ik gewoon was. Maar de groep hangt zeer goed

Utah, een tweedeklasseploeg. Een beter niveau, hoewel

aaneen en het is een zegen om te mogen spelen met voet-

nog niet op het niveau van eerste klasse Zuid-Afrika. Maar

ballers als Mike en Andreas en Sinan en Nurio dicht bij mij.

mijn loopbaan ging wel in de juiste richting, al voelde ik

Ik voel me goed, vol zelfvertrouwen ook.’

onering, tactiek, techniek, fysiek, looplijnen... Je kan nooit

‘Zowel voor Gent als voor Kenia wil ik de allerbeste Okumu

al die factoren altijd 100% perfect beheersen. Maar dat

zijn. Bij Gent hebben we nog alle kansen om er een schit-

wil ook zeggen dat je elke dag kan bijleren, je bent nooit

terend seizoen van te maken, ook Europees. En verder wil

‘uitgeleerd’. Hoe je als verdedigers synchroon verdedigt,

ik tonen aan alle jonge voetballers van mijn land dat ook

evolutie naar de speler die ik geworden ben.’

hoe je het spel kan lezen, hoe elk lid van het team zijn rol

Kenianen het kunnen waarmaken in het topvoetbal. Nu zijn

speelt in het geheel. Van Nicolas Lombaerts leer ik ook

het van de Afrikanen vooral spelers uit Nigeria, Kameroen,

‘En toen kwam Zweden. Scouts hadden mij bezig gezien

nog veel bij, hij is een centrale verdediger geweest op een

Senegal, Ghana, Congo... die slagen in topcompetities in

hoog niveau, dat zie je nog altijd op training.’

Europa. Maar er is geen reden waarom Kenianen niet ook

wel dat dit niet mijn eindstation zou zijn. In Salt Lake kreeg
ik veel advies van onze fantastische coach, een vroegere

‘Wat ik nog kan bijleren? Voetbal is zo’n complexe sport. Er

centrale verdediger, de Colombiaan Jamison Olave. Ik

zijn zoveel factoren die meespelen in een wedstrijd: positi-

leerde veel van hem, hij speelde een belangrijke rol in mijn

op de Africa Cup of Nations in Egypte in de zomer van

DE WERELDREIS VAN JOSEPH OKUMU

2019. Ik was titularis tegen Algerije, Tanzania en Senegal,
dat was echt wel een hoog niveau. Toen mijn management
mij aanbood om te tekenen voor Elfsborg, moest ik op
Google Maps gaan kijken waar dat lag. Maar ik won wat
4

informatie in bij andere Kenianen die in Zweden speelden,

3

65

zouden doorbreken. Voor hen wil ik graag een inspiratie
‘Ik heb geen echt vast toekomstperspectief, maar ik ben

zijn. Er is echt nog heel veel verborgen talent in Kenia. Wij

wel ambitieus. Victor Wanyama (ooit bij Beerschot, maar

hoeven geen underdog te zijn. in België ben ik nu de enige

daarna een vedette bij Celtic, Southampton en Tottenham)

Keniaanse voetballer, al heb je nog Wilkims Ochieng bij de

was de eerste Keniaan die succesvol was in de Premier

jeugd van Club Brugge. Vroeger was hier ook nog Mike
Origi (de vader van Divock

League. Hij zette de stan-

ik zocht wat op over de club en de ploeg, en ik besliste

daard. Dat is voor mij en

om de stap te wagen. Ik vond het fantastisch in Zweden,

1

ik vond het geweldig om daar te wonen en te spelen. Ik

2

ben nogal teruggetrokken, introvert, en Zweden zijn dat

andere Kenianen de uitdaging, om ook dat niveau te
bereiken. Maar dat wil niet

ook. Ik kon me gemakkelijk aanpassen. Alleen de kou daar

Ik speelde al in vijf landen, maar uiteindelijk is
het altijd hetzelfde: trainen, rusten, spelen

zeggen dat dat noodzake-

was verschrikkelijk! Ik dacht dat het in Michigan koud

die nu bij Liverpool en voor
België speelt).’
‘Met Kerstdag kan ik enkele
dagen naar huis, naar

lijk ook in de Premier League moet zijn. Ieder moet zijn

Chemelil. Welk weer het daar is? Het is daar het hele jaar

Maar het was an amazing experience... En mijn niveau

1.

Chemelil Sugar FC (Chemelil - Kenia)

eigen loopbaan uitstippelen, zijn eigen reis gaan. En ik

hetzelfde weer eigenlijk, wij hebben niet echt seizoenen.

groeide zienderogen in die twee jaar, ik werd er een veel

2.

Free State Stars (Bethlehem - Zuid Afrika)

wil ook onze nationale ploeg, de Harambee Stars, blijven

Enkele dagen bij 25 graden, het zal mij goed doen. Ik zal

betere verdediger.’

3.

FC Ann Arbor (Michigan - USA)

helpen, ook al konden we ons niet plaatsen voor de Africa

aan jullie denken, hier in de kou... (haha)’

‘Mijn management kreeg na eind vorig seizoen dan ook

4.

Real Monarchs (Salt Lake City, Utah - USA)

Cup van 2022.’

5.

Elfsborg (Elfsborg - Zweden)

6.

KAA Gent (Gent - België)

was, maar dat was nog niets vergeleken met Zweden.
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ONTDEK DE
LOUNGE

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.

Openingsuren:
van maandag tot vrijdag
van 13.30 tot 18u
10 - WIGWAM MAGAZINE
en na afspraak

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 heerlijke 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!

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

www.vanderwaerden.be

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

Dinsdag - Vrijdag: 9u - 13u & 13u30 - 18u

•

•

www.hetmekkavandekaas.be

Zaterdag: 9u - 18u

•

•

www.h
WIGWAM MAGAZINE -
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IK ZEI OOIT ‘NEEN’
TEGEN JOHAN CRUIJFF
SØREN BUSK: EEN EX-BUFFALO DIE LID WAS VAN HET
WONDERLIJKE DANISH DYNAMITE VAN DE JAREN 80

Een van de allerbeste landenelftallen van de voorbij
50 jaar was die van het Danish Dynamite in de jaren
80. Denemarken had toen absolute wereldklasse
in huis, met spelers van Barcelona, Ajax, Bayern
München, Liverpool, Manchester United en het grote
Anderlecht van die jaren. In die wonderploeg speelde
zowaar ook een voetballer van KAA Gent: Søren
Busk, met de looks en de defensieve kracht van een
viking. De Deen, zeker een van de beste verdedigers
ooit bij blauw-wit, speelde merkwaardig genoeg
nooit voor een absolute topclub, maar heeft geen
spijt van zijn loopbaan. Of toch misschien van één
ding: “Ik had langer bij AA Gent moeten blijven...”
Busk (°1953) begon te voetballen bij de club van de
gemeente waar hij woonde: Glostrup, vlakbij Kopenhagen.
“Ik was een spits toen, scoorde aan de lopende band”,
vertelt hij vanuit zijn appartement in de Deense hoofdstad waar hij nu woont. “Het is door die goals dat het
Duitse FC Westfalia Herne uit de tweede Bundesliga mij
wilde aanwerven. Ze vroegen mij wel om te trouwen met
mijn vriendin, nu nog altijd mijn vrouw, Dorrit. Ze vonden
dat mijn relatie ‘administratief in orde’ moest zijn. En dus
verhuisde ik op mijn 24 naar Duitsland met het vaste voornemen om het waar te maken als aanvaller. Ik scoorde in
mijn eerste jaar bij Westfalia ook regelmatig, maar toen
zette de trainer mij in de
verdediging. Tot mijn
eigen verbazing, maar
ik ben daarna altijd verdediger gebleven.”

naast het veld, een echte aanvoerder. Verder hadden we in
André Laurijssen een heel goede keeper en toch behoorlijk wat talent: Cordiez, Schapendonk, Rombouts, Bouvy,
Criel, Mucher, Ronny Martens, Michel De Wolf... Tokodi?
De lieveling van De Meester. Soms speelde hij geweldig
goed, maar soms ook niet... Ik speelde meestal samen
met Luc Criel in de verdediging, het spijt me zeer te horen
dat hij al overleden is. (er zijn helaas nog meer spelers van
die jaren overleden: Rombouts, Bouvy, Braem, Ruzic...),
ik vond hem top.”
In zijn eerste van drie jaren bij de Buffalo’s was Robert
Goethals de trainer, tot hij half seizoen vervangen werd
door Erwin Vandendaele, die het seizoen daarop ook
weer vervangen werd door... Robert Goethals. “Goethals
was zeker een goede kerel, hij was leraar geweest en dat
straalde hij ook uit. Wellicht was hij niet streng genoeg
voor de spelers, hij was niet echt ‘the boss’. De Meester
greep toen naar Vandendaele omdat die van het grote
Anderlecht kwam, hij hoopte wellicht dat die dat niveau
bij ons kon overbrengen. Dat eerste jaar eindigden we
ook vierde, het tweede was veel slechter en dus kwam
Goethals terug. En het is onder hem dat we in 84 de finale
van de Beker van België wonnen tegen Standard, een van
de absolute hoogtepunten van mijn loopbaan.”
Het werd 2-0 op de Heizel met goals van Schapendonk
en De Wolf in de ver-

Onze bekerzege tegen Standard in 1984 was een
van de absolute hoogtepunten van mijn loopbaan.”

Na drie jaar Duitsland
volgde een transfer naar MVV uit Maastricht dat toen
dankzij een mecenas de ambitie had om een topclub te
worden in Nederland. Ook daar bleef hij drie jaar. “Toen

lengingen. De ploeg
van Standard kon wel
niet rekenen op enkele
topsp eler s

omdat

die geschorst waren in ‘de omkoopzaak Waterschei’.
In zijn derde jaar bij Gent was Han Grijzenhout de
trainer met een zesde plaats in het eindklassement.

doken er financiële problemen op bij MVV. Ik voelde dat
ik er beter niet kon blijven, maar ik had geen manager.

Geen manager

Gelukkig kwam ik contact met AA Gent via de manager

“Ik was enorm graag in het Ottenstadion, maar er doken

die voor hen de transfer van mijn ploegmaat Cees
Schapendonk regelde. Cees en ik verhuisden in 1982
samen naar Gent, het begin van drie schitterende jaren.”

wat financiële problemen op, helaas. De Meester had zich
door ziekte teruggetrokken als voorzitter. Ik wilde blijven,
maar ik voelde dat de club geld nodig had. Toen MVV
bereid bleek om mij voor één jaar te huren, kwamen we

De Meester
Albert De Meester was voorzitter in het Ottenstadion toen.
“Een ongelofelijke figuur. Ik hoor het hem nog zo zeggen
(Søren vertelt het na in het Nederlands! nvdr) ‘mènnekes,
winnen hee vandaag, en dan een dikke premie’. Hij trakteerde de spelersgroep ook af en toe op een etentje. Ach,
hij was speciaal, maar hij kon ons toch ook wel motiveren. Dé speler van de ploeg van toen was Aad Koudijzer:
intelligent, enorm belangrijk voor de ploeg op het veld en
12 - WIGWAM MAGAZINE

tot een akkoord. Jammer eigenlijk, misschien had ik toen
toch gewoon moeten blijven bij AA Gent, ik vond het fantastisch daar. Ook een terugkeer na dat ene jaar Nederland
zat er niet in en ik verhuisde naar Monaco, samen met mijn
landgenoot Søren Lerby. The money was good en het
werd ook een geweldig seizoen, ik eindigde derde in het
referendum ‘speler van het jaar’ in de Franse competitie.
Het probleem in die tijd was dat clubs maar een beperkt
aantal buitenlanders mochten opstellen en je dus altijd
riskeerde om naast de ploeg te vallen. De rijke voorzitter
WIGWAM MAGAZINE -

13

topclub te voetballen.

het Danish Dynamite van de jaren 80 toch een mythische

iemand om mij te komen halen, het ging meteen naar

“Na Monaco was ik op bezoek bij mijn ouders in Glostrup.

status heeft, ik ben er trots op dat ik 61 interlands met die

Waregem om daar om 15u aan de aftrap te staan! We

De telefoon ging, ik moest aan de lijn komen. Het was...

ploegmaats heb mogen spelen. I feel lucky.”

verloren met 2-1...”
Busk stelt het wel, na al die jaren. “Mijn snor is eraf, die

Johan Cruijff! Geen idee hoe die aan het telefoonnummer
van mijn ouders geraakt was, gsm’s bestonden uiteraard
nog niet. Cruijff zei dat hij me had zien spelen bij Monaco
en dat hij me bij Ajax wilde, waar hij toen trainer was.
Dat telefoontje vergeet ik natuurlijk nooit meer. Maar ik
heb toch afgezegd, al heeft zelfs de voorzitter van Ajax
mij later nog een keer gebeld. Ik was al 33, niet meer op
mijn allerbest. Lerby zei me ook dat ik het moeilijk zou
krijgen bij Ajax om een basisplaats af te dwingen. Cruijff
rekende wel op mij, maar wilde mij natuurlijk ook niets
garanderen. Ik voelde me er ongemakkelijk bij. Als Ajax mij
tien jaar daarvòòr was komen halen, dàt was iets anders
geweest, dan had mijn loopbaan er misschien helemaal
anders uitgezien”.

deed me eruit zien als een echte viking. Ik speel af en toe

Viking
Busk geraakte na zijn spelersloopbaan al snel aan de slag
bij de Deense sportfirma Select. “Ik begon op de onderste treden van de ladder, maar werkte me op tot sales
director. Ik heb over de hele wereld Select-ballen verkocht, een schitterende tijd. Na 28 jaar bij Select ging
ik met pensioen, dat is nu twee jaar geleden. Ik kan nu
meer tijd doorbrengen met mijn vrouw Dorrit en mijn
kinderen en kleinkinderen. Mijn zoon Michael werkt ook
voor Select, in Amerika. Mijn dochter Sabine is getrouwd
met de ex-voetballer Mikkel Bischoff die enkele jaren in
de Premier League actief was. Zij werkt in Kopenhagen
en heeft twee kinderen. Sabine is trouwens geboren
in Gent! Dorrit was hoogzwanger in januari 1984. We

Danish Dynamite

moesten op een zondag (29 januari) een match spelen

Busk startte zijn internationale carrière in 1979. In de jaren

op Waregem. De nacht ervoor sliep ik ongeveer niets

80 speelde hij drie eindrondes na elkaar met Denemarken:

omdat ik mijn vrouw wilde bijstaan in het hospitaal. Sabine

het EK van 84, het WK van 86 en het EK van 88. De

werd geboren rond 12u30 ‘s middags. De club stuurde

nog wat voetbal, doe aan fitness. Ik voel me goed! Bij AA
Gent was mijn gewicht 81 kg, nu is dat maar 83. Ik volg
het voetbal nog altijd op de voet, kijk veel wedstrijden op
TV. Ik let ook altijd op de uitslagen van KAA Gent. Ik weet
dat ze kampioen speelden een tijd geleden en dat ze het
in Europa vaak heel goed doen. Ik spreek nog altijd wat
Nederlands, maar heb weinig kans om te ‘oefenen’ natuurlijk. Maar zet me een paar weken in Gent of Maastricht en
ik zou het wel weer vlotter spreken. Het is al een tijd dat
we plannen om nog eens op bezoek te komen in Gent,
zeker nu met jullie nieuwe stadion. Weet je dat ik sinds
mijn vertrek in 1985 nooit meer ben teruggekeerd? In
2020 en 2021 lukte een trip naar België niet met corona,
maar in 2022 wil ik absoluut Gent en de club nog eens
terug zien. Ik kijk ernaar uit!”
Wim De Bock

Deense kwaliteit onder bondscoach Sepp Piontek was
duizelingwekkend: Alan Simonsen (Borussia, Barcelona),
Jesper Olsen (Ajax, Man Utd), Preben Elkjaer Larsen
(Lokeren), Frank Arnesen (Ajax, Valencia, Anderlecht,
PSV), Kenneth Brylle (Anderlecht), Søren Lerby (Ajax,
Bayern), Morten Olsen (Anderlecht), Michael Laudrup
(Juventus, Barcelona, Real Madrid), Henrik Andersen
van Wiener Sportklub had een villa niet ver van Monaco
en hij stelde me voor om in Wenen te gaan spelen. Ook
daar ben ik nog drie jaar gebleven, alvorens mijn spelerscarrière te beëindigen bij het kleine Herfølge Boldklub in
Denemarken. In 1989 stopte ik met voetballen, ik was 36.”
Het blijft zeer merkwaardig dat een speler met die kwaliteiten die 61 interlands speelde in een van de allerbeste
nationale elftallen van dat moment, ‘maar’ bij clubs als
Westfalia, MVV, Gent en Wiener Sportklub voetbalde.
“Het waren andere tijden toen”, blikt hij terug. “Er was
het probleem van de limiet op het aantal buitenlanders
dat je mocht opstellen. Het arrest Bosman was nog niet
geweest, dus spelers waren beperkt in hun vrijheid. En
ook: ik had nooit een manager die mijn loopbaan stuurde.
Ik was ‘te gemakkelijk’ in die zaken. Maar ach, ik heb geen
spijt, of misschien alleen dat ik langer in Gent had willen
voetballen. Wat een toffe sfeer in het Ottenstadion en
wat een mooie stad ook!”
Toch kreeg Busk de mogelijkheid om bij een Europese
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(Anderlecht, Keulen), Jan Molby (Ajax, Liverpool), Ivan
Nielsen (Feyenoord, PSV)... En toch won deze fabelachtige ploeg nooit een prijs.
“Ik speelde meestal met Ivan Nielsen in de verdediging. Op
het EK 84 wonnen we tegen de Belgen (met mijn ploegmaat Michel De Wolf) en bereikten we de halve finales,
maar daarin sneuvelde we met de strafschoppen tegen
Spanje. Preben Larsen miste toen de beslissende penalty.
Twee jaar later op het WK was het weer Spanje dat ons
elimineerde. Op het EK 88 waren we niet meer het beste
Denemarken. Misschien waren we iets te aanvallend ingesteld om een resultaat te kunnen spelen. Tegenwoordig
heb je weer een heel goed Denemarken, op het EK van
2021 werden we pas in de halve finales uitgeschakeld
door Engeland. Wat krijg je dan? Dat mensen deze lichting willen vergelijken met een andere topgeneratie uit
het verleden. Het merkwaardige is dat men de huidige
lichting meestal niet vergelijkt met de Deense ploeg die
in 1992 nochtans Europees kampioen werd, maar wel
met mijn generatie van de jaren 80. Dat toont aan dat
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KAA Gent in het seizoen 1984-1985: bovenaan Laurijssen, Hanssens,
Ruzic,

De Wolf en Van Looy; onderaan Schapendonk, Martens, Cordiez en Mucher.

Francky Vandendriessche werkt al sinds 2014 bij
KAA Gent als assistent-trainer en doelmannentrainer.
In de schaduw, zoals hij dat zelf het liefste heeft.
“Ik zoek liever niet de belangstelling”, zegt hij
zelf. “Ik ken mijn rol binnen de staf. Ik hoef niet
in the picture te staan. Ik was zo ook al als speler.
Ik ben wel vaker gevraagd voor interviews of om
reacties te geven, maar ik deed dat liever niet. Dat
is mijn persoonlijkheid.” Deze stille kracht zorgde er
intussen wel voor dat Sels, Kalinic, Kaminski en Bolat
konden schitteren in het Gentse doel.

Je keepte in je actieve loopbaan voor Waregem,
Moeskroen en Cercle Brugge. Hoe kijk je daarop
terug?
FVDD: “Ik ben gelukkig met hoe het gelopen is. Ik denk
wel dat ik er het uiterste uitgehaald heb, ook al heb ik
twee keer een aanbod uit het buitenland naast me
neer gelegd. Ik was niet het grootste talent, maar wel
een trainingsbeest. Mentaliteit stond voor mij voorop”.

Jammer dat in commentaren die loopbaan soms
overschaduwd wordt door die ene interland die
je speelde met de Rode Duivels, dat 4-0 verlies in
Zagreb tegen Kroatië in 2003.
FVDD: “Het is waar, men legt al eens de nadruk op dat
ene ongelukkige moment. Maar het zij zo, daar lig ik
niet wakker van. Die wedstrijd viel misschien niet op
het ideale moment in mijn carrière. Verder is dat voor
mij het verleden. Ik leef in het nu en blik niet snel terug
op wat voorbij is”.

KEEPERS MOETEN VOORAL
MENTAAL STERK ZIJN

FRANCKY VANDENDRIESSCHE:
DE STILLE KRACHT ACHTER DE DOELMANNEN
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Je werkt in Gent al zeven jaar, waarvan een flink
deel samen met Hein Vanhaezebrouck. Jullie
moeten elkaar door en door kennen.
FVDD: “Ik werkte trouwens ook al een jaar samen met
Hein bij Kortrijk. We hebben inderdaad geen geheimen meer voor elkaar. Hij is net als ik een werkbeest,
hij laat nooit los, laat niets aan het toeval over, is enorm
gemotiveerd en veeleisend. Hij wil voortdurend het
onderste uit de kan en is zeer streng voor iedereen,
spelers, staff, begeleiding... Het is misschien ook iets
West-Vlaams: hard werken staat voorop. Zo was dat
ook bij ons thuis in de slagerij in Waregem: het was
keiharde arbeid van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat, zo heb ik dat bij mijn ouders gezien en geleerd.”
Wat maakt de kwaliteit uit van een goede keeper?

FVDD: “Talent blijft natuurlijk altijd de basis. Verder
moet een goede keeper vooral mentaal zeer sterk
staan, hij moet een grote regelmaat aan de dag kunnen
leggen. Doelmannen kunnen zich nooit ‘wegsteken’. Elke actie die ze doen kan beslissend zijn voor
de uitslag, het verschil tussen winnen en verliezen.
Daarom moeten ze heel stabiel zijn, zelfverzekerd.
Doen ze iets verkeerd, dan weten ze dat heel goed
van zichzelf. Het is daarom niet nodig om een keeper
meteen na affluiten te gaan aanspreken over een
bepaalde fout of zo, dan laat je hem beter gerust. Hij
wéét immers wat er beter kon. Het is dan vooral zaak
om hem vertrouwen te geven. Een doelman die niet
goed in zijn vel zit, die gaat niet goed presteren, hoe
getalenteerd hij ook is. Het mentale aspect staat dus
voorop. Daar kan je als doelmannentrainer een verschil maken.”

Doelmannen aan de top anno 2021 hebben ook
gestalte nodig.
FVDD: “Het fysieke aspect is de voorbije tien tot twintig
jaar veel belangrijker geworden. Keepers in het topvoetbal moeten nu echte atleten zijn, liefst minstens
1m90 groot. In mijn tijd konden wat kleinere doelmannen zoals Dany Verlinden jarenlang in de Belgische top
meedraaien, dat zou nu niet meer kunnen. Het fysieke
is deels aangeboren, lengte kan je nu eenmaal niet
‘trainen’. Maar je kan er wel op toezien dat de doelmannen fysiek top zijn en blijven. Technisch blijft het
vooral bij bijschaven. Een doelman moet technisch al
goed gevormd zijn op zijn 16. Is dat niet zo, dan is het
zeer moeilijk om dat nog bij te brengen.”

Nog iets anders is de voorbereiding op wedstrijdsituaties.
FVDD: “Ja, dat is een intensieve activiteit. Hoe anticipeer je als doelman op wat er in bepaalde fases
zal gebeuren: bij voorzetten, hoekschoppen, vrijschoppen, dieptepassen, man-tegen-man-situaties,
strafschoppen? En hoe kan je als doelman optimaal
zelf aan het spel deelnemen? Veel meer dan vroeger is
de doelman een elfde speler geworden die meevoetbalt: de vrije man aanspelen, of met een lange worp
een ploegmaat lanceren... Het inschatten van een wedstrijdsituatie is ook afhankelijk van de tegenstander.
Hoe spelen zij als ploeg en wat kan je verwachten van
specifieke spelers bij de tegenstander? Daar kruipt
heel wat voorbereiding in. Tijdens de wedstrijden geef
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ik aan de wisselspelers ook hun opdrachten door bij
defensieve en offensieve spelhervattingen.”

Elke keeper heeft zijn specifieke kwaliteiten en
zijn eigen profiel. Kan je het profiel van onze vier
titulariskeepers van de voorbije jaren omschrijven?
FVDD: “Sels en Kaminski waren vergelijkbaar: echte
atleten, veel sprongkracht en atletisch vermogen,
harde werkers ook. Je ziet dat die het ook waarmaken
in het buitenland (bij resp. Strasbourg en Blackburn),
dat is geen toeval.
Kalinic was een reus van 2 meter, met grote reikwijdte.
Hij moest niet veel doen om in de lucht of in de hoek
een bal te gaan pakken. Hij moest het vooral hebben
van zijn lengte en zijn uitstraling, maar hij had wel een
mentaal duwtje nodig. Hij wordt nu door Aston Villa
uitgeleend aan Hajduk Split.
Bolat speelt op zijn enorme ervaring. Hij is een echte
wedstrijdkeeper. Hij kan gerust wat minder doen op
training, in de wedstrijd zal hij er altijd staan, pure focus.
Hij leest wedstrijdsituaties heel goed. Bovendien is hij
ook heel belangrijk in de kleedkamer als leider. Sinan
kende vorig seizoen een moeilijke periode. Dat was
alleen te wijten aan het feit dat hij de volledige voorbereiding gemist had. Het was de bedoeling om hem
langzaam weer op niveau te brengen. Door omstandigheden is hij vroeger dan verwacht in de goal beland,
iets te vroeg. Maar nu staat hij er weer helemaal.”

Behalve Vandenbussche, Coosemans en Roef
hadden we de voorbije jaren ook steeds jonge
doelmannen in de A-kern. Maar die bleken dan
tekort te schieten voor de top. Siskovski speelt nu
in Cyprus, Rinne terug in Zweden, Czekanowicz
in Luxemburg, De Busser is invaller bij Lommel,
Swolfs is gestopt...

Je kan het ook niet altijd voorspellen of iemand het gaat
waarmaken. Soms zijn het talent en de techniek er wel,
maar kweken ze niet de gestalte of het fysieke vermogen. Of ontbreekt het aan vertrouwen, mentale kracht
of regelmaat. Op dit moment is Fortin onze derde
keeper in de A-kern. Sporadisch sluiten Jochmans of
Van den Borre daarbij aan.”

Piot, Pfaff, Preud’homme, Courtois: België heeft
altijd keepers van wereldniveau gehad. Toeval?
FVDD: “Neen, geen toeval. Er wordt in ons land heel
professioneel gewerkt in de keepersopleidingen, dan
werpt dat vanzelf vruchten af. Niet dat het gemakkelijk is om Belgische doelmannen van topniveau aan
te trekken. Vaak vertrekken ze ook al op jonge leeftijd naar het buitenland. Maar de opleiding is bij heel
wat clubs top.”

Wie was de beste van die voormelde vier?
FVDD: “Piot heb ik niet meegemaakt, maar Courtois
is zeker de allerbeste. Fantastisch bij hem is zijn regelmaat, zijn focus. Courtois speelt veel meer matchen
dan die keepers vroeger, pakweg om de drie dagen
het hele seizoen door, en toch staat hij er elke match
weer. Echt, hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Mondiaal zijn er weinigen die aan hem kunnen
tippen. Oblak van Atletico Madrid komt misschien
bij hem in de buurt, maar Courtois is toch de beste.”
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Wim De Bock

FVDD: “Talent hadden ze allemaal voldoende, maar dat
volstaat dus niet. De druk op de keeper bij een club als
AA Gent is enorm zwaar. Dat ligt ook aan onze manier
van spelen. Wij spelen traditioneel hoog en met veel
balbezit, zodat onze doelmannen in bepaalde wedstrijden nauwelijks aan het werk moeten. Maar op
die schaarse momenten moet je er wel altijd staan
om een beslissende save te doen of te anticiperen op
een tegenaanval. Je moet mentaal heel sterk zijn als
jonge doelman om dat waar te maken, week na week.
Het is soms makkelijker voor keepers die veel ballen
moeten pakken.
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Baloise Insurance en KAA Gent:

da goa goe thuupe!

Baloise Insurance, al jaren trouwe partner van KAA Gent
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Vorig seizoen klopte hij al op de deur, dit seizoen
betekende dé doorbraak van Matisse Samoise (20)
in de A-kern van blauw-wit. Dit Gentse jeugdproduct
treedt daarmee in de voetsporen van illustere
voorgangers als Gunther Schepens, Pieter Collen,
Hannes Van der Bruggen en Benito Raman.
We ontleden Matisse Samoise, in november net 20
geworden, op vijf leeftijden.
Matisse op 5 jaar oud
“Ik woonde, met mijn ouders en zus, in de Voetbalstraat
in Gentbrugge, vlakbij het Ottenstadion. In die tijd was
Georges Leekens trainer bij AA Gent, met spelers als
Stoica, Ruiz, Boussoufa en Olufade. Soms gingen wij
naar de match kijken, te voet natuurlijk. Soms ook niet
en dan moesten wij, als er een goal was, het geluid van
de televisie hoger zetten, zo luid klonk het gejuich tot bij
ons thuis. Buffalo zijn zat er helemaal in bij onze familie,
we waren en zijn allemaal Gent-supporters. Geen haar
op mijn hoofd dat er toen aan dacht dat ik ooit voor AA
Gent zou voetballen.”

Matisse op 10 jaar oud
“Mijn eerste jaar als kleine voetballer was bij Merelbeke.
Mijn grootouders woonden daar en ik liep er school in
het Paus Johannescollege. Op zondagen kon je stages
lopen bij AA Gent en na een van die stages vroegen ze
mij om aan te sluiten. Ik voetbalde toen nog vooral voor
mijn plezier, al was ik wel benieuwd om te zien of ik mee
zou kunnen bij de jeugd van AA Gent, de club waarvan
ik supporter was. Al van kleinsaf aan zat het toch in mijn
hoofd om ooit profvoetballer te worden, en dan liefst bij
Gent natuurlijk. Ik sprak dat niet vaak uit, maar het was

MIJN IDOLEN VAN TOEN
ZITTEN NU BIJ MIJ IN
DE KLEEDKAMER
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MATISSE SAMOISE OVER ZIJN WEG NAAR DE TOP

in het geheim wel mijn droom en ambitie. Ik was een verdienstelijke leerling en deed mijn best op school, maar
verder was ik constant bezig met een bal. Ik keek op die
leeftijd al veel naar voetbal op televisie (dat is intussen
nog niets veranderd), ik was en ben voortdurend bezig
met het spelletje. Intussen bleef ik ook supporter en was
enkele keren ballenjongen in het Ottenstadion. Dan zag
ik in die periode spelers als Bernd Thijs, Tim Smolders,
Christian Brüls, Yaya Soumahoro en Elimane Coulibaly,
dat waren echt idolen.”

Matisse op 15 jaar oud
“Ik liep school in Don Bosco Zwijnaarde, Louis Verstraete
(die twee jaar ouder is) zat daar ook. Op mijn 15 zat ik in
een moeilijke periode in mijn jonge leven. Ik mocht niet
altijd spelen, zat te vaak naar mijn zin op de bank. En dan
ga je je als jonge gast ook minder goed voelen in je vel, ook
naast het veld. Ik begon te twijfelen aan mezelf. Had ik als
WIGWAM MAGAZINE - 23

voetballer wel een toekomst op professioneel niveau? Er

Ik mag op mijn 20 regelmatig spelen, ook Europees. Maar

is zelfs een moment geweest dat ik eraan dacht om ‘af te

ik ben er natuurlijk nog niet. Ik moet nog volwassener

zakken’ naar een kleinere club. Ik speelde op een bepaald

worden in mijn spel en defensief kan ik nog bijleren. Ik

moment gewoon niet meer en zag het niet meer zitten.

moet ook nog beslissender worden, meer goals en meer

Toen heb ik samen met de familie beslist om het nog één

assists. Ook regelmaat is een doel. Voor mij is Alessio

seizoen de kans te geven. En precies in dat jaar ben ik in de

Castro Montes een voorbeeld. Hij heeft het de voorbije

ploeg geraakt, als aanvallende middenvelder, centraal. Ik

jaren op die positie schitterend gedaan, ik kon stelen met

ben blij dat ik toen doorzettingsvermogen getoond heb.

mijn ogen, hij geeft me ook tips. En we spelen zodanig veel

Ik heb echt een ijzeren wil om er te geraken.

wedstrijden dat we allebei aan de bak komen.

Pas vanaf mijn zestiende ben ik dus stappen vooruit

De bekroning was dat ik werd opgeroepen bij de nationale

beginnen te zetten. Vooral fysiek had ik een achterstand,

beloftenploeg. Voordien was ik nochtans nooit geselec-

niet op het vlak van uithouding (ik heb altijd enorm goed

teerd geweest voor de nationale jeugdploegen. Mijn weg

kunnen lopen), wel eerder in kracht en atletisch vermo-

naar de top is dus anders gelopen dan anderen, met een

gen. Daar ben ik toen ook speciaal beginnen op trainen,

trage aanloop - maar liever zo dan een uitblinker zijn bij de

vooral in de fitness, en dat is gaandeweg verbeterd. Je

jeugd en het daarna niet kunnen waarmaken.”

Power your world. IONIQ 5.
100% elektrisch.

mag dus zeggen dat ik een laatbloeier was.
Op mijn 15 zat ik bij de jeugd op de bank, maar toch ben
ik de enige van mijn jaar die nu in de A-kern zit. Iemand als
Glenn Diedhiou bijvoorbeeld was bij de jeugd een uitblinker in mijn lichting, maar die kon zich later niet doorzetten
bij de Gentse beloften en speelt nu bij Houtvenne, tweede
klasse amateurs. Het is soms vreemd hoe het loopt...
Op mijn vijftien was ook de tijd van de kampioenstitel. Ik
had enorm veel stress in die playoffs - die beslissende
match tegen Standard, ik kon er nauwelijks naar kijken
door de zenuwen. Ik speel liever zélf dan naar een match
van Gent te kijken, dat laatste is veel stresserender. Het
seizoen na de titel stond ik in de middencirkel met die

Matisse op 30 jaar oud
“Het is natuurlijk moeilijk om de toekomst te voorspellen. Ik hoop dat ik binnen tien jaar veel bereikt heb bij AA
Gent: veel wedstrijden gespeeld, veel prijzen gepakt.
Je kan toch niet mooiers bedenken dan carrière te
maken bij de club waarvan je supporter bent? Ik hoop
dat veel jonge gasten in Gent zich in mij zullen kunnen
herkennen, dat ik kan tonen dat het mogelijk is om als
‘gewone Gentse gast’ een carrière bij AA Gent te maken.”
Wim De Bock

Champions League-vlag, onvergetelijke momenten.”

Matisse op 20 jaar oud
“Ik kwam in de A-kern in 2020. Verrassend voor mij was
dat ik naar de rechterflank verhuisde. Op zich geen probleem voor mij, ik speel gewoon waar de coach mij zet.
Maar heel in het begin stelde ik me daar wel vragen bij en
was het wennen. Van zodra ik die nieuwe positie gewoon
werd, begon ik ook te snappen waarom de coach mij daar
gezet had. Op de flank moet je een groot loopvermogen
hebben en dat ligt mij wel.
Mijn debuut in het eerste elftal was toen ik op 29 sep-

Zoek je het belangrijkste in je leven? Je bestemming, je familie, je doel?
Welke weg je ook inslaat, IONIQ 5 geef je de kracht het te bereiken.
Rij tot 481 km ver, herlaad supersnel en win 100 km meer rijbereik in slechts
5 minuten. Volg je ambities in alle veiligheid dankzij Highway Driving Assist II.
Het zijn slechts enkele van de sterktes die IONIQ 5 je biedt.

tember 2020 mocht invallen in de Europese match tegen
Dynamo Kiev, helaas zonder supporters in de tribune.
De week erna mocht ik ook invallen in de competitie,
thuis tegen Beerschot, en ik scoorde nog ook, voor half

Opendeurdagen van 10/09 tem 18/09.
Uitzonderlijke condities op het hele gamma.
Ontdek meer op hyundai.be

gevulde tribunes.
In het begin was ik wat stiller, heb ik mij bescheiden opgesteld. Je zit dan samen in de kleedkamer met mensen die
eigenlijk jouw idolen waren, zoals Milicevic en Kums. Maar
men in de groep.
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ik ben me snel thuis gaan voelen, ik ben goed opgeno-

0 L/100KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)
WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ
GAR ANTIE

info rond hotels, luchthavens en stadions in de speelste-

didaat-hotels te gaan bekijken en er mogelijk al afspraken

den. Voor de vluchten kunnen we via brokers een offerte

mee te maken. Vaak verkiezen we hotels die het gewoon

laten uitschrijven naar chartermaatschappijen. We vliegen

zijn om voetbalteams te ontvangen, dat maakt het mak-

altijd vanuit Oostende, dat biedt het grote voordeel dat

kelijker omdat zij daar ervaring mee hebben.”

we de files naar en rond Brussel vermijden.
Afhankelijk van het land waar we naartoe moeten, moet

“Uiteraard niet te vergeten: de catering moet top zijn qua

er administratief een en ander geregeld worden. Blijft

voedingswaarde, hygiëne en gezondheid. De menu’s

dat binnen de EU, dan valt dat goed mee. Maar moet je

van alle maaltijden worden vooraf opgesteld. AA Gent

naar bijvoorbeeld Wit-Rusland of Oekraïne, dan gelden

stuurt ook altijd een eigen chef-kok mee om erop toe te

er moeilijker douaneformaliteiten tot en met visums. Nu

zien dat alles wordt klaargemaakt volgens de eisen die

met corona komt daar nog een heleboel formaliteiten bij in

de club stelt. Nog zo’n schijnbaar detail: de minibars in de

verband met bewijzen van vaccinatie of negatieve testen,

kamer moeten leeg zijn, extra water moet aanwezig zijn,

dat is bijzonder complex, ook omdat dit snel kan wisselen.”

enz. Er wordt nauwgezet gewaakt over wat de spelers
eten en drinken.”

“Dan is het prospectie doen naar geschikte hotels. Het

“HET WERK BEGINT AL BIJ DE LOTING”

bestuur en de pers verblijven in andere hotels dan de

“Dit alles is natuurlijk makkelijker te regelen en te organise-

ploeg, dat is opdat de spelers zo ongestoord mogelijk die

ren in grote steden zoals Valencia of Sint-Petersburg dan

enkele dagen in hun eigen verblijf zouden kunnen door-

in steden waar er weinig goede accommodatie is, waar de

brengen. Het hotel van de teamdelegatie moet liefst aan

catering bedenkelijk kan zijn, waar er weinig ervaring is in

enkele specifieke voorwaarden voldoen. De locatie is

het omgaan met professionele voetbalclubs. Dan moet

belangrijk, liefst niet te ver van de luchthaven, maar ook

je soms heel veel inspanningen en overleg plegen opdat

niet te ver van het stadion. Het hotel moet voldoende

de algemene kwaliteit toch minstens adequaat zou zijn.

ruimte hebben om de spelers zo dicht mogelijk bij elkaar

Ons doel blijft uiteindelijk dat de spelers gedurende de

te kunnen groeperen qua kamerindeling, liefst op een

hele trip zich 100% zouden kunnen focussen op hun job:

aparte verdieping. Er moet een meetingruimte zijn, een

voetballen en de wedstrijd winnen.”

aparte eetruimte en een kamer om de kinesisten hun
werk te laten doen. We gaan vooraf ter plaatse om kan-

Wim De Bock

WAY2EVENTS VERZORGT AL SINDS 2009 ALLE EUROPESE
VERPLAATSINGEN VAN KAA GENT
KAA Gent speelde sinds de kampioenstitel in 2015 liefst

gewerkt voor Standard, Antwerp... maar ook voor buiten-

63 Europese wedstrijden. Dit seizoen zitten we alweer aan

landse teams. Zo hebben we al trips georganiseerd voor

12, de voorronden van de Uefa Conference League inbe-

topclubs als Dortmund, AS Roma en Barcelona.”

grepen, met verplaatsingen naar Letland, Noorwegen,
Polen, Estland, Cyprus en Servië.

“Wij verzorgen alle praktische zaken rond zo’n verplaat-

Europese uitwedstrijden zijn een hele klus. Om een team-

sing: de vluchten en alle formaliteiten die daarbij horen, de

delegatie, en bij uitbreiding ook fans en media, voor enkele

bagage, de hotels, de catering en het transport ter plaatse.

dagen te laten reizen naar en verblijven in het buitenland,

En verder veel kleinere zaken die moeten geregeld worden

dat vergt een heleboel inspanningen. Dat werk wordt voor

zodat alles zo vlot en aangenaam mogelijk verloopt, zoals

een groot deel gepleegd door Way2events. Zaakvoerder

een training ter plaatse, een bedrijfsbezoek, een toeris-

Ruben Schroyen geeft tekst en uitleg.

tische uitstap, een diner... Wij kunnen hierbij rekenen op
de mensen van de club, zoals Dirk Piens en Patrick Lips,

“Way2events organiseert events, incentives, team-

met wie wij voortdurend in overleg staan.”

buildings en hospitality voor bedrijven. Heel specifiek
organiseren we ook de verplaatsingen van voetbalclubs

“Ons werk begint al bij de loting. Vanaf dat moment starten

in het kader van de Europese bekers. We zijn al meer dan

wij de prospectie. Door ons netwerk dat we de afgelopen

tien jaar de vaste partner van AA Gent, maar hebben ook al

jaren hebben opgebouwd in Europa krijgen we zeer snel
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KAA GENT LADIES

KAA GENT LADIES:
STUNTEN NA EEN MOEIZAME START
Net als de mannenploeg kenden de KAA Gent Ladies
een moeilijke start van dit seizoen. Vorig seizoen
eindigden we nochtans op een mooie derde plaats en
we wilden dit seizoen zeker voor hetzelfde resultaat
tekenen. Dat wordt lastig, maar we gaan sowieso
voluit voor een ticket voor Play-Off 1.

En het ziet ernaar uit dat dit ook het scenario zal zijn.

In het tussenseizoen moesten we afscheid nemen van drie

dit een unieke ervaring. Jammer genoeg moesten we in de

belangrijke pionnen met heel wat ervaring: Jolet Lommen

Beker van België onze meerdere erkennen in Anderlecht

en Heleen Jaques hingen de schoenen aan de haak, terwijl

en werden we veel te vroeg uitgeschakeld. Toch volgde

Ella Van Kerkhoven terugkeerde naar haar jeugdliefde

er nog een stunt met de zege tegen het tot dan nog onge-

Anderlecht. Een aderlating, maar we zijn toch vooral trots

slagen OH Leuven.

dat meerdere jeugdige speelsters ondertussen heel wat

Onze vrouwenploeg krijgt intussen steeds meer aandacht

ervaring hebben opgedaan en niet meer weg te denken

van de blauw-witte supporters. Niet meer dan normaal,

zijn uit ons Superleague Elftal: Fran Meersman, Lore

want ‘We Are One Family’. We blijven rekenen op de groei-

Jacobs, Rania Boutiebi, Alixe Bosteels, Féli Delacauw, Nia

ende steun van de Buffalo’s, dus we hopen dat iedereen

Elyn, Jasmien Mathys, Imani Prez en Lyndsey Van Belle.

blijft afzakken naar Oostakker. Wil je persoonlijk op de

Onze doelstelling bij het begin van het seizoen was: Play-

hoogte blijven van onze vrouwenploeg, stuur een mail naar

Off 1 spelen, d.w.z. bij de eerste vijf eindigen. We hadden

dominique.reyns@kaagentladies.be.

We kenden een heel moeilijke start maar de ommekeer
kwam er met onze winst in de thuiswedstrijd tegen Club
Brugge begin november. Blauw-zwart was op dat moment
de leider met 21 op 21. Een fantastische zege boeken en
nog wel in de Ghelamco Arena: voor onze speelsters was

voorspeld dat we vermoedelijk zouden moeten strijden
met Zulte-Waregem en Racing Genk voor dat vijfde ticket.

Dominique Reyns, voorzitster

SHARI VAN BELLE:

WINNEN IN DE GHELAMCO ARENA TEGEN CLUB
BRUGGE: EEN DROOM DIE WAAR WERD
Ik wil onze wedstrijd tegen Club Brugge in de Ghelamco

Deze prestatie, zowel individueel als collectief, heeft me

Arena in de kijker zetten. Wat een dag was dat! 6

heel wat vertrouwen gegeven om het pad naar mijn beste

November 2021, de Slag om Vlaanderen, een datum om

niveau verder te bewandelen.

voor altijd te onthouden. Een herinnering voor het leven.

Dat we die topwedstrijd mochten spelen in de Ghelamco

Ik kan met veel trots zeggen dat dit een fantastische over-

Arena was natuurlijk een droom die waarheid werd. Elke

winning was! Club YLA was op dat moment leider in onze

kleine Buffalo droomt ervan om ooit een officiële wed-

competitie met het maximum van de punten. Er stond

strijd in dat prachtige stadion te mogen spelen. Heel

ons dus een serieuze opdracht te wachten. Maar daar-

veel dank aan onze geweldige supporters die ons van

door waren we dubbel zo gemotiveerd om hen als eerste

minuut 1 tot de laatste seconde aanmoedigden naar

punten af te pakken.

de overwinning. Zij zorgden voor zoveel extra energie,

Het is ons gelukt. Na 90’ stond er 3-1 op het scorebord,

dat scheelt echt. Ook na het fluitsignaal bleven ze

in ons voordeel. Voor mij was deze zege extra speciaal

gaan: namen scanderen, blijven zingen en springen,

want mijn doelpunt was het eerste ooit in het vrouwen-

applaudisseren... Echt supporters, jullie waren gewel-

voetbal in de Ghelamco Arena. Geen enkele goal die ik

dig! Dat ik na de wedstrijd dan nog verkozen werd als

ooit nog zal maken voor de KAA Gent Ladies zal mijn

‘Speelster van de match’ deed heel veel deugd. Op

gevoel van toen kunnen overtreffen. Het deed me extra

naar meer zo’n wedstrijden in de Ghelamco Arena!

goed doordat ik na mijn zware knieblessure van afgelopen seizoen nog wat op zoek was naar mijn beste vorm.
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IN MEMORIAM

AFSCHEID VAN DRIE BUFFALO’S
De maand december kende een droevige start
voor de club, want KAA Gent verloor drie mensen
die veel betekenden voor onze club.

een vertrouwd beeld op onze velden. Als greenkeeper

MARCEL PRIM was al meer dan 60 jaar supporter van

werker, een gedreven supporter en een man met een

zijn “Gantoise” en werkte de voorbije 15 jaar als vrijwil-

gevoel voor humor. Zijn inzet werkte aanstekelijk op

lige medewerker. Marcel was zelf ooit scheidsrechter

zijn collega’s. We zullen je nooit vergeten, Antoine!

was hij soms dag en nacht actief om de velden in optimale staat te brengen. Antoine was een harde en noeste

en zette zich nog steeds in voor de Referee Academy
terwijl hij op wedstrijddagen mee instond voor de

EDDY SCHEPENS was de grootste en trouwste suppor-

ontvangst van de scheidsrechters. Voordien was hij

ter van ons icoon, Gunther Schepens. Als vader volgde

ook actief in de boekhouding en was hij altijd bereid

hij de carrière van Gunther op de voet, gaf hem goede

om mee te helpen bij de opvang en begeleiding van

raad, bleef altijd constructief kritisch en hield ontzettend

spelers, jong en oud! Met Marcel Prim verliezen we een

veel van zijn “voetbalheld”. Eddy was een goedlachse,

echt onvoorwaardelijke supporter die steeds positief,

volkse man die zijn blauwwitte hart op de juiste plaats

correct en vriendelijk bleef. We zullen je voetbalken-

had. Eddy en Gunther hadden een fantastische relatie….

nis en je ontwapenend lachje missen... vaarwel Marcel!

Niet alleen de familie maar ook KAA Gent zal Eddy missen.

ANTOINE DECLERCQ was tot voor enkele seizoenen

Kop op Gunther!
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SUPPORTER

ONZE SUPPORTERS IN
BELGRADO EN TALLINN
Zoals verwacht leverde de Uefa Conference League
niet echt de meest aantrekkelijke tegenstanders op.
Toch waren we na de lange tijd zonder Europese
verplaatsingen toe aan een uitstapje. Tallinn lonkte
maar bleek voor ons te kort dag om te boeken en
Cyprus lag nog wat te ver in de toekomst.

Achteraf bekeken bleek Belgrado een prachtig voorbeeld

Belgrado dan maar, hoewel dat uit verschillende
hoeken en om allerlei redenen werd afgeraden.

zonder aarzelen de pechstrook bestormen om je tijdig op

Vliegtuigen vanuit België, Nederland en Duitsland
brachten een zestigtal supporters richting Servië.
Een paar dapperen waagden de tocht zelfs met een
busje.

maar alles uit de kast halen om de toerist op zijn wenken

van ‘onbekend is onbemind’. Een stad waar lekker en veel
te veel eten amper geld kost maar waar een taxirit van
twintig minuten je wel een paar duizend dinar armer kan
maken. Een stad waar luid claxonneren gemakkelijker lijkt
dan je richtingaanwijzers gebruiken. Waar taxichauffeurs
de luchthaven te krijgen. Waar mensen gereserveerd zijn
te bedienen. Ook de stad waar je je klein geld in het bos
begraaft omdat je het niet mag meenemen in het voetbalstadion. En waar oud papier verkocht wordt omdat
de zitjes op de tribune te vuil zijn om op te gaan zitten.

Een beetje opzoekingswerk leverde ons een aantal toe-

Bovenal alweer een stad waar de Buffalo’s een positieve

ristische trekpleisters in Belgrado op. Twee dagen waren

indruk hebben nagelaten en waar ze ons ongetwijfeld

zeker niet voldoende om de hele stad te bezichtigen maar

graag zien terugkeren.

het Fort is zeker een aanrader voor een wandeling met uitzicht op de Donau en de Sava. Verder bleek de Kathedraal

Buffalo Clan d’augustijntjes

TALLINN
Onder een stralend fris herfstzonnetje trok

van de Heilige Sava de plaats bij uitstek om wat cultuur

een vijftigtal goedgemutste Buffalo’s naar

op te snuiven.

de Estse hoofdstad Tallinn. De lokale, uit

Er valt nog heel wat meer te zien en buiten Coronatijden

Australië aangespoelde cafébaas had in de

wordt het nachtleven het meest bruisende van Europa

smiezen dat het onze eerste verplaatsing

genoemd.

na alle coronaperikelen was en hing prompt
ons logo op om er toch maar zeker van te zijn

Uiteraard was de wedstrijd van onze Buffalo’s het belang-

dat bezoekende supporters wisten dat ze

rijkste punt op onze agenda. Vooraf vonden we een aantal

welkom waren. Over de match in de gezel-

bekende gezichten in een café op een boogscheut van

lige Le Coq Arena kunnen we jammer genoeg

het Partizanstadion.

vrij kort zijn: weinig tempo en weinig kansen.

Hoewel de fanatieke aanhang van onze tegenstander niet

Gelukkig vond Darko Lemajic in het begin van

echt bekend stond als de meest vreedzame, hebben we

de tweede helft de weg naar de netten voor

ons geen moment onveilig gevoeld. Ook toen de punten

zijn eerste als Buffalo om de eerste match in

binnen waren bleef het veilig. Er was dan ook een onge-

de groepsfase toch met een driepunter af te

ziene politiemacht op de been. Het lang niet volgelopen

sluiten. Maar Tallinn was een mooie stad en

stadion bleef gedurende de hele wedstrijd ‘sfeervol’. In

we hebben ons er goed geamuseerd. Op naar

ieder geval was de overwinning binnen en konden we

de volgende Europese verplaatsing!

beginnen dromen van de Europese overwintering.
Arteveldeboys Laarne
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HERDENKINGSPLECHTIGHEID
AAN ‘DE STEEN’
Op 11 november 2021 vond in Gentbrugge
opnieuw de herdenking plaats van de in de twee
wereldoorlogen gesneuvelde leden van La Gantoise.
Tijdens een korte plechtigheid werden de namen van
deze Gentse helden, die stierven voor hun vaderland,
voorgelezen. Na een indringende Last Post werd
een bloemenhulde gebracht en een minuut stilte
gehouden.
‘De Steen’, zoals het herdenkingsmonument wordt

vergaderingen van de Supportersfederatie KAA Gent

genoemd, is in 1935 door La Gantoise ingehuldigd

plaatshadden en waar menige supportersclubs werden

ter ere van de 29 gesneuvelde leden van La Gantoise

erkend. De vaandeldragers van de supportersclubs waren

in de Eerste Wereldoorlog. Sinds 1935 komen verte-

dan ook in 2021 aanwezig om hulde te brengen aan de

genwoordigers van KAA Gent voetbal, KAA Gent, de

gesneuvelden en afscheid te nemen van deze histori-

Coöperatieve en La Gantoise Hockey, Tennis en Padel,

sche plaats.

de Supportersfederatie KAA Gent en meerdere supportersclubs er jaarlijks samen.

‘De Steen’ is aan een grondige opknapbeurt toe en zal
hopelijk op 11 november 2022 aan een van de terreinen

Ook de namen van de slachtoffers van de Tweede

van La Gantoise of KAA Gent terug te vinden zijn. We

Wereldoorlog werden nadien op ‘De Steen’ opgenomen.

bezingen in onze Buffalomars nog steeds ‘Den Agee’ en

Een van de meest illustere namen is die van kapitein-vlie-

voor aanvang van de wedstrijd rolt steeds een krachtige

ger Baudouin de Hemptine, die als piloot van de Engelse

A R A G van de tribunes. La Gantoise bestaat als multi-

luchtmacht (de Royal Air Force) mee vocht in ‘De Slag om

sportvereniging dan wel niet meer, La Gantoise is nog

Engeland’. Hij werd in 1942 met zijn Spitfire neergescho-

steeds onlosmakelijk verbonden met onze blauw-witte

ten in de buurt van Dranouter.

kleuren en een meer dan 100 jaar gemeenschappelijke
sportgeschiedenis. We hopen dat ‘De Steen’ de plaats
krijgt die hij verdient en dat deze mooie over alle sporten
heen gemeenschappelijke traditie behouden blijft. Allez
Gantoise!
Gaspar Haenecaert
Supportersfederatie KAA Gent vzw

Het was een bijzonder moment op 11 november 2021.
Met deze herdenking werd een punt gezet achter meer
dan 100 jaar nationale en internationale sportgeschiedenis in en rond het Jules Ottenstadion. De gronden werden
in 1919 aangekocht en in 1920 werd het stadion officieel ingehuldigd. Nadat al eerder de voetbal-, atletiekclub
en hockeyclub verhuisden, werden de tennisterreinen
verkocht en heeft ‘La Gantoise tennis’ als laatste sportvereniging de terreinen in Gentbrugge verlaten.
Velen onder ons zullen ooit nog iets gedronken of gegeten
hebben in de chalet. Het was ook de plaats waar de leden-
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Wij luisteren en denken mee met onze
klant om samen tot een oplossing op
maat te komen. Contacteer ons op
09/384.35.85 of via denoyette.be

Loop jij warm voor een job in HVAC?
Bij De Noyette zijn we voortdurend op zoek naar diverse profielen zoals
monteurs, projectleiders en techniekers. Ontdek onze openstaande
vacatures op denoyette.be en kom ons team versterken.
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09/384.35.85

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

Voeg ons toe
aan uw contacten

Koeltechnieken
Klimatisatie
Ventilatie
Service & Onderhoud

Bij De Noyette bieden we innovatieve
totaaloplossingen 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.

DIGITALISATIE,
DOCUMENTEN IN DE CLOUD,
HET NIEUWE WERKEN,...

www.canon.be/business
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OTTERGEMSESTEENWEG ZUID

ALGEMENE INFO
www.kaagent.be
info@kaagent.be
09 330 23 23

GHELAMCO ARENA
Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent

TICKETING
tickets@kaagent.be

OEFENCOMPLEX
Eikstraat 85, 9041 Oostakker
Leveranciers: François van Impelaan 54, 9041
Oostakker

COMMERCIELE CEL
vip@kaagent.be

OEFENCOMPLEX JEUGD
Warmoezeniersweg 8, 9000 Gent

Op naar een jaar vol spanning.
Gelukkig nieuwjaar aan alle Buffalo’s.
Napoleon.
Trotse partner van KAA Gent sinds 2014.

FANSHOP
fanshop@kaagent.be
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