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Beste Sportingvrienden
We moeten het al een tijdje zonder wedstrijden van
onze geliefde ploeg doen. De honger naar de bal is
daarom zeer groot.
Maar wees gerust, achter de schermen zijn we volop
bezig om een fantastisch team te smeden voor het
seizoen 2021-2022.
We zijn ook aan de slag om met een B-Team van start
te kunnen gaan. Dit onderstreept nogmaals onze
ambitie en gedrevenheid om het voetbal in Lokeren en
Temse weer te laten bruisen.
We kijken er inmiddels ook naar uit om onze
supporters en business partners zo goed mogelijk te
informeren over de abo-regeling van vorig seizoen en
komend seizoen. Binnenkort meer nieuws hierover.
Ondertussen wens ik al onze supporters zo snel
mogelijk een terugkeer naar het normale leven toe.
Nog even volhouden!

Hans Van Duysen
voorzitter
KSC Lokeren - Temse

Hans
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Telen

Hervé

We hebben nog niet veel van zijn voetbalkunsten mogen genieten, want al vroeg
in het seizoen kwam voor Hervé Telen het harde verdikt: de gewrichtsband aan
de buitenkant van zijn knie was afgescheurd. Met als resultaat een maandenlange
revalidatie en meteen een kruis over het seizoen. Ondertussen is Hervé helemaal
hersteld en klaar om weer het beste van zichzelf te geven op Daknam!

• Brent De Borger •

“Je kan
niet anders
dan je

Had je meteen door dat het
serieus was?

“Eigenlijk best wel goed. Ik heb zopas mijn laatste sessie bij de kinesist achter de rug en alles
is heel goed verlopen. Ook omdat ik er zelf echt
heel positief tegenover stond. De kinesist ver-

“Nee, helemaal niet zelfs. Ik heb ook nog even
doorgespeeld en de dag erna ben ik gewoon
gaan werken. In de namiddag stond dan een
onderzoek bij de dokter gepland en daar werd
dan toch duidelijk hoe ernstig het was. Dat was
echt een heel moeilijk moment. Het was de
eerste keer dat ik als voetballer zo lang aan de
kant moest staan. Ik had tranen in mijn ogen
toen ik van de dokter het verdict kreeg. Ik kon
het allemaal niet geloven. Ik voelde me net zo
goed en plots was heel mijn seizoen voorbij.”

telde me dat het mentale aspect heel belangrijk
is om snel te revalideren. Ondertussen ben ik al
rustig een beetje aan het voetballen met enkele
vrienden en tegen komend seizoen zal ik er helemaal klaar voor zijn.”

thuis
voelen hier.”

Wat is er precies gebeurd in die
wedstrijd tegen KRC Harelbeke?

© Johnny De Ceulaerde

Hervé Telen
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Hoe is het nu met jou, na je
zware blessure?

“Op een bepaald moment in de match was er
een penalty. Chris (Espeso Nunez, ondertussen ex-doelman, n.v.d.r.) redt de bal en duwt
hem terug in het spel, waarop die ongeveer
voor mijn voeten viel. Op het moment dat ik
hem wegtrap, probeerde ook, mijn ondertussen ex-ploegmaat, Ernest Nfor de bal weg te
schieten. Helaas trapte die dus recht op mijn
voet, met heel hoge snelheid.”

Met Chris Janssens komt er
een oude bekende terug naar
Lokeren. Hebben jullie al kennis
kunnen maken?
“Door corona hebben we elkaar nog niet
persoonlijk gesproken, maar ik heb hem wel
al even in groep gezien. Ik heb alvast een héél
goede indruk van hem. Hij straalt autoriteit
uit, een man naar wie ik echt wil luisteren.
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Daarenboven heeft hij hier zelf gespeeld en
dan ook nog eens op míjn positie. Ik kijk er dus
enorm naar uit om met hem samen te werken.”

als wij iedere wedstrijd ons truitje nat maken en 90 minuten het beste van onszelf gaan
geven, dat de supporters trots op ons zullen
zijn. Daar gaan we voor!”

Voel je je ondertussen al
helemaal thuis hier op Daknam?

Hoe is de sfeer binnen de groep?

“Eigenlijk al van voor het seizoen begon. Het
is hier gewoon zo een warme en fijne club.
Iedereen die hier werkt, is heel familiair. Alle
werknemers zijn heel blij dat het eindelijk
terug goed gaat met hun club en dat voel je
gewoon. Als je hier toekomt, ligt altijd alles
klaar, alles wordt op tijd geregeld, iedereen is
enorm behulpzaam. Zij steken echt hun hart
en ziel in deze club. Je kan niet anders dan je
thuis voelen hier.”

“Echt ongelofelijk goed! Alles voelt hier perfect aan. Ik kom zelf bijvoorbeeld heel goed
overeen met Gil Van Moerzeke. Hij is in onze
groep terechtgekomen en wij komen spelen in
zijn Daknamstadion, dat gaf meteen een goede chemie. Iedereen wil hier vechten voor elkaar en ik heb het gevoel dat ik met sommige
jongens al jaren samenspeel. Ik ben er zeker
van dat de nieuwe spelers ook meteen goed in
de groep zullen worden opgenomen.”

Lokeren - Temse heeft heel wat
meer supporters dan de
gemiddelde amateurclubs.
Brengt dat extra druk met zich
mee?

Wie zijn in de voetbalwereld
jouw grote voorbeelden?

“Voor mij niet, ik speel graag voor veel volk,
dat geeft juist een extra boost. Zeker met onze
supporters, want die zijn er echt om ons te
steunen, dat voel je aan alles. Ik heb al ploegen gezien met veel supporters, maar waar de
sfeer onderling niet goed was. Hier heeft elke
fan hetzelfde doel. Ze willen ons steunen en er
staan als twaalfde man. Dat geeft je als speler
echt vertrouwen, je wil hen niet teleurstellen.”

Het bestuur heeft haar ambitie
om kampioen te spelen
uitgesproken, terecht?
“Lokeren is een echte traditieclub, het is normaal dat ze met Lokeren - Temse zo snel mogelijk weer willen staan waar deze club hoort.
Iedereen moet hier diezelfde ambitie hebben,
anders moet je er gewoon niet aan beginnen.
Uiteraard zullen we ook tegenslagen hebben,
niet alles kan perfect gaan, maar ik hoop dat
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Heeft u het unieke boek

“50 Jaar
Sporting Lokeren”
nog niet?

“Ik kijk vooral naar spelers die op mijn positie
staan. Youri Tielemans is zo’n speler waar ik
naar opkijk. Door de maturiteit die hij op jonge leeftijd heeft en uiteraard ook de kwaliteit
van zijn passing. Op gebied van balverovering kijk ik vooral naar Radja Nainggolan. Het
zijn vooral Belgische spelers waar ik me aan
spiegel, daarin kan ik mezelf makkelijker verplaatsen. De stap die ze dan zetten van België
naar een grote competitie, om daarin ook nog
eens te gaan schitteren, is echt ongelofelijk.”

Tot slot, wat ga je doen als
Lokeren - Temse volgend jaar
kampioen speelt?
“Oh, je kan me beter vragen wat ik niet ga doen
(lacht). Dan gaat het dak eraf en maken we er
echt een ongelofelijk feestje van. Hopelijk zonder mondmaskers of dergelijke maatregelen.
Op dat moment ben ik gewoon ook supporter
en ga ik met iedereen feesten in Lokeren. We
gaan er alles aan doen om dat waar te maken!”
••

Nog steeds te verkrijgen in de clubshop voor en na de
thuiswedstrijden of bij SPAR EKSAARDE, PROXI DELHAIZE,
UBI PRESS SHOP en KRANTENWINKEL CLAUDINE.
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“Ik wil samen met het
bestuur aan één zeel
trekken om de club
opnieuw naar het hoogste
niveau te brengen.”
Philipphe Florizoone

Naast supporters, spelers en bestuur zijn
ook sponsors van cruciaal belang in het
hedendaagse voetbal. Ze zorgen er mee voor
dat de club financieel gezond blijft, ook in
tijden waarin er geen wedstrijden worden
gespeeld zoals nu. Philippe Florizoone is
zaakvoerder van Woonhoek vastgoed
en geeft ons een inkijk in zijn
bedrijf dat KSC Lokeren - Temse
sinds dit seizoen sponsort.
• Robin Neerinckx •

Wat is de werking van
Woonhoek vastgoed?
“Woonhoek vastgoed is een vastgoedkantoor dat gelegen is in de Durmelaan
in Lokeren. Bij de aan- en verkoop van
onroerende goederen zoals woningen,
appartementen en bouwgronden zorgen wij voor de bemiddeling en begeleiding van A tot Z. Ik heb het bedrijf
opgericht in 2019, nadat ik acht jaar
ervaring opdeed in een ander vastgoedkantoor. Anno 2021 werken we
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met een team van vijf personen en zijn we een
ambitieus en groeiend bedrijf.”

Het logo van Woonhoek vastgoed
bestaat uit de kleuren wit, geel en
zwart. Is dit toevallig of is er een
verwijzing naar de club?
“Het is zeker niet toevallig. We waren op zoek
naar kleuren die nog niet aanwezig waren bij
de andere Lokerse vastgoedmakelaars. Aangezien ik zelf vijftien jaar bij Sporting Lokeren
heb gespeeld in de jeugd en een fervent supporter ben, vond ik het wel een leuk idee om
de clubkleuren te gebruiken. De combinatie
tussen wit, geel en zwart valt meteen op, wat
natuurlijk positief is. Er is dus zeker en vast een
link met de club.”

Hoe zou je de relatie tussen
Woonhoek vastgoed en de club
omschrijven?
“We zijn pas sinds dit seizoen sponsor van de
club, omdat we in het vorige bestuur niet veel
vertrouwen hadden. Toen we hoorden over de

Lokerse verankering die er dit seizoen ging
komen, waren we meteen geïnteresseerd. Aangezien ik veel mensen ken in de club, wilde ik
de club absoluut helpen en een samenwerking
aangaan. De relatie met de club in tijden van
corona verloopt natuurlijk volledig digitaal,
maar ik vind dat er wel een goed onderling
contact is en daar ben ik zeer tevreden over.”

Je vertelde eerder dat je fervent
supporter bent. Wat waren, voor
jou, de mooiste momenten?
“Ik herinner me nog de eerste wedstrijden
die ik ging kijken in 1998, toen nog met Chris
Janssens en Jan Koller in de ploeg. Verder herinner ik me nog de uitwedstrijd in Manchester in 2003 tegen Manchester City die ik zelf
meemaakte in het Etihad Stadium.. Maar de
meest memorabele momenten die ik beleefde
als supporter waren de thuis- en uitmatch tegen Hull City en de daaropvolgende Europese
campagne. Bij alle thuiswedstrijden van die
campagne was de sfeer in en rond het stadion
fenomenaal.”
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connected accounting
Hoe ziet een
wedstrijddag van
KSC Lokeren Temse eruit door
het oog van een
sponsor?
“Door het bedrag dat
we sponsoren, hebben we plaatsen in
de Lato Lounge opgenomen en komen
we elke thuiswedstrijd
kijken. We worden samen met onze klanten
ontvangen in de Kollerzaal en daarna begeleid naar het restaurant
boven in de Lato Lounge
waar we voor de wedstrijd
samen eten met de klanten
en nadien de wedstrijd volgen. Op die manier kunnen
we netwerken en worden er
zakenrelaties opgebouwd
waardoor we kunnen sa-

Wat zijn de plannen met de
club op lange termijn?
“Woonhoek vastgoed en KSC Lokeren - Temse
hebben nu een driejarig contract lopen. Ik heb
al laten weten aan de club dat ik het zeker zie
zitten om er nadien nog enkele jaren bij te doen
als sponsor. Ik wil namelijk, met de mensen
die de club nu besturen, aan één zeel trekken
om de club te brengen waar het thuishoort,
en dat is het hoogste niveau. Iedereen ziet dat
de omkadering nog steeds zeer professioneel
verloopt en we willen hier als sponsor zeker en
vast in blijven meegaan. Op dit moment zijn
we heel zichtbaar in en rond het stadion met
banners en reclameborden. Hierin willen we
als bedrijf en sponsor zeker nog groeien in de
toekomst.”
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menwerken met andere bedrijven. Ik zie het als een win-winsituatie. Woonhoek vastgoed steunt de club
financieel door te sponsoren en wij kunnen als
bedrijf contacten leggen met anderen.”

Het cloudplatform voor de
succesvolle accountant van
vandaag én morgen.
Realtime data. Geautomatiseerde reporting.
Focus op samenwerking. De juiste toolkit om
nieuwe adviesverlening te ontwikkelen.
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De

stemmen
van de wedstrijd

In onze reeks over het stadionomroeperschap werpen we in deze editie van
de Sportinger een blik op de geschiedenis. Wie waren de illustere voorgangers van
de huidige speakers Ben Philips en Bjorn Haegeman? En wat is er in de loop van de
voorbije decennia zoal veranderd?
LUIDSPREKERS VAN
BERGENDRIESKERMIS

PRESENTATIE BEKERFINALE IN
KONING BOUDEWIJNSTADION

De allereerste stadionomroepers van, de
in 1970 kersverse, Koninklijke Sporting
Club Lokeren waren Tony Van Avermaet
en Jacky De Caluwé. Tony was de vader van
Piet en Bart, deze laatste eveneens notoir
supporter van Lokeren en bij het grote
publiek bekend als Waldek uit de éénsoap Thuis. Tony was, tot eind jaren 1990,
ook jarenlang voorzitter van de Lokerse
toneelvereniging Lust naar Kunst. Jacky
maakte dan weer naam en faam als Lokers
horecaondernemer en is de broer van de
vorig jaar overleden bekende dirigent en
Meest Verdienstelijke Lokeraar van 2008,
Dirk De Caluwé. We lieten ons vertellen dat
de omroepersinstallatie in de beginjaren
bestond uit luidsprekers die ook werden
gebruikt tijdens Bergendrieskermis, ofwel
Raemdonckkermis. Met een groot charme
gehalte, in niets te vergelijken met hoe
het er nu aan toegaat. Vandaag bevindt
het omroeperslokaal zich bovenaan in de
hoofdtribune, maar lange tijd werd er gepresenteerd langs de zijlijn aan de neutrale
zone. Bij de verhuis jaren geleden van de
stadionomroepers naar helemaal bovenaan
in tribune 1 was er nog geen sprake van een
lokaal, dat kwam er pas later.

Tony Van Avermaet en Jacky De Caluwé
werden opgevolgd door Jan Millecam, bekend
gezicht voor wie in Lokeren al eens een bepaalde bank binnenstapte en die zijn strepen
verdiende als acteur in het Lokerse toneelleven
bij o.a. de Sinfra’s en Lust naar Kunst. Jan
presenteerde samen met de beide stadion
speakers van Zulte Waregem in 2014 de beker
finale van Sporting Lokeren in het Koning
Boudewijnstadion, wat uitzonderlijk was, want
deze presentatie gebeurt normaal gezien door
een vaste stadionomroeper via de Koninklijke
Belgische Voetbalbond. In het Daknamstadion
nam Frederik Van Kerckhove soms de presentatie van Jan over. De vader van Frederik was
Lokers kunstschilder Frans Van Kerckhove,
die in de firma van eerste voorzitter Adhemar
Goeters op zijn beurt dan weer collega was van
Marcel Raemdonck, de ontwerper van het logo
van Sporting Lokeren. Toen Jan in 2014 stopte
als stadionomroeper werd hij opgevolgd door
Vic Van Avermaet, jawel, zoon van Bart en net
als vader ook acteur, en dus, jawel, kleinzoon
van allereerste stadionomroeper Tony. De
cirkels zijn serieus rond in Lokeren. Oh ja,
moet het nog gezegd dat eerste voorzitter
Adhemar Goeters de grootvader was van
huidig voorzitter Hans Van Duysen?
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Scan de code
en herbeleef dit
seizoen opnieuw.
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Nieuw
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Daknam
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bij afgifte van deze reclamevoucher € 250 korting bij
aankoop van een nieuwe of tweedehandshandswagen
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Maurice

84 jaar

JE ALLEREERSTE WEDSTRIJD?
“Ik was oorspronkelijk supporter van Racing Lokeren. Ik was tien jaar toen ik naar mijn
eerste wedstrijd ging kijken. Mijn vader ging mee met mij. De volgende wedstrijden zette hij
mij af aan het stadion en wachtte hij me op in een café. Ik ging samen met vrienden
naar het voetbal kijken. Jammer genoeg is niemand van hen nog in leven.”

Saey – Van Peteghem

Elly

LOKE

REN

40 jaar

JE ALLEREERSTE WEDSTRIJD?
“Sporting Lokeren – SV Waregem, werd gespeeld op 30 april 1995. Sporting verloor
deze wedstrijd met 1-2 en Waregem pakte de titel in 2de klasse.”

HOE BEN JE OP DAKNAM TERECHTGEKOMEN?
“Onrechtstreeks door mijn neef. Zijn zus deed haar
communie en het was een feest in beperkte kring.
Mijn pa maakte die dag gebruik van mijn neef zijn
abonnement en nam me mee naar Daknam.”

HOE BEN JE OP DAKNAM
TERECHTGEKOMEN?
“Na de fusie tussen Racing en Standaard Lokeren ben ik supporter
gebleven en ben ik mijn ploeg gevolgd naar het Daknamstadion. Hier
kan je mij nog steeds bijna dagelijks vinden. Mijn maten en ik hebben
dan ook de bijnaam ‘het schaduwbestuur’ gekregen (lacht).”

HÉT ALLERMOOISTE
VOETBALMOMENT?
“De wedstrijd Sporting Lokeren – RSC Anderlecht
die we verloren met 0-4, maar door een gelijkspel in
Roeselare - Westerlo wisten we ons toch nog te
redden in onze competitie. Het feest dat we
achteraf gevierd hebben in de Kollerzaal
beklagen de tafels zich nog steeds.”

HÉT ALLERMOOISTE VOETBALMOMENT?
“Ik kan moeilijk kiezen. De tijd van Preben Larsen, Lubański ...
Daarna Torken, Peeper, Schockaert, Koller ...
De verplaatsingen naar Barcelona, Moskou ...
Te veel om op te noemen.”

WIE IS JOU HET MEEST BIJGEBLEVEN?

WIE IS JOU HET MEEST
BIJGEBLEVEN?

“Als speler is dat voor mij, zonder twijfel, Preben
Larsen. Als keeper Bob Hoogenboom.”

“Als speler is dat Marcel Peeper, als
persoon is dit Etienne Demaret.”

FAN VAN

FAN VAN

BESTE NUMMER 10

BESTE NUMMER 10

FAVORIETE VOETBALTERM

FAVORIETE VOETBALTERM

Elvis Presley

Lokeren

Messi

Rúnar Kristinsson

Penalty
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Goal!

• Tony Van Hoye •
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Chris

Janssens
Tijdens het interview merkt Chris op
dat veel supporters hem niet zullen
kennen of hem niet meegemaakt
hebben als speler. De Kempense
nuchterheid en bescheidenheid
typeren onze nieuwe trainer. Doorheen
onze babbel komen er nog andere
karaktertrekken naar boven. Als hij
deze kan overbrengen naar de groep,
komt het volgend seizoen wel goed.

“Door die poort

de parking
oprijden
richting
stadion, dat blijft

nog steeds speciaal.”
Chris Janssens
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• Dirk Bossers •
Voor zij die Chris Janssens niet kennen, geef ik
enkele cijfers. Hij verdedigde onze kleuren van
1996 tot en met 2001. In die periode speelde
hij ongeveer 150 wedstrijden waarin hij maar
liefst 41 keer de weg naar de netten vond. In
het seizoen 1999-2000 werd hij ook verkozen
tot clubspeler van het jaar. Tijdens zijn Sportingperiode wist hij ook zeven selecties af te
dwingen als Rode Duivel. Voor Chris is dit dus
thuiskomen.
“Ik heb aan Sporting Lokeren fantastische
herinneringen als speler. De club heeft me de
kans gegeven mezelf te ontplooien in eerste

Sportinger / 023

#3 / TEAM

#3 /TEAM

klasse. Sporting speelde nog maar net terug
in eerste toen ik de ploeg kwam vervoegen. Ik
herinner me mijn eerste wedstrijd nog goed.
Op een bepaald moment vertelde Fi Van Hoof
(toenmalig trainer, n.v.d.r.) dat ik centraal in
de verdediging zou spelen, tegen Genk. Die
match heb ik Oulare en Strupar mee uit de
wedstrijd gehouden en wonnen we met 1-0.
Ik wist dat ik mijn entree niet gemist had. De
rest is geschiedenis.”

Na een dikke twintig jaar sta je
hier terug, maar dan als trainer.
Heeft je voorgeschiedenis op
Daknam de stap makkelijker
gemaakt?
“Ja en neen.
Neen, ik wil toch benadrukken dat ik deze kans
niet gekregen heb omdat ik hier ooit gespeeld
heb. Toen men contact met mij heeft opgenomen, zijn er wel wat gesprekken geweest. Ik
denk te mogen zeggen dat zowel de club als
ikzelf niet over één nacht ijs zijn gegaan. Nadat
we eruit waren, zijn we keihard aan het werk
gegaan om dit project naar volgend seizoen gestalte te geven. Het huiswerk is zo goed als af.
En ja, omdat ik met Sporting Lokeren toch nog
altijd een speciale connectie voelde. Doorheen
de jaren kwam ik nog regelmatig kijken. Ik had
nog contacten met supporters, dus de band
is nooit helemaal verdwenen. Ik heb met veel
plezier meegewerkt aan een ondersteuningsactie met een oproep in een videoboodschap
rond het faillissement om deze mooie club
toch nog een toekomst te geven. Dus ja, als
ze je dan een jaar later opbellen, dan wil je er
meteen voor gaan. De eerste keer toen ik hier
terug door de poort reed, dat doet toch nog iets
met een mens, hoe graag ik ook bij mijn vorige
club was. De kans die ik hier kreeg bij een club
waar ik zo veel moois heb beleefd en waar ik
mee in een mooi project kan stappen, tsja dan
zeggen gevoel en verstand hetzelfde.”
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Sporting Lokeren - Temse is
ambitieus naar volgend seizoen
toe, dat schrikt je niet af?
“Mocht dat zo zijn, dan had ik er niet aan moeten beginnen. Deze club heeft met dit nieuwe
project duidelijke en hoge ambities op korte
en lange termijn. Ik weet niet of ik de club helemaal mee naar 1b ga brengen, maar de uitdaging naar volgend seizoen is duidelijk. Maar
eigenlijk is er een uitdaging voor elke ploeg.
De ploeg die niet wil degraderen of graag de
middenmoot wil spelen daar is ook druk om
die uitdaging waar te maken. Als ik dan mag
kiezen dan ga ik liever de druk aan om voor
promotie te spelen. Niets mooier toch?”

“We gaan er

hard aan
werken om

deze regio
weer te geven
wat hier jaren
geweest is.”
Chris Janssens

De kern is volledig, heb je daar
nog veel inspraak in gehad?
“De ploeg was al voor een groot deel gevormd
toen ik erbij kwam. Van die spelers kende ik
toch al een groot deel, dus ik kon de sterkte wel inschatten. Bij de laatste transfers heb

ik wel nog een aandeel en een stem gehad.
Ik denk dat we over een evenwichtige kern
beschikken. We hebben lengte, techniek, karakter, ... Met andere woorden een vrij compleet team voor tweede nationale. Het zal
hard werken worden en met de voetjes op de
grond blijven. Zowel bestuur, trainers, spelers als supporters zullen één geheel moeten
vormen en dan kunnen we samen het verschil
maken.”

Hoe bouwen we die connectie
tussen club, spelers en
supporters terug op?
“Voetbal is een sport en daarin zijn resultaten natuurlijk belangrijk. Maar daarnaast is
beleving ook heel belangrijk en hierin moet
iedereen zijn rol spelen. Wij zijn natuurlijk in
de eerste plaats met het sportieve bezig, maar
daarnaast is de band met de supporters ook

heel belangrijk. Als je als speler normaal omgaat met winst en verlies, dan appreciëren de
supporters je, naast speler, ook als mens. Op
die manier bouw je een band op met de supporters. Als je dat uitstraalt dan zal de Sportingfamilie enkel maar groeien, want dat
spreekt de mensen aan. Dit nieuwe Lokeren
- Temseverhaal kan dat gebruiken. We gaan er
hard aan werken om deze regio weer te geven
wat hier jaren geweest is. Een voetbalploeg om
trots op te zijn, op en naast het veld. Dit gaan
we proberen te doen op een manier waar de
mensen zich kunnen in (h)erkennen.”
Hard werken, karakter tonen en gewoon doen,
zo was Chris als speler, zo wil hij het hier ook
overbrengen als trainer. Een club in volle opbouw kan er maar goed mee zijn. Veel succes
kapitein, euh trainer.
••
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Dag

Kapitein

• Kwinten Van Campenhout •

Je stopt ermee. Een dieptrieste zaak, maar ik denk dat ieder van ons je beslissing begrijpt en
respecteert. Dit afscheid zorgt ervoor dat ik net voor de redactionele deadline mijn column
in de vuilbak heb gesmeten om jou, onze held, een waardig geschreven eerbetoon te geven.
De gespecialiseerde pers is ondertussen – terecht – al vol lof over jou aan het schrijven en hanteert lyrisch de termen ‘clubspeler’, ‘icoon’, of ‘held van Daknam’. Allemaal betitelingen die
kloppen, maar toch denk ik niet dat de beroepsjournalisten kunnen begrijpen wat rugnummer
7 voor ons, de supporters, betekende. Ik denk ook niet dat ik het hier goed kan verwoorden.
Bij sommige andere ploegen lopen er ook clubspelers rond, maar dat is van een heel ander
kaliber. De manier waarop je samen met het ongenadig zinkend schip ten onder ging is tekenend voor je carrière en de moed en zelfopoffering die daarbij kwamen kijken.
Je was een kapitein voor je ploeggenoten, maar ook voor alle supporters. Je had steeds een
vriendelijk woord klaar en ging zonder aarzeling met elk kind op de foto en deelde handtekeningen uit aan iedereen die het wilde. Er gaan talloze verhalen de ronde van mensen die een
moeilijk moment hadden en steun van jou kregen. Je ging volledig op in je rol als uithangbord
van Sporting Lokeren en verdedigde onze kleuren op én naast het veld met
verve. Iemand die kwaad sprak over Lokeren zal het geweten hebben.
Clubliefde pur sang noem ik dat.
Vergeet tijdens het voetbalpensioen alle kommer en kwel van de
laatste jaren en denk terug aan de grootste hoogtepunten van
Sporting Lokeren. Je maakte ze allemaal mee: twee (!) bekers,
geweldige Europese matchen, schitterende overwinningen
tegen allerhande clubs en ga zo maar door.
Als ik zou mogen van mijn vrouw zou ik de foto waarop de
beker voor de eerste keer de lucht ingaat, laten uitvergroten
en achter mijn bed hangen. Helaas.
Kapitein, we wensen je allemaal met heel ons hart het allerbeste toe. Onze dankbaarheid is niet in woorden te vatten.
Je zal je status binnen tien jaar pas echt begrijpen denk ik,
want je zal geen stap in het stadion kunnen zetten zonder
schouderklopjes te krijgen of nog steeds op de foto te moeten met Jan en alleman.
Bedankt Killian.
••
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Nee

Ik ontwerp geen logo’s,
ik tover ze uit mijn gat!

Sarcasme* werd gebruikt bij het ontwerp van deze communicatie
* Sarcasme is de enige
dienst die wij u GRATIS
bieden. Dit telt niet
voor ons grafisch ontwerp
en communicatie

Drukwerkpartner van SC Lokeren - Temse

