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Uitleiding
Interview, meer nog dan 
over sport, over het 
leven zelf

‘Voetbal was veel trager vroeger. Als Garrincha de bal kreeg, kon hij nog een 
sigaretje opsteken voor hij een pass gaf.’
(Michel D’Hooghe)

‘Ik heb dat één keer gezegd aan tafel met enkele analisten. O la la la la ...’
(Imke Courtois)

‘Toen ik als bondsvoorzitter begon, wou ik alles zelf doen. “Menneke”, zei Con-
stant Vanden Stock, “hebt gij Napoleon ooit voor zijn infanterie zien vechten?”’ 
(Michel D’Hooghe)

Inleiding

Hij was al voorzitter van de Belgische voetbalbond toen zij nog geboren moest 
worden, maar zet Michel D’Hooghe en Imke Courtois samen rond de tafel en er 
ontspint zich een gesprek dat meer nog dan over voetbal over het leven zelf 
gaat. Want geen beter leerschool voor dat leven, vinden de Club-coryfee en de 
voetbalanaliste/journaliste, dan 90 minuten waarin winst in enkele seconden 
verlies kan worden – en omgekeerd.

*   *   *

Het had onwennig kunnen zijn, zonder de handdruk of drie kussen die bij een 

eerste ontmoeting vaak het ijs breken, maar zelfs met anderhalve meter, en 

43 jaar, tussen hen in, krijgt het gesprek een vaart die de gemiddelde Belgische 
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voetbalmatch al te vaak mist. Het helpt dat Michel D’Hooghe een vat vol anek-

dotes is, en Imke Courtois haast even goed mensen als hun spel analyseert, en 

zeker, ze zijn professionals, getrainde mediafi guren, soms tegen wil en dank. 

Maar het is meer dan dat, zal blijken. Ze delen een kijk op het spel dat hen zo 

dierbaar is, maar waaraan ze tegelijk nooit genoeg hebben gehad: er was, en is, 

ook altijd nog een ander leven te leiden. ‘Mijn echte held’, zal D’Hooghe ergens 

halverwege het gesprek zeggen, ‘was de hoofdverpleegster die op mijn afdeling 

(Revalidatie in het AZ Sint-Jan in Brugge, red.) elke nacht in haar eentje dertig 

bedden bestierde. Wat zij deed, kunnen stervoetballers niet.’

Imke Courtois is voor het gesprek helemaal vanuit het Leuvense naar Sint-Mar-

tens-Latem afgezakt, Michel D’Hooghe heeft zijn echtgenote meegebracht 

– het is een van hun eerste uitjes sinds het begin van de coronacrisis en het doet 

hen zichtbaar deugd. De tuin van het restaurant loopt naadloos in het Leie-

landschap over, in de velden zitten konijnen elkaar achterna, op het water dob-

bert een bootje. ‘Ik ben hier ooit met een boot gestrand’, zet Courtois meteen de 

toon. ‘Samen met Ben Segers en Soe Nsuki, tijdens het programma Weg zijn wij. 

Toen ik beneden in het ruim voor de lol even aan het roer draaide, had Ben dat 

boven niet door – hij was met z’n gsm bezig. We zijn met de schroeven vastge-

raakt en konden niet meer weg.’

Het zal haar geen tweede keer overkomen, ze hoopt binnenkort haar brevet 

(Yachtman) te halen. Voor het programma Over de oceaan voer ze vorig najaar 

samen met vijf andere Bekende Vlamingen op een zeilboot van Lanzarote naar 
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Guadeloupe. ‘Het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben nooit dichter bij 

mezelf gekomen dan daar. Je moet niet met geld bezig zijn, tijd bestaat niet, je 

emoties zijn er zo eenvoudig: je doet je ogen open en denkt “ik heb honger” of 

“ik ben blij”. Alles is er zo puur, zo helder.’

Het programma werd opgenomen in 

onverdachte tijden, toen je nog achteloos 

een paar weken met zes man op enkele 

vierkante meter kon samenleven. Van-

daag is Courtois vooral blij dat ze weer in 

team mag sporten, ook al is het onder 

strenge veiligheidsvoorwaarden. Sinds ze 

met profvoetbal stopte, richtte ze onder 

meer een zaalvoetbalploeg op en speelde 

ze bij de Futsal Red Flames. ‘Ik ben graag 

voetbalanalist, maar liever nog dan het 

spel te becommentariëren, speel ik zelf. 

En elke sport die ik in mijn leven al heb 

gedaan, was een teamsport. Ik ben gebo-

ren voor groepssport.’

D’Hooghe: ‘Ik heb net nooit meer gesport dan tijdens de lockdown! Fietsen met 

mijn vrouw. Ik ben blij dat er weer voetbalwedstrijden op tv te zien zijn, maar 

eigenlijk zegt het me niets, voetbal zonder publiek. Ik heb ooit in het stadion 

zo’n match meegemaakt: Club tegen Napels, de burgemeester had om wat voor 

stupide reden ook publiek verboden. Ik noem dat frigovoetbal.’

Courtois: ‘Maar in het vrouwenvoetbal is er nooit publiek! Ik heb zo vaak voor 

bijna lege stadions gespeeld. Heel soms, bijvoorbeeld tijdens onze laatste wed-

strijd in de Beneleague, speelden we voor 5.000 man, maar doorgaans was 50 

man al mooi.’

Verachtert: Waar haalt u dan uw motivatie? De twaalfde man geeft vleugels, 

wordt altijd gezegd.

Courtois: ‘Uit mijn passie, ik heb weinig externe motivatie nodig. Het geeft een 

kick om voor veel volk te spelen, maar het is geen reden waarom ik beter zou 

gaan voetballen. Mijn motivatie komt uit mezelf.’

D’Hooghe: ‘Imke is dat gewoon, maar ik ben het gewend in volle stadions te zit-

ten, het publiek hoort bij de rituelen van het spel. Bij Club Brugge weten wij: in 

de 23ste minuut gaat het hele stadion applaudisseren voor Sterchele (de Club-
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speler die 12 jaar geleden bij een auto-ongeval om het leven kwam, red.). Als Vor-

mer naar de cornervlag loopt, roept het stadion: Ruud, Ruud, Ruud! Dat maakt 

deel uit van het spektakel, het is het zout op de patatjes. Voetbal is ontmoeting.’

Courtois: ‘Ik heb onlangs met iemand een discussie gehad omdat ik gedurfd 

had te zeggen dat voetbal een vorm van cultuur is.’

D’Hooghe: ‘Voetbal is een toneelstuk zonder regie. We kennen de regels van het 

spel, maar in de opera weet je dat de held in de derde act vermoord zal worden, 

in het voetbal heb je geen idee wat er in de 92ste minuut gebeurt.’

Verachtert: Dan winnen de Duitsers, toch?

D’Hooghe: ‘Dat is ook waar, ja.’

Verachtert: Hoe heeft u de titel van Club gevierd?

D’Hooghe: ‘Niet. Helemaal niet. Ik heb even naar die artifi ciële viering op tv 

gekeken, maar ik vond er niets aan, ik heb gewoon thuis een glaasje gedronken.’

Verachtert: U heeft op uw accordeon wel een paar oude Brugse liedjes inge-

speeld en naar Bart Verhaeghe gestuurd, las ik.

D’Hooghe: ‘Ha, die accordeon! Ik had hem in geen jaren meer uitgehaald, maar 

bij het begin van de lockdown heb ik mezelf een challenge opgelegd: elke dag 

een paar liedjes spelen en die fi lmpjes naar onze kennissen sturen. Enkele 

vriendinnen van mijn vrouw zijn vroeg weduwe geworden en waren tijdens de 

lockdown totaal geïsoleerd, we wilden hen wat verstrooiing bieden. Ik ben er 84 

dagen mee doorgegaan, op de duur gingen de fi lmpjes naar wel 100 mensen, 

zelfs vtm wou komen kijken. Geen sprake van, heb ik gezegd, dat is privé.’

Courtois: ‘O, ik heb een voorliefde voor oude instrumenten: de accordeon, de 

mondharmonica. Mocht ik weer aan het begin van mijn loopbaan staan en ik 

kon kiezen – topsport of een carrière in de muziek –, ik koos sowieso voor de 

muziek. Vanwege de vrijheid die je erin vindt. Ik heb een piano gekocht, maar 

er zijn nog heel wat instrumenten die mij aanspreken. Misschien moet jij mij 

leren accordeon spelen?’

D’Hooghe: ‘Moeilijk instrument, hoor, vergis je niet. Ik speel ook wat piano, 

maar op een piano kun je naar de toetsen kijken, op een accordeon niet. Het is 

begonnen toen ik als kind een kleine speelgoedaccordeon kreeg. Later heb ik 

les gekregen van de grote Brugse accordeonist Roger Danneels, ik ben nog 
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kampioen van Vlaanderen geweest. Maar toen ik 18 werd, zei mijn vader: het is 

genoeg geweest met al die wedstrijden. Als student in Gent heb ik nog wel een 

dansorkest gehad, om onze pintjes te kunnen betalen (lacht), maar dat was 

het.’

Courtois: ‘Maar je moet dat toch gemist hebben in je leven?’

D’Hooghe: ‘Dat is zo, ja. Ik heb twee van mijn grote passies – voetbal en genees-

kunde – mijn leven lang kunnen combineren, maar een derde heb ik gemist: de 

muziek. Mocht ik geen arts zijn geworden, dan zeker muzikant.’

Van de vorige eeuw

Toen Michel D’Hooghe in 1972 als clubarts bij Club Brugge begon, was dat 

enigszins tegen de gang van zaken in: als telg van een burgerlijke familie in 

Brugge zou Cercle – de ploeg van meerdere Bruggelingen – de voor de hand lig-

gende optie zijn geweest. ‘Ik ben den bastaard van de familie. Maar mijn meter 

was de vrouw van de voorzitter van Club, en zo ben ik er van jongs af ingerold. 

Ik heb nooit iets anders geweten dan Club – alleen toen ik voorzitter van de 

Voetbalbond werd, heb ik mij volledig teruggetrokken.’

Van Imke Courtois was op dat moment, in 1987, nog geen sprake, zij zou pas een 

jaar later geboren worden. Terwijl de carrière van D’Hooghe een hoge vlucht nam 

– hij zou de Voetbalbond veertien jaar lang leiden en internationaal grote invloed 

krijgen als voorzitter van het Medisch Comité van de FIFA – ging ook Courtois 

haar eigen weg. Na twee jaar ballet – ‘geen idee waar dát vandaan kwam, wellicht 

gewoon een vriendinnetje gevolgd’ – moest ze vaststellen dat de bal haar beter 

lag. ‘Mijn moeder heeft die deur voor mij geopend, ik heb nooit zelf gevraagd of ik 

mocht gaan voetballen. Maar ze zag dat ik voortdurend met een bal bezig was, en 

niet met mijn tutu. Ik heette ook een hyperactief kind te zijn, al in het eerste leer-

jaar vond mijn juf dat ik maar beter eens op ADHD getest kon worden.’

Verachtert: Het lijkt, onder andere door het succes van de Red Flames, voor 

meisjes gemakkelijker geworden om te gaan voetballen.

Courtois: ‘Door de Red Flames kunnen ouders zich een beeld vormen van wat 

het betekent als een meisje gaat voetballen, het maakt dat ze er vaak positiever 

tegenover staan. Maar het is nog altijd niet voor iedereen evident.’
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D’Hooghe: ‘In België zitten we daar nog niet, maar op wereldschaal is voetbal 

volgens mij de grootste sport voor vrouwen. In Amerika zijn meer dan tien mil-

joen vrouwen bij een voetbalploeg aangesloten, de Duitse voetbalbond telt 

meer vrouwelijke leden dan de Belgische bond mannelijke. Om nog niet van 

Scandinavië, Japan en stilletjes aan ook van China te spreken.’

Courtois: ‘In Amerika is sport van jongs af een wezenlijk deel van het onder-

wijsprogramma, evengoed voor meisjes als voor jongens. Ik heb ooit iemand 

van de Amerikaanse ambassade aan de lijn gehad die maar niet begreep 

waarom sport, en zeker voetbal, hier voor vrouwen nog altijd niet ingeburgerd 

was. “In de States zien we zoveel vrouwen sporten, wat is hier in België in gods-

naam aan de hand?”’

‘Dat gezegd zijnde: verandering moet geleidelijk komen. Je mag van het Belgi-

sche vrouwenvoetbal niet verwachten dat het onmiddellijk inpikt waar de 

mannen nu staan. Het verschil met toen ik begon, is al enorm, gun ons tijd. Wat 

op zich al een gunstige evolutie is, is de deal die Eleven sloot om elke veertien 

dagen een wedstrijd uit het vrouwenvoetbal integraal uit te zenden. Fijn dat de 

clubs extra geld krijgen, en ik mag hopen dat ze dat vooral in de jeugd en in een 

goede omkadering zullen investeren, maar ik hoop dat het op een goede manier 

in beeld gebracht wordt. Misschien was het beter om eerst elk weekend de 

hoogtepunten van de wedstrijden te laten zien. Bij de mannen hebben we 



UITLEIDING

Intersentia 225

intussen een veel completere competitie dan enkele jaren geleden, in het vrou-

wenvoetbal schommelt het niveau nog sterk.’

Verachtert: Het gevaar bestaat dat het een selffulfi lling prophecy wordt: men-

sen zien een kabbelende match, denken ‘is het dat maar, het vrouwenvoetbal’ 

en haken af?

Courtois: ‘Dat zou zo maar even kunnen, ja. Mensen moeten eerst doelpunten 

zien, mooie acties, ze moeten de speelsters en de ploegen leren kennen, zodat 

ze ervoor gaan supporteren en er een traditie ontstaat. Dan pas kun je ook 

slechte wedstrijden laten zien.’

Verachtert: In een interview met Knack, meneer D’Hooghe, hebt u ooit gezegd: 

het enige waar ik goed in ben, is voorzitter zijn.

D’Hooghe: ‘De vraag van de journalist was: hoe komt het dat u van alles voorzit-

ter wordt? (D’Hooghe was voorzitter van de Profl iga, de Voetbalbond, het Medisch 

Comité van de FIFA en het organisatiecomité van Euro 2000, red.) En mijn ant-

woord was: omdat ik voor niets anders deug.’

Courtois: ‘Wat is dat: een goede voorzitter zijn, defi nieer dat eens?’

D’Hooghe: ‘Ik vergelijk graag met een orkest: de orkestleider moet niet de beste 

violist of de beste trompettist zijn, hij moet de beste musici rond zich verenigen 

en maken dat ze samen kunnen spelen. Dat is de taak van een voorzitter. Ik ben 

altijd omringd geweest door mensen die veel beter waren in fi nanciën, admi-

nistratie, training en techniek dan ik.’

‘Weet je wie mijn spirituele vader in de Voetbalbond was? Constant Vanden 

Stock! Hij was mijn eerste ondervoorzitter, had tonnen ervaring en ik was 41 

toen ik begon, een jonge snaak, ik vloog erin. Alles deed en regelde ik zelf! Van 

de grootste commerciële contracten tot de temperatuur van de mayonaise op 

tafel. Tot Constant eens aan mijn mouw trok: “Menneke, hebt gij Napoleon ooit 

vóór zijn infanterie zien vechten?” (luide lach) Hij kon in vijf woorden meer 

zeggen dan een ander in twee uur.’

Courtois: ‘Is het vandaag, in tijden als deze, niet moeilijker om voorzitter te zijn 

en te verenigen dan vroeger?’

D’Hooghe: ‘Het voetbal is alleszins compleet veranderd. Ik was als voorzitter 

van Club geboren en getogen in de ploeg, tegenwoordig kan de voorzitter een 

bedrijfsleider zijn die vandaag in Brugge een zaak ziet, morgen in Gent en 
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overmorgen in Oostende. Het is een internationale evolutie, Chelsea is van 

Abramovic, Manchester City van Sheikh Mansour, maar het is niet mijn voet-

bal.’

Verachtert: U bent op het juiste moment gestopt?

D’Hooghe: ‘Jean-Luc Dehaene zei altijd: “Ik ben een politicus van de vorige 

eeuw.” Wel, ik ben een sportleider van de vorige eeuw. Ik oordeel niet, Bart Ver-

haeghe is vandaag een betere voorzitter dan ik zou zijn, maar die pure bedrijfs-

aanpak is niet de mijne.’

‘Ook óp het veld is het voetbal volledig veranderd. Ik heb een tijd geleden twee 

wedstrijden tegelijkertijd bekeken, een van toen en een van nu. Op het ene 

scherm de fi nale van de Wereldbeker van 1958, Zweden tegen Brazilië, dat 

toen met Garrincha speelde, en met Pélé, zijn eerste optreden. En op het 

scherm ernaast de fi nale van de meest recente Wereldbeker, Frankrijk versus 

Kroatië.’

Courtois: ‘Echt? Heerlijk, ik ben een grote fan van Pélé.’

D’Hooghe: ‘Wel, als Garrincha de bal kreeg, kon hij nog een sigaretje opsteken 

voor hij een pass af. Zoveel trager was het voetbal toen.

Courtois: ‘O la la, ik heb dat ooit eens gezegd in de studio en ik zou dat geen 

tweede keer meer durven. Vroeger waren er uiteraard ook zeer getalenteerde 

voetballers die voetbal verhieven tot kunst. Maar intussen is het voetbal dui-

zend keer sneller en zijn voetballers enorme atleten. Boos dat ze waren. Al kun-

nen we er ook vaak om lachen. Zeker met Jan (Mulder, red.) en Marc (Degryse, 

red.) voer ik graag die discussie.’

D’Hooghe: ‘Ah, maar Marc is de profeet, hé. (lacht) Het is niet alleen het tempo 

dat zoveel hoger ligt, ook de trainingsschema’s en de kalenders zijn zoveel 

drukker. Vroeger speelden topvoetballers 35 matchen per jaar, vandaag doen 

Messi en Ronaldo er 85 tot 90, en altijd op topniveau. Het is een andere 

wereld.’

Courtois: ‘Ik heb moeite met het concurrentiemodel dat de toon zet. Er is nog 

weinig ambitie om als land groter te worden en om daarvoor samen te werken, 

het clubbelang primeert. Ik begrijp dat wel, maar we hadden het eerder over 

traditie, ontmoeting, cultuur. Voetbal is meer dan een bedrijf, meer dan een 

optelsom van in- en uitkomsten.’
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D’Hooghe: ‘En ik heb moeite met de nieuwe Lamborghini die Hazard zich heeft 

gekocht. Ik zie dat niet graag. Voor hem is een half miljoen euro kleingeld, maar 

het is niet goed. En dat is niet de schuld van die sportlui zelf, het is het systeem. 

Panem et circenses, brood en spelen, het is van alle tijden.’

Courtois: ‘Het enige wat kan werken, is een soort van centralisatie, zoals je de 

Europese Centrale Bank hebt, een systeem dat alles weer egaliseert, zodat 

iedereen met dezelfde wapens strijdt. Maar dat zie ik niet gebeuren. Het is ook 

deel van het spel, dat aan- en verkopen van spelers, het strategische schaken.’

D’Hooghe: ‘Het is te ver gekomen, voor een nieuw systeem is het te laat. Ik heb 

als voorzitter van de Profl iga wel de pensioenkas voor profvoetballers gesticht. 

Er was in die tijd, ik spreek van vóór 1984, veel minder gereguleerd in het voet-

bal: de wedden waren laag, om een enkele topspeler te halen moest men crea-

tief zijn. Met de pensioenkas werd een deel van de wedde van de voetballer aan 

de kant gezet, en als hij 35 werd, kon hij daar – mits een belasting van, denk ik, 

18 procent – aan.’

Courtois: ‘Maar 18 procent is toch weinig? Ik snap het wel, het was een manier 

om de competitie beter te maken en de sector te reguleren, maar men kan er 

vragen bij stellen dat wij belastingen betalen, veel belastingen, en er voor de 

voetbalsector fi scale en sociale gunstregimes bestaan.’

D’Hooghe: ‘Het was het voordeel dat ze kregen in ruil voor regulering, maar 

ethisch kun je je daar inderdaad vragen bij stellen. Zoals het ook weinig sociaal 

is om voetballers in volle coronacrisis op technische werkloosheid te zetten 

terwijl ze eigendom zijn van een gigantisch rijke tiep in het buitenland.’

‘In mijn tijd was dan weer het hooliganisme een heuse strijd. We hebben nog 

twaalf zwaar bewapende agenten in ons huis gehad omdat ik als voorzitter van 

Club bedreigingen kreeg.’

Verachtert: Vandaag zoeken hooligans de bossen op.

D’Hooghe: ‘Dat is hun probleem, zolang ze anderen maar met rust laten. Ooit, 

toen we met Club een paar keer na elkaar verloren hadden, had de politie aan-

wijzingen dat iemand mij de volgende match een taart in het gezicht zou gooien. 

Dus haalde ik Gino erbij, een patiënt van mij die bokser was en kampioen van 

Vlaanderen, een stier. Gino ging aan de ingang van de eretribune staan en zei: 

“voorzitter, er gaat er hem wel één in z’n muil krijgen vandaag, maar ‘t zal alles-

zins gij niet zijn”. Uiteindelijk is er niemand opgedaagd.’
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Een trainerstrauma

Hij zou zijn memoires moeten schrijven, merkt Anne Marie, zijn echtgenote, 

op: al die anekdotes, al die groten der aarde die hij heeft ontmoet. Nelson Man-

dela, die hem zijn cel op Robbeneiland liet 

zien. Bill Clinton, met wie hij na een lezing 

in Zuid-Afrika aan de bar bleef hangen en 

die emotioneel werd toen hij vertelde dat 

zijn dochter Chelsea ging trouwen. ‘Ik heb 

hem toen beloofd “A ma fi lle, le jour ou il 

viendra” van Charles Aznavour op te stu-

ren, we bleken allebei grote fan van de 

man maar hij kende het lied niet. Ik heb 

toen een erg mooie brief teruggekregen, 

hij hangt nog steeds in mijn bureau.’

Dierbare herinneringen zijn het, maar 

memoires? D’Hooghe schudt het hoofd. 

‘Ofwel schrijf je een boek met alleen de 

positieve, mooie dingen, en dan is het 

waardeloos. Ofwel schrijf je de waarheid, 

maar dan moet je mensen kwetsen, en 

daar heb ik geen zin in.’

Verachtert: En in memoriam publiceren?

D’Hooghe: ‘Dan is het helemaal waardeloos.’

Verachtert: In dat geval: wat is het moeilijke moment in uw carrière geweest?

D’Hooghe (na een lange stilte): ‘Wilt u dat absoluut weten? Het ontslag van een 

trainer. Ik heb veel trainers moeten ontslaan en meestal ging dat zakelijk, maar 

soms deed het pijn. Degene die ontslagen wordt, is slachtoffer, maar ook degene 

die het ontslag moet uitvoeren, is dat. Het is altijd een trauma, altijd een neder-

laag.’

Verachtert: U bedoelt het ontslag van Jan Ceulemans als trainer van Club.

Anne Marie D’Hooghe: ‘Ceulemans geeft Michel nog altijd geen hand.’

D’Hooghe: ‘Een hand nog wel, maar het is nooit meer goed gekomen, jammer 

genoeg. Ceulemans is een van de beste voetballers met wie ik heb gewerkt, een 
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schitterende speler, op het veld een generaal. Maar ernaast was hij te braaf, een 

ontslag was onvermijdelijk. Alleen: als voorzitter was ík het wel die het moest 

gaan doen.’

‘Ik herinner me een andere trainingswissel, bij de Rode Duivels, met Walter 

Meeus. Het hele uitvoerend comité wou met hem stoppen, ik als enige niet. De 

man deed z’n werk goed, het was niet omdat de pers tegen hem was dat wij dat 

ook moesten zijn, vond ik. Tot Constant Vanden Stock, alweer Constant, belde: 

“Menneke, ge hebt het moeilijk, hé, j’ai vu hein, j’ai bien vu, ge wilt loyaal zijn 

tegenover uw entraineur, hein.” “Ja, Constant, dat klopt.” “Awel, je vais te dire 

une chose, luister goed: un entraîneur, ça se remplace; un président, ça se rem-

place pas. Allé, nog nen goeien zondag, hein.” En dat was het. (lacht) Alsof hij 

wou zeggen: pick your battles, deze strijd is gestreden, stop daar je energie niet 

meer in.’

Verachtert: En uw moeilijkste moment, Imke?

Courtois (ook na een lange stilte): ‘Daar 

moet ik echt al over nadenken. Ik denk dat 

ik te jong ben om al echt grote teleurstel-

lingen te hebben meegemaakt. Ik heb ooit 

een zware blessure gehad waarmee ik een 

jaar gesukkeld heb, maar dat kan ik niet 

eens een teleurstelling noemen, blessures 

horen bij de sport. Hoogstens was het een 

moeilijke periode.’

Verachtert: En het mooiste moment? 

Waar bent u het meest trots op?

D’Hooghe (nu zonder enige aarzeling): 

‘Casa Hogar, het project voor straatkinde-

ren dat we met de Voetbalbond in Mexico 

zijn begonnen. Het was ten tijde van de 

Wereldbeker 86, het Belgische voetbal kwam uit een erg moeilijke periode, met 

het Heizeldrama in 1985 en verschillende corruptieschandalen, ik wou de soci-

ale functie van het spel weer in de verf zetten. Dus toen we in Mexico al die 

kinderen zagen die om een peso kwamen schooien, dachten we: waarom voor 

hen geen thuis creëren? We konden van de gouverneur in Toluca een oud huis 

huren, waarin we drie slaapkamers met 26 bedjes maakten. Ik zal nooit het eer-

ste kind vergeten dat er z’n intrek nam: het leefde in de metro, we hadden het 
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kunnen overtuigen om mee te komen, en toen het in de kamer kwam, kroop het 

onder het bed. Het was de eerste keer dat het ergens bescherming vond.’

Verachtert: Veelzeggend dat u iets aanhaalt wat maar zijdelings met het voet-

bal te maken heeft. Was u niet graag voorzitter geweest onder deze generatie 

Rode Duivels?

D’Hooghe: ‘Natuurlijk, maar ik denk dat er nu anderen zijn die dat beter kunnen.’

Courtois: ‘En het lijkt me minstens even fi jn om aan iets te bouwen en pioniers-

werk te doen. Zelf zou ik niet gewoon iets willen overnemen wat er staat. Liever 

zou ik het veld bewerken en het overdragen wanneer ik zie dat het een mooie 

oogst wordt.’

D’Hooghe: ‘Absoluut. Sportief ben ik het meest trots op onze overwinning tegen 

de Sovjet-Unie in Mexico 86. Die match vond op grote hoogte plaats, en daar 

hadden wij maanden op getraind. We gingen naar Zwitserland, waar we de spe-

lers hele dagen op een zetelliftje zetten, naar boven en weer naar beneden. De 

pers lachte ons vierkant uit: “De heren zijn op vakantie”, “D’Hooghe kent er 

niets van.” Maar potverdorie, we stonden er. Toen er verlengingen kwamen 

tegen de Sovjets, bleken wij fysiek baas.’

Verachtert: En uw mooiste moment, Imke?

Courtois: ‘De winst met Standard in de Beneleague. Dat was een heel fi jn gevoel 

– maar beschrijf die voldoening maar eens in woorden.’

(tegen D’Hooghe) ‘Ik dacht dat je jouw redding van Nico Rijnders als mooiste 

moment zou nemen. (Rijnders zakte in 1972, toen D’Hooghe net als clubarts 

begonnen was, op het veld ineen en moest door D’Hooghe gereanimeerd worden, 

red.) Hij is vier jaar later alsnog gestorven, hé? Is hij met een hartkwaal toch 

blijven voetballen?’

D’Hooghe: ‘Neenee, hij heeft niet meer gevoetbald, hij is wel trainer geworden. 

Wat ik hem afgeraden had. Hij heeft ook nog grote familiale problemen gehad, het 

is nooit meer goed gekomen. Ik had hem overigens eerder al naar de universiteit 

van Gent gestuurd omdat hij al een keer onwel was geworden en ik er niet gerust 

in was. Een beetje te veel stress, luidde daar de diagnose op cardiologie, geen erg.’

Courtois: ‘Typisch!’

D’Hooghe: ‘Ik spreek wel van het jaar 1972: 12 november 1972, om 15.12 uur.’
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Courtois: ‘15.12 uur, dat jij dat nog weet! Maar ze gebeuren nog, hoor, medische 

blunders, ik kan ervan meespreken. Ik bleek een atriumseptumdefect te heb-

ben, een gaatje tussen m’n twee voorkamers. Normaal sluit dat vanzelf, bij mij 

niet. Ik merkte dat ik slecht recupereerde en last kreeg van hartkloppingen. 

Maar alle dokters zeiden hetzelfde: stress. Twee maanden later heeft mijn eigen 

cardioloog dat gaatje gewoon gesloten en klaar.’

‘Ook mijn enkelfractuur is door heel wat handen gepasseerd. Gelukkig zijn er 

ook heel wat bekwame artsen in het veld.’

D’Hooghe: ‘Onze zoon is gespecialiseerd in enkelchirurgie.’

Courtois: ‘En dat zeg je nu?’

D’Hooghe: ‘Hij werkt in Doha, in Qatar, in de belangrijkste sportkliniek ter 

wereld. Ze zochten daar voor elk gewricht topspecialisten: knie, heup, enkel. 

Via Nick Van Dijck, Nederlander en wereldvermaard als enkelchirurg, zijn ze bij 

Pieter terechtgekomen. Nochtans had die een bloeiende praktijk in Roeselare, 

hij had net gebouwd, er waren drie kinderen – allemaal redenen om het niet te 

doen. Maar hij heeft toen op uitnodiging een paar operaties ter plaatse gedaan 

en dat moet hem, en hén, goed bevallen zijn. Op een dag stond hij aan mijn 

bureau en zei: papa, we gaan weg.’

‘Wij wisten van niets, ze hadden alles in stilte geregeld. En toch schreven de 

Britse tabloids even later dat Michel D’Hooghe voor de kandidatuur van Qatar 

had gestemd voor de Wereldbeker 2020 omdat zijn zoon er een jobke gekregen 

had. Ik heb daar twee jaar miserie mee gehad, ik heb voor commissies moeten 

bewijzen dat er niets van aan was, integendeel, dat er bij ons veel traantjes zijn 

gevloeid en dat wij absoluut niet zo gelukkig waren met zijn keuze.’

De mens en zijn carrosserie

Dat hij dokter zou worden, wist Michel D’Hooghe al in de kleuterklas, met een 

vanzelfsprekendheid waarop weinig af te dingen viel. ‘De mens en zijn carros-

serie, daar wou ik alles van weten.’ Ook toen zijn hobby, het voetbal, bittere 

ernst werd, en Brugge almaar vaker voor Brussel werd verruild, bleef hij thuis-

komen bij zijn patiënten, hij was 33 jaar diensthoofd Revalidatie in het AZ Sint-

Jan. ‘Ik heb altijd tegen onze kinderen gezegd: je mag alles doen, behalve met 

een moto rijden. Ik heb te veel gezien.’
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Ook Imke Courtois had al jong een bijzondere interesse voor het menselijke 

raderwerk. Ze combineerde haar voetbalcarrière met studies ergotherapie en 

kinesitherapie en later ook een doctoraat in de psychologie. Vandaag is ze voet-

balanaliste, werkt ze voor de nieuwsdienst van de VRT, rond de thema’s ‘maat-

schappij en wetenschap’, en schrijft ze nog steeds aan dat doctoraat dat ooit 

toch eens af moet raken. ‘Volgend jaar, heb ik mijn promotor beloofd!’

Verachtert: U heeft elk drie diploma’s.

D’Hooghe: ‘Heb ik drie diploma’s?’

Verachtert: Volgens uw eigen website wel.

D’Hooghe: ‘Ah ja, ik ben ook licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding, ‘t is juist. 

Maar dat is lang geleden, hoor. Ik deed dat er tijdens mijn studies geneeskunde 

in tweede zittijd bij. En tijdens het jaar moesten we naar de turnles.’

Courtois: ‘Ik ben heel nieuwsgierig, heel gevoelig voor prikkels, ik wil altijd alles 

weten. Maar hoe langer je met onderzoek bezig bent, hoe meer je beseft dat je 

het níet weet. Twijfelen is mijn tweede aard geworden, ik denk altijd: misschien 

is er iets wat ik nog niet heb gelezen en wat het tegendeel bewijst. Soms speelt 

me dat parten als ik tegen een deadline aan moet schrijven. Ik was onlangs 

bijvoorbeeld geïntrigeerd door alles wat met Artifi cial Intelligence te maken 

heeft, het eeuwige digitale leven en door ethische vragen als: waarom willen 

mensen eeuwig leven? Maar laat mij doen en ik ben drie jaar bezig, dan verzuip 

ik in een eindeloze stroom informatie.’

‘Ik heb nooit alleen maar willen voetballen, en ik wou ook nooit alleen maar 

studeren. Het een kon niet zonder het ander. En toen ik stopte met profvoetbal, 

wou ik niet alleen maar voetbalanaliste worden: ik heb zoveel andere interes-

ses, waarom zou ik uitsluitend over voetbal praten?’

D’Hooghe: ‘Ik verjoeg met mijn job als arts de problemen in het voetbal en 

omgekeerd. Ik heb nooit moeite gehad om de knop om te draaien, de rit van 

Brussel naar Brugge was daarvoor ideaal. En op het einde van mijn loopbaan 

heb ik gezegd dat ik meer respect had voor mijn hoofdverpleegster, die ’s nachts 

in haar eentje dertig bedden superviseerde, dan voor mijn vet betaalde voet-

balprofessionals. ’s Ochtends om zeven uur was die vrouw uitgeteld – wat zij 

deed, dat konden die voetballers niet.’

Courtois: ‘Als je tussen verschillende werelden pendelt, kun je altijd relativeren 

wat je doet. Ben ik met mijn hoofd op televisie geweest en kom ik daarna in mijn 
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onderzoeksgroep, dan weten sommigen niet eens wat offside is of dat het EK 

aan de gang is. Ooit liet ik mijn promotor weten dat ik er niet zou zijn omdat ik 

in Twente moest spelen. “Ah, speel jij viool?” was zijn reactie – Twente heeft 

blijkbaar een bekend instituut voor viool.’

‘Maar het omgekeerde geldt evengoed: de academische wereld is nogal verhe-

ven, het is een zegen dan weer naar het voetbal te kunnen afdalen, waar het 

allemaal wat ruwer en ongedwongener is. De gesprekken op zo’n sportredactie 

zijn even wezenlijk als die over serendipiteit en vrije wil aan de universiteit.’

Verachtert: Hoe was het om als nieuwe analist, vrouw bovendien, je weg te 

vinden in die wereld?

Courtois: ‘Niet evident, ik heb aan mijn krediet moeten bouwen. Soms moet je 

rustig afwachten, soms moet je het lef hebben om je ertussen te wringen. Ik 

tracht me daar op een andere manier tussen te wringen, niet door even luid en 

hard te zijn als zij, maar door hen te laten wennen aan het idee dat ze met een 

vrouw rond de tafel zitten. Bij sommigen was dat vanzelfsprekend, voor ande-

ren iets minder. Maar anderzijds vind ik het ook leuk dat ze tegen me in durven 

te gaan – ik zou niet willen dat ze me met fl uwelen handschoentjes aanpakken.’

D’Hooghe: ‘Ik heb over analisten een zeer persoonlijke mening. In de genees-

kunde onderscheiden we grosso modo drie categorieën dokters. Eén, de inter-

nisten: die weten alles maar kunnen niets. Twee, de chirurgen: kunnen alles 
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maar weten niets. En drie, de anatome pathologen: kunnen alles, weten alles, 

maar de patiënt is intussen overleden. Wel, de analisten zijn de anatome patho-

logen van de voetbalsport. Ze weten alles, ze kunnen alles, maar de match is 

voorbij.’

Courtois: ‘Ik ben blij dat we dan toch de anatome pathologen zijn. Liever dan de 

internisten.’

D’Hooghe: ‘Eugène Mattelaer, oud-burgemeester van Knokke en dichter, 

schreef ooit een gedicht met de titel ‘De 107’. Op 107 mensen zijn er 7 die iets 

doen, was de teneur, 80 die hun schouders ophalen bij wat die 7 doen en 20 die 

aan die 7 zeggen wat ze hadden móéten doen. Wel, die 20, dat zijn de analisten. 

Ik heb meer respect voor een trainer, die vóór de match zijn verantwoordelijk-

heid neemt, dan voor de analist, die dat achteraf doet – achteraf is altijd gemak-

kelijker. Courtois: ‘Tuurlijk is dat gemakkelijker, maar het gaat niet zozeer om 

moeilijk of makkelijk, het is gewoon iets helemaal anders.’

D’Hooghe: ‘Gert Verheyen zie en hoor ik wel graag bezig als analist. Omdat hij 

me dingen laat zien die ik zelf niet had opgemerkt.’

Courtois: ‘Maar Gert is dan ook een schatje. Kijk, als analist worden wij gevraagd 

onze mening over de match te geven, en dat moet een klare kijk zijn, helder 

verwoord. Maar ik ben niet de bijbel van het voetbal, het blijft altijd een inter-

pretatie. Supporters hebben het daar vaak moeilijk mee, ze vinden dat ik “fout” 

ben als ik een andere dan hun mening vertolk.’

‘Ik herinner me een match tussen – dacht ik – Brugge en Gent, nul-nul bij de 

rust, en een typische vraag die je als analist dan krijgt, is: wat verwacht je van 

de tweede helft? Op basis van het spelbeeld van de eerste helft, heb ik toen 

gezegd, zie ik Brugge eerder winnen dan Gent, want zij waren duidelijk beter. O 

la la, een week later – ik speelde toen zelf nog voetbal – stonden we met Standard 

tegenover Gent, en plots was daar een bende van vijftig man, allemaal suppor-

ters van Gent, die me van het begin tot het einde van de match hebben uitgekaf-

ferd en uitgemaakt voor het vuil van de straat. Bij elke bal die ik raakte – ik heb 

nooit zo goed gespeeld als toen. (lacht) Maar een fi jne ervaring was het niet.’

Ze heeft het geluk gehad, zegt Courtois, dat haar eerste match als analiste er 

één met Karl Vannieuwkerke was, en dat ze toevallig naast Jan Mulder zat, met 

wie ze intussen ‘vier handen op één buik’ is. ‘Je zult me over Jan nooit iets 

slechts horen zeggen, als wij samen een match analyseren, is dat altijd met 

humor. “Mevrouw Courtois”, zegt hij dan, “wat is het probleem”, als ik de draak 

met hem steek. Ik ga hem en zijn vrouw Johanna soms bezoeken, helemaal in 
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het noorden van Nederland. Een echte powervrouw, ze staat met recht en reden 

naast hem. En we schrijven brieven. Ik houd ervan hoe je over elk woord gaat 

nadenken als je schrijft, hoe je andere woorden begint te gebruiken, naar syno-

niemen op zoek gaat. En ik houd van het verlangen dat zo’n brief opwekt.’

Ook D’Hooghe goochelt graag met taal. Alsof hij een grabbelton met citaten 

heeft waarin hij maar hoeft te graaien als hij een verhaal vertelt, zo lijkt het. 

Schrijvers, Franse zangers, politici, allemaal passeren ze de revue. En een vier-

tal keer per jaar geeft hij voor de hechte vriendenkring, onder wie Celie 

Dehaene, een krantje uit. ‘Ik doe dat graag. Onlangs had ik geschreven: “waar-

van we allemaal gespeend zijn”, maar mijn secretaresse had dat veranderd in 

“gespaard”. Ik vind het fi jn om over de keuze van een woord na te denken.’

Courtois: ‘Ik schrijf ze op, de nieuwe woorden die ik leer kennen. Dat kunnen 

woorden zijn die komen uit liedjes, boeken of brieven en ik probeer ze soms 

zelfs te integreren in het dagelijkse leven of tijdens analyses. Puur uit plezier”.’

De avond loopt op z’n eind, de konijnen in de velden zijn gaan slapen, de zon is 

achter de horizon verdwenen. Anne Marie D’Hooghe heeft nog een verzoek 

voor Courtois. Hun kleindochter Estée speelt voetbal in Qatar, ze is 14 maar 

doet al met de 17-jarigen mee. ‘Ik vraag haar soms of ze daar van de jongens de 

bal wel krijgt. “Nee, maar ik pak hem af.” Ze is ontzettend gedreven, maar ook 

bang dat ze daar in Qatar niet door de Belgische nationale ploeg opgemerkt zal 
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worden.’ Of Courtois eens kan horen hoe ze dat het best aanpakt. ‘Natuurlijk, 

zoveel inzet en visie al op zo’n jonge leeftijd!’

‘Voetbal blijft iets speciaals, hoor,’ vat D’Hooghe het gesprek samen, ‘een leer-

school voor het leven. Je leert winnen, wat niet moeilijk is, je leert verliezen, dat 

is al lastiger. Je leert omgaan met onvolmaakte autoriteit: een trainer is niet 

feilloos, maar toch moet je zijn beslissingen respecteren. En je leert rekening 

houden met de zwakste schakel in de ketting: je ploeg mag nog zo goed zijn, als 

je keeper niet in vorm is, verlies je toch. Het is wat Camus zei: “ce que je sais de 

la morale, je le dois au football”.’
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