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Hans De Wispelaere (Basket Sijsele
One), Bruce Minne (Nc Knokke-
Heist One) en Karim Kaddour

(Racing Brugge One) zijn allerminst onbe-
kenden voor elkaar. Bruce Minne en Karim
Kaddour stonden in hun spelerscarrière
meermaals tegenover elkaar en beiden heb-
ben ooit nog onder de hoede van Hans De
Wispelaere gespeeld, respectievelijk bij
Knokke-Heist – waarbij hij Bruce nog
steeds en consequent als captain aanspreekt
– en Oedelem. Karim Kaddour : “Bij de Be-
vers hebben we een jaar degradatiebasket
gespeeld en dat smeedt een band. Een jaar
lang vechten, babbelen en constant samen
oplossingen zoeken. We zijn daar als jonge
ploeg in geslaagd en wonnen dat seizoen
zelfs nog de beker. Vooral dankzij de posi-
tieve coaching van Hans. Ja, ik heb veel van
hem bijgeleerd, dat geef ik eerlijk toe.” Die
sterke band mondde nu uit in een unieke sa-
menwerking, waarbij de drie coaches dvd’s
en systemen van hun tegenstanders onder
elkaar, en enkel onder elkaar, verdelen.
Kaddour : “We zijn concullega’s. Concur-
renten, maar ook collega’s. Als je elkaar
blok zet, dan sta je alleen. Want de coaches
zijn je collega’s, niet de spelers.”
Minne : “We hebben allemaal dezelfde vi-
sie. Een recent voorbeeld : ik kon Aarschot
– met een nieuwe coach – niet meer scouten
want ik speelde thuis tegen Wilrijk, dat Ra-
cing en Sijsele nog wilden zien. Op datzelf-
de moment speelde Racing tegen Pitzem-
burg, dat Sijsele en wij nog wilden scouten.

Wat zou er normaal gebeuren : Hans zou
naar Knokke komen, ik zou niets hebben en
Karim zou iemand op pad moeten sturen.
Wat hebben we in de plaats gedaan ? Karim
en ik hebben onze match gefilmd en Hans
ging naar Bornem om voor ons te filmen.
Zo hebben we toch allemaal ons materiaal.”
De Wispelaere : “We zetten die matchen
dan op dvd’s, tekenen meestal ook al de
plays voor elkaar uit en verdelen die dan
onder elkaar. Een enorme tijdswinst.”
Minne : “Bovendien heb ik – in tegenstel-
ling tot Hans en Karim, die vorig seizoen
nog niet in deze reeks actief waren – van ie-
dere speler uit de reeks een fiche : links- of
rechtshandig, shotter,
driver, sterktes,
zwaktes, shot zoveel
driepunters... Ik moet
alleen maar knippen
en plakken.”
De Wispelaere :
“Vorig seizoen maak-
te ik iedere week een
dvd voor mijn gasten,
maar ik kwam tot de
vaststelling dat de
meesten die niet bekeken. Als ik ernaar
vroeg, moesten ze meestal nog eens zoeken
tussen hun vuile onderbroeken in hun sport-
zak. Dan weegt het resultaat niet op tot het
werk dat je daarin steekt. Daar ben ik dit
jaar mee gestopt.”
Minne : “Ik heb één gegeven : een exem-
plaar van onze match tegen Sijsele, waar we
een totale offday hadden en weggespeeld
werden. Maar als ze daarna een zes op zes
boekten, moesten ze niet kijken. (lacht) Een
leuke anekdote : Dirk Brouns gaf ook
dvd’s mee aan zijn spelers. Toen hij de in-
druk kreeg dat er niet naar gekeken werd en
dat eens wilde controleren, monteerde hij in
het midden van die dvd een stukje porno.
Niemand had dat gezien... (lacht) En wat ik
ook geleerd heb : sommige spelers mag je
niet té veel informatie geven.” 
Kaddour : “Dat we elkaar helpen, wil niet
zeggen dat we niet van elkaar willen win-
nen. Zo heb ik tegen Sijsele met een zone
uitgepakt, die ik speciaal tijdens een oefen-
match in Aalter – waar ik zeker was dat er
geen scout aanwezig was – had uitgetest.”

Knokke-Heist One en Racing Brugge
One prijken broederlijk aan de leiding,
terwijl Sijsele net boven de twee degrada-
tieplaatsen hangt. Staat iedereen op zijn
plaats ?
De Wispelaere : “Sijsele staat op zijn
plaats. Wel had ik gehoopt dat we één of
twee matchen meer gewonnen zouden heb-
ben. Eigenlijk zijn we een jaar te vroeg
overgegaan. Op gebied van ervaring komen
we iets te kort, de tol die we betalen om
jonge gasten te integreren. Maar moest ik
sommige van hen bedankt hebben voor dit
seizoen ? Het zijn wel die jongens die de
promotie van provinciale naar eerste lande-
lijke hebben afgedwongen. Dat botst met
mijn visie. Helaas zullen we ook een heel
seizoen die forfaitnederlaag (Sijsele verloor

op de openingsspeeldag met forfait omdat
er een licentie ontbrak, red.) meeslepen.
Positief staan is onvoldoende, we moeten
één match meer winnen dan onze recht-
streekse concurrenten.”
Kaddour : “Wij wilden sowieso beter doen
dan vorig seizoen. Voor het seizoen mocht
iedereen tijdens een gesprek zijn mening
geven en we iedereen dacht : wij vijfde en
Knokke derde.”
Minne : “Als we elf van de veertien mat-
chen kunnen winnen, waarvan we er maar
zeven compleet stonden, dan lijkt onze plek
me verdiend. Zijn we de beste ploeg van de
reeks ? Dat denk ik niet. Maar als je met

Nieuwjaar aan de lei-
ding staat, moet je
durven je kaarten op
tafel te leggen. De
vraag is : wat wil het
bestuur ? Als de kans
zich voordoet, wat ga
je doen ? Is het finan-
cieel haalbaar ? Wat
zeg je tegen de spe-
lers ? Gaan we dan
twee of drie keer trai-

nen ? Het transferbeleid, de uitbouw en de
terugronde hangt ervan af. Daarom wil ik
tijdens de kerstvakantie weten waar de club
naartoe wil. Zegt de voorzitter dat het niet
lukt, dan kan ik na Nieuwjaar mijn tweede-
jaarscadetten veel meer kansen geven.”
De Wispelaere : “Een raad die ik wil mee-
geven aan mijn jongere collega’s : het is ge-
vaarlijk om tijdens het seizoen de focus te
verleggen. Dat heeft een impact op de spe-
lers. Het moet in je achterhoofd zitten, maar
je moet het op een andere manier aanbren-
gen. Zeg bijvoorbeeld niet : we gaan voor
derde nationale, maar wel : we proberen ie-
dere match te winnen.” 
Kaddour : “Dat is onze succesformule : we
bekijken iedere match apart. Wie te ver
denkt, moet een bijdrage in ons zwijntje ste-
ken. En ja, ik heb al veel boetes… Maar
eerlijk : wij zijn niet klaar voor derde natio-
nale. Het bestuur is heel goed bezig, maar
niet breed genoeg, de financiële middelen
zijn er niet, er heerst een crisis, de zaal…
We hebben zeker een ploeg die de top kan
spelen, maar je moet ook alles in perspec-
tief zien : we hadden in de heenronde acht
thuismatchen en maar vijf verplaatsingen,
nu is het omgekeerd. Ook hadden we nog
geen combinatieblessures. Knokke is veel
meer matuur, Falco is fenomenaal en er zit-
ten er in onze reeks ploegen met geld, die in
de terugronde nog klasbakken zullen aan-
trekken. Maar goed, we zullen eindigen op
15 of 16 matchen en in deze reeks kan je
daarmee op de promotieplaatsen eindigen.
Dan is het aan het bestuur. Mijn mening :
we spelen een jaar te vroeg zo goed, net zo-
als Hans zei dat Sijsele een jaar te vroeg is
overgegaan. Daar ben ik heel realistisch in.”
Minne : “Maar ik zal nooit met de handrem
op spelen. Er zijn er genoeg in onze reeks
die willen overgaan : stamnummer wisselen
en het is opgelost. Anders moeten ze maar
iemand anders nemen en blijf ik zaterdag-

avond thuis.”
Kaddour : “Daarom moet je nú spreken.”

Waar zit hem dan het verschil met vorig
seizoen, toen Racing en Knokke-Heist
zich maar nipt konden redden ?
Minne : “Simpel : de voorbereiding. Steve
Robeyst kwam met een mentaliteit : welk
spelletje ik ook speel, ik wil altijd winnen.
Is dat nu een oefenwedstrijd, een competi-
tiematch of gooien van de middenlijn : als
hij verliest, is hij kwaad. Voor de oefenpot
tegen Zwevezele zei hij : jongens, ze zijn
maar met zes, wij met twaalf, we gaan dat
hier winnen, hé. Tegen Wevelgem : als we
winnen tegen mijn ex-ploeg, meteen een
plateautje bier. Die mentaliteit zat al in de
ploeg, maar Hendrik Tratsaert en Robeyst
hebben dat extraatje gebracht, ook al omdat
we zoveel wonnen in de voorbereiding.”
Kaddour : “Ter vervanging van de vertrek-
kers wilde ik spelers met trainingsethiek.
Dat was het probleem. We haalden Dries
Van Poucke en Donny Dewulf en die heb-
ben dat. De trainingen waren veel beter en
dat trok zich door naar de wedstrijden.
Maar veel hangt af van geluk en details : in
mijn eerste jaar heb ik chance gehad dat ik
vier wedstrijden op rij won en we meteen in
die schwung zaten. Terwijl een andere
coach misschien ook keihard werkt, maar
pech heeft… Ja, er is ook een stijlbreuk met
vorig jaar, maar ik ga geen stenen werpen
naar mijn voorganger. Je kan veel zeggen,
maar Dirk Brouns heeft Racing van een de-
gradatiekandidaat in tweede landelijke tot
een stabiele eerstelandelijker gemaakt.”

Aan tafel met Karim Kaddour (Racing Brugge One), Bruce Minne (Namedis chape

Meer collega’s
Q BRUGGE – Eerste landelijke wordt dit seizoen gedomineerd door onze regio. Met Basket Sijsele, Name-
dis chape Knokke-Heist en Racing Brugge bevolken drie streekclubs de reeks, die bovendien wordt aange-
voerd door deze laatste twee. We brachten de drie coaches van ‘onze’ ploegen samen in restaurant De
Goedendag in Lissewege voor een debat, dat uiteindelijk ruim vier uur zou duren. Een samenvatting.

Bruce Minne : 
“Dirk Brouns stak
ooit porno in zijn

scoutingvideo’s om
te zien of zijn

spelers wel keken”

Karim Kaddour : 
“Ik ben daar

realistisch in : 
Racing Brugge is 

niet klaar voor 
derde nationale”

“Het zou goed zijn om
de beste Brugse

jeugdspelers samen 
te brengen”



Minne : “Vorig jaar heb ik misschien ook
de fout gemaakt dat ik in mijn eerste jaar
als hoofdcoach alle spelers die wilden blij-
ven ook die kans heb gegeven. Enkelen be-
loofden dat ze er alles zouden aan doen om
fit te zijn, terwijl ze pas in augustus met een
beperkte fysiek toekwamen. Die juiste men-
taliteit zit er dit keer wél in, ook bij de ca-
detten die meetrainen. Matthias Franchoo
en Dries Aelter nemen die gasten op sleep-
touw, maar sparen hen ook niet op training.
Ik zeg ook : laat ze niet passeren, want dan
heb ik daar niets aan. En met resultaat. Bij-
voorbeeld tegen Aarschot heb ik twaalf mi-
nuten met een eerstejaarscadet gespeeld.”
De Wispelaere : “Op donderdag nodig ik
cadetten uit op training en de enige afspraak
voor mijn spelers is : als ze onder het kot
komen en je kan ze een dakgoot zetten, geef
hen dan een fikse dreun. Geen compassie.
Het mag niet de bedoeling zijn dat de One
zijn niveau verlaagt. Zij die uit het goede
hout gesneden zijn, zullen blijven komen.
En eerlijk : ze vallen absoluut niet tegen.”
Minne : “Je jeugdspelers moet je al op ca-
dettenleeftijd van het seniorbasket laten
proeven. Dan weten ze al wat het is en als
ze later hogere studies aanvatten, zullen ze
nog altijd gemotiveerd zijn om twee of drie
keer af te komen. Eenmaal junior is het ei-
genlijk al te laat…”
Kaddour : “Het huidige concept werkt niet
meer en moeten we drastisch veranderen.
Dat is de uitdaging voor de clubs : hoe kan
je je model aanpassen zodat deze generatie
wél gemotiveerd blijft. We moeten stoppen
met ploegen te trainen en ons meer richten
op een individuele : werken aan techniek,
three-on-three spelen, spelers de mogelijk-
heid geven om vijf keer te trainen als ze dat
willen... Ze kunnen nu zelf hun studies assi-
mileren en hetzelfde zou mogelijk moeten
zijn in het basketbal. En de volgende stap is
dan samenwerken met de scholen. Dit zou
ook voor meer stabiliteit zorgen, want dat is
bij de meeste coaches de frustratie : na x
aantal jaar moeten ze hun spelers lossen.”

De Wispelaere : “Wat is een jeugdtrainer
voor mij ? Ik krijg aan het begin van het
seizoen tien of twaalf spelers van om het
even welk allooi en op het einde van het
seizoen wil ik stuk voor stuk betere spelers
afgeven. Leid spelers eerst individueel op
tot goede basketters en breng ze dan samen.
Dan volgen de resultaten wel van zelf.
Nooit ben ik een seizoen gestart met het
idee om kampioen te worden, wel om spe-
lers beter te maken. En als ik nu mijn cv be-
kijk, kom ik tot de vaststelling dat ik op die
manier toch een pak prijzen heb gepakt.”

Kaddour : “Dat we met vier clubs – Oost-
kamp er nu bijgenomen – zo dicht bij elkaar
liggen, is in het seniorbasket eerder een
voordeel – veel derby’s, onze huidige sa-
menwerking –, op het vlak van jeugdwer-
king minder. De rekruteringsveld is kleiner
en de spelers zitten te verspreid. Het zou
goed zijn als we de goede spelers samen-
brengen… Natuurlijk zullen de verenigin-
gen dat niet graag zien gebeuren.”
Minne : “En wat gebeurt er ? Oostende
komt hen halen. Dat ligt vooral aan de ou-
ders, die dan kunnen zeggen dat hun zoon
of dochter in eerste klasse speelt, vijf keer
per week traint, dat ze een gratis abonne-
ment krijgen… Brugge en Sijsele liggen
nog wat centraal, wij grenzen aan de zee en
Nederland. Er loopt zelfs een weddenschap
met de jeugdvoorzitter voor een fles cham-
pagne als het hem lukt om ooit twee Neder-
landers binnen te halen. Maar ondanks dui-
zend folders, het bezoeken van scholen en
initiatietrainingen : niets !”

De wisselwerking met de Two- of Three-
ploeg lijkt ook tekort te schieten.
Kaddour : “Bij Racing lukt dat wel, omdat
we – mezelf incluis – daar ook veel doelge-
richter mee begonnen zijn. In dat opzicht is
het een voordeel dat ik eerst vier jaar lang
de Two heb gecoacht. Ik weet perfect wie
ik wanneer kan inpassen.”
Minne : “Eerlijk : ik pak rechtstreeks ca-
detten, die ik zelf train en Gunther De
Pauw coacht. Want onze tweede en derde
ploeg staan eigenlijk op zichzelf.”
De Wispelaere : “Ook bij ons is de Two
een entiteit op zichzelf. Niemand van de
Two wil eigenlijk bij de One spelen en dat
moet veranderen. Een Two moet een basis
zijn, waarbij de jongste gasten die er boven-
uit steken hun kans krijgen bij de One. Op
dat vlak zijn we nu niet goed bezig.”

q Met dank aan restaurant De Goedendag,
Lisseweegsvaartje 2, Lissewege. Meer info :
050 54 53 35 of www.degoedendag.be

Knokke-Heist One) en Hans De Wispelaere (Basket Sijsele One) : het groot landelijk debat

dan concurrenten

We herkennen v.l.n.r. Hans De Wispelaere (Basket Sijsele One), Olivier Neese (sportredacteur), Jean-Marie Bulthé (basketbalmedewer-
ker), uitbater Luc De Winter, Karim Kaddour (Racing Brugge One), Bruce Minne (Knokke-Heist One) en Mark Devenyns (basketbalmede-
werker). (Foto’s Tom Brinckman)

17VRIJDAG 23 DECEMBER 2011 SPORT WEST
(SG10/2) BASKETBAL DEBAT

Carrière
Kaddour : “Of het lijkt dat wij nooit

ontslagen kunnen worden bij onze huidi-
ge clubs ? Zeg nooit nooit.” 

De Wispelaere : “Tijdens de A-cur-
sus zei Frans De Boeck : er zijn twee
soorten coaches : zij die buiten gesme-
ten zijn en zij die buiten gesmeten wor-
den. Als je daar niet mee kan leven,
moet je nu uit de cursus stappen. Als ik
ooit aan de kant wordt geschoven, wil ik
dat ze me nooit kunnen verwijten dat ik
me geen 200 procent ingezet of alles ge-
probeerd heb.”

Minne : “Als Knokke-Heist vorig sei-
zoen was gezakt, was ik niet gebleven,
zelfs al had ik al bijgetekend. Ik had er
echt alles aan gedaan en als het dan niet
lukt, heb je gefaald. Mijn ambitie ? Toen
ik begon, heb ik gezegd dat ik graag op
een hoger niveau zou willen coachen dat
dat ik gespeeld heb, dus in nationale.”

De Wispelaere : “Dan heb ik een pro-
bleem, want bondscoach zit er niet in.
(lacht) Maar ik heb nog ambitie. Ik heb
een uitnodiging gekregen om stage te lo-
pen bij Dale Layer, de coach van de Li-
berty Flames, dat in de first division van
de NCAA-competitie speelt. Dat spreekt
me aan, in die optiek om eventueel ooit
nog eens in nationale te coachen. Dat
ben ik serieus aan het overwegen. Het
probleem is dat ze in oktober en novem-
ber bouwen aan de ploeg.”

Minne : “Dan zou je daarna een sab-
batjaar moeten inlassen ?”

De Wispelaere : “Ja, maar daar moet
ik ook nog met mijn vrouw over spre-
ken, want dat is een belangrijke beslis-
sing. Maar als ik ooit nog eens hoger
wil, is het stilaan het moment.” 

Tranfers
De Wispelaere : “Vanaf nu begin ik

met de transfers, maar ook hier is het
eerst aan het bestuur : wat is de visie ?
Wij werken zo dat ik namen doorgeef en
het bestuur kijkt of het financieel haal-
baar is. Ik praat enkel over het sportieve
met mijn spelers, voor het financiële
moeten ze een kamertje verder zijn.”

Minne : “Bij mij is het ongeveer het-
zelfde, maar als een speler iets vraagt,
mag ik mee beslissen of we het doen.”

Kaddour : “Ik krijg een budget, moet
zelf op zoek gaan en alle gesprekken
voeren. Jullie concept lijkt me logischer.
Maar wij komen van een andere manier
van werken en dat kan je niet van de ene
op de andere dag veranderen. Een voor-
deel ? Het is een extra job, je bent volle-
dig verantwoordelijk en als coach wil je
dat je spelers aan je kant staan, maar je
moet wel over hun wedde negotiëren…”

Wie stijgt ?
Kaddour : “Falco en Knokke.”
Minne : “Falco en Oxaco.”
De Wispelaere : “Falco en Knokke.”

Wie zakt ?
Minne : “Landen en Pitzemburg.”
De Wispelaere : “Landen en Pitzem-

burg.”
Kaddour : “Landen en Langemark.”

Hans De Wispelaere : 
“Ik overweeg om
stage te lopen bij
een NCAA-ploeg 

en een sabbatjaar 
in te lassen”


