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De overlevingsstrijd van Peter Castelein (coach KBGO Duva Fruit One)

“Weet je, ik heb

Geboortedatum : 29 september
1962.
Woonplaats : Zwevezele.
Getrouwd : Ingried Lips.
Kinderen : Ruben (22), speelt bij
Zwevezele Two.
Beroep : zaakvoerder van Lipcas nv,
die handelt in eieren, melk, pannen-
koeken en wafels. De pannenkoeken
worden onder het merk ‘De West-
hoek’ op de markt gebracht.
Basketbalcarrière : sinds 1993 in het
bestuur bij BBC Zwevezele. Was in het
verleden jeugdspeler bij de club.
Huidige functie : voorzitter/manager
BBC De Westhoek Zwevezele.
Opmerkelijk (1): in het basket
spreekt iedereen hem aan als ‘de pan-
nenkoekenboer’, een eretitel vindt Pe-
ter. “Wie BBC De Westhoek zegt,
denkt aan pannenkoeken.”
Opmerkelijke (2): zijn tweede passie
is duivenmelken, vroeger vinkenzetten.

BIO

PETER CASTELEYN,
VOORZITTER
BBC ZWEVEZELE

Q OOSTENDE/ZWEVEZELE – Het duel tussen KBGO Duva
Fruit One en BBC De Westhoek Zwevezele One is zondag
ook de confrontatie tussen Peter Castelein, coach van
KBGO One, en Peter Casteleyn, de voorzitter van Zweveze-
le. De naamgenoten delen hun passie voor de sport en
een pak frustraties na een seizoen degradatiebasketbal.

DOOR OLIVIER NEESE EN
MATTHIAS VANDERASPOILDEN

“Net voor dit interview verkocht er in de
klas iemand pannenkoeken.’t Waren van de
uwe”, lacht Peter Castelein, terwijl hij zijn
naamgenoot hartelijk de hand drukt. “In
Waregem ? Dat moeten er van de harmonie
van Sint-Eloois-Vijve zijn”, verrast de Zwe-
vezeelse voorzitter, waarna hij vlot alle de-
tails van de bestelling opsomt. “Een fami-
liebedrijf, hé. Ik weet wat er bij ons ver-
trekt.”
Hoewel ze nog nooit samenwerkten, zijn de
twee naamgenoten allerminst onbekenden
voor elkaar. Peter Castelein : “Toen hij
Zwevezele voor het eerst op de basketbal-
kaart aan het zetten was, speelde mijn broer
Karel er. En over hoeveel spelers hebben
we de jongste jaren al contact gehad ?
Twintig ? Dertig ?”
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Vergeet
ook de periode in Oostkamp niet, toen onze
zonen Ruben en Stoffel er samen speelden.
Ik heb Peter zelfs al enkele keren naar Zwe-

vezele proberen te halen, maar telkens bel-
de ik op een slecht moment.”
Peter Castelein (KBGO): “Ik zat net er-
gens anders of had net bijgetekend. Maar
anders met plezier. Ik heb zelfs al vaak en-
kele van mijn poulains doorgestuurd. Maar
ook de bereikbaarheid speelt een rol. Als
een ploeg interesse toont, neem ik mijn auto
en kijk ik hoe vlot ik ter plaatse geraak. En
Waregem-Zwevezele is niet zo evident. Nu
zondig ik eigenlijk al tegen mijn principes,
want ik ben langer onderweg dan dat ik trai-
ning geef. Maar had ik vorig jaar niet bijge-
tekend, dan zat ik nu misschien bij Zweve-
zele of de dames van Waregem. Iedereen
begint trouwens steeds vroeger. Hoeveel
ploegen er nu al gebeld hebben…”

Peter Casteleyn (Zwevezele): “Al vanaf
december beginnen de clubs basketters te
ronselen. De spelers zijn daardoor ook
enorm veeleisend geworden. Ze vragen niet
meer hoeveel en waar ze zullen trainen, wel
hoeveel ze willen verdienen.”
Peter Castelein (KBGO): “De oud-voor-
zitter van Oostkamp, Jean-Pierre Polfliet,
had daar een zeer goede visie over : wie
binnen de vijf minuten over geld begon,
mocht het aftrappen. Ik weet nog dat Phil
Dailey binnen kwam en zei : let’s talk
about money. Polfliet antwoordde : thank
you for coming and goodbye. Dailey was
van Eeklo naar Oostkamp gereden, maar hij
was geen minuut binnen geweest.” (lacht)

Jullie werkten nooit samen, maar de een
werd ongetwijfeld wél al met de andere
verward ?
Peter Castelein (KBGO): “Constant !
Hoeveel keer dat ik al onder mijn voeten
heb gekregen... Vorig jaar bijvoorbeeld was
ik op de match tussen Waregem en Zweve-
zele, waar de Zwevezeelse coach blijkbaar
opzettelijk verliest en Peter hem meteen
ontslaat. Nadien kreeg ik nogal wat mails :

je durft nogal, je trainer na de match bui-
tengooien. Ook op school krijg ik veel vra-
gen. Kan je dat wel combineren : manager
bij de ene club en coach bij de andere ?”
(lacht)

Maar jullie blijven vrienden ? Na de
heenmatch haalde Peter Castelein nog
zwaar uit naar ‘geldploeg Zwevezele’,
dat net voor de match Nick Oudendag
binnengehaald had.
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Dat is de
emotie net na de match. Maar dan zie je el-
kaar een tijdje niet meer en slijt zoiets...”
Peter Castelein (KBGO): “Dat was inder-
daad fout van me. Maar dat geeft toch niet ?
Ook in een huwelijk is dat zo : het is niet
omdat het er eens bovenarms op zit, dat het
daarom tot een breuk komt. Kijk, zonder
Peter is er geen basket in Zwevezele. Zelfs
niet in de regio, want zijn club heeft Oost-
kamp enorm gepusht. Die bewuste match is
gewoon cruciaal geweest voor ons kampi-
oenschap. Voor ons is het belangrijk om in
tweede te blijven en zonder Oudendag –
die trouwens alweer weg is – hadden we die
match gewonnen. Wij misten bovendien
Cedric Berquin, terwijl Lotfi Tahzima op
een cruciaal moment twee driepunters bin-
nengooide. En vergeet niet : met Laurent
Lhote heeft Zwevezele zowat de beste gu-
ard van de reeks. Na de pauze wint hij de
wedstrijd.”
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Je hebt
voor de match gezegd dat hij te zwaar 

Zondag 26 februari om 15 uur

KBGO Duva Fruit One – 
BBC De Westhoek Zwevezele One

Geboortedatum : 14 oktober 1961. 
Woonplaats : Waregem.
Getrouwd : Lut Delabie.
Kinderen : Diewertje (23), Stoffel (22)
en Cis (18). Diewertje kwam vroeger
uit voor Brother/Tulikivi Deerlijk maar is
gestopt, Stoffel speelt bij TMCI Wevel-
gem en Cis bij KBGO One, onder lei-
ding van zijn vader.
Beroep : leerkracht Nederlands aan
het Heilig-Hartcollege in Waregem.
Basketbalcarrière : na zijn eigen spe-
lerscarrière coach bij BT Waregem
(1992-1998), BBC Oostkamp (1998-
2004), BT Wevelgem (2004-2008),

KBGO/BC Oostende (2008-heden).
Huidige functie : coach van de

Essent Basketschool Oostende
(officiële naam : KBGO Duva
Fruit One) en de BDL-ploeg van
Oostende.
Opmerkelijk : draagt tijdens
een wedstrijd altijd een hand-

doek op de schouder, zijn han-
delsmerk.

BIO

PETER CASTELEIN,
COACH KBGO 
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Peter Casteleyn (Zwevezele): “Ik heb altijd gehoopt om te kunnen samenwerken met
een grote ploeg. En waarom niet met Oostende ? Vorig jaar heb ik het Johan Vande La-
notte gevraagd, maar het is er niet van gekomen. We liggen nochtans ideaal : op 30 km
van Oostende, dichtbij Roeselare, Tielt en Kortrijk. Van mij mocht Zwevezele een satel-
lietploeg worden. Hoeveel keer ben ik vorig jaar niet naar Roeselare en Tielt gereden om
te spreken over een fusie ?”
“Ik wil nog altijd samenwerken. Enkele weken geleden was ik in Ruddervoorde. Ik was
nog maar binnen en ze riepen al : wie moet je nu hebben ? (zucht) Ik mag op zondag-
morgen toch ook eens naar een matchke komen kijken ? In de kantine begonnen ze over
hun jeugdwerking. Oostkamp zit met jeugd, Zwevezele en Zedelgem liggen op 5 km...
We zitten allemaal in dezelfde vijver te vissen. Ik zei het nog tegen hun voorzitter Ivan
Tanghe : Jij gaat vijf miniemen hebben, wij zes. Waarom niet samenwerken ? Niemand
wilt dat ! Ik heb zelfs gepraat met Oedelem, maar ook die gesprekken zijn stilgevallen.
Iedereen denkt dat ze zullen moeten verhuizen, maar dat klopt niet. Iedereen heeft schrik
om gewoon eens rond de tafel te zitten.” 
Peter Castelein (KBGO): “Zeker voor de jeugd is samenwerken noodzakelijk. De
clubs denken allemaal veel te snel dat ze goede jeugd hebben. Hoeveel keer lees ik niet :
we gaan met onze eigen talenvolle jeugd bouwen… Dan denk ik : maar jongens, toch.”
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Over welk niveau praten ze dan ? Ik durf eerlijk toe te
geven : van onze jeugd kan er bijna niemand veel hoger dan in tweede provinciale mee-
draaien.”

“Zwevezele wil samenwerken, 
maar niemand anders durft”

BASKETBAL ZOOM
en Peter Casteleyn (voorzitter BBC De Westhoek Zwevezele)

nu zelfs een hond”
stond, hé. Wees maar zeker dat de coach
hem tijdens de rust opgenaaid heeft : zie je
wel, Castelein zal nog gelijk krijgen.”
Peter Castelein (KBGO): “Dat hoort erbij.
En hij stónd ook te zwaar. Maar met die ze-
ge hadden we meer kans om erin te blijven.
Voor het seizoen had ik het al voorspeld :
zes zeges volstaan om je te redden.”

Hoe zwaar weegt het om een heel seizoen
tegen degradatie te vechten ?
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Heel
zwaar. We hebben nog niet anders moeten
doen dan brandjes blussen. Het begon al in
de voorbereiding, toen Gent Brian Heinle
kwam halen en zo onze sleutel wegkaapte.
En dan is het zoeken naar vervangers. Ik
blijf erbij : wie aan het begin van het sei-
zoen nog geen ploeg heeft, is ofwel niet co-
achable ofwel niet fit. Ik heb een enorm
respect voor Chris Brouns. Ongelofelijk
hoeveel tijd en werk hij er in steekt. Zo’n
coach heb ik nog nooit gehad. Maar als de
spelers niet willen…”
Peter Castelein
(KBGO): “Voor mij is
het vooral frustrerend om-
dat het de eerste keer in
twintig jaar is dat ik meer
dan drie matchen na el-
kaar heb verloren. Hoe
noemen ze dat ? De kro-
niek van een aangekon-
digde dood ? Drie starters
vertrokken : Pieter Mat-
ten – die nu onze tweede
ploeg kampioen maakt –,
Jean Salumu en Pieter
Maelegheer. Bovendien heeft Yacine Bae-
ri nog geen vijf wedstrijden gespeeld. We
zijn verzwakt én veel jonger dan vorig sei-
zoen, maar spelen wél een reeks hoger. Ik
weet hoeveel talent er in mijn groep zit, wat
de spelers er allemaal voor doen en hoe
weinig die gasten daar maar voor terugkrij-
gen. We zitten intussen aan 130 trainingen
en sommigen hebben al meer dan 70 mat-
chen – er is ook nog de beloftecompetitie –
in de benen. Ik wil niet dat die kinders, ik
zie hen echt als mijn kinderen, beoordeeld
worden door mensen die hen amper aan het
werk hebben gezien. Geef hen tijd.” 

Hoeveel inspraak dulden jullie van ‘de
andere partij’? Hoe ver mag de inmen-
ging van een voorzitter gaan en omge-
keerd ?
Peter Castelein (KBGO): “Ik zit natuurlijk
in een speciale situatie. Ik móét nu bepaalde
spelers opstellen in functie van de eerste
ploeg. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
Oostende investeert fors in jonge spelers, ze
worden ook vergoed, dus moeten ze groeien
én spelen. Ik versta dat. Als je daar niet mee
akkoord kan gaan, moet je vooraf zeggen
dat je het niet doet. Enkel in bekerwedstrij-
den en to win games doe ik mijn goesting
en spelen de beste spelers.” 
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Bij ons is
de coach de baas over de spelers. Nog nooit
heb ik me met het sportieve bemoeid. De
coach stelt zijn ploeg op en heeft daar zijn
redenen voor. Je wint en je verliest sámen.
Als ik er echt niet mee akkoord ga, zal de
samenwerking niet lang duren. Met Walter
Van Mieghem klikte het bijvoorbeeld niet.
Maar daarvoor heb ik vijf jaar samenge-
werkt met Tom Poppe en zelfs zeven met
Jo Hamers.”
Peter Castelein (KBGO): “Coachen is een
van de weinige dingen die ik kan, de rest
moet ik aan iemand anders vragen. Laat me
bijvoorbeeld één maand het bedrijf van Pe-

ter overnemen en hij is failliet. Maar als ik
iets kan, laat me dan doen. Vorig jaar kon
ik met enkele tactische ingrepen matchen
winnen, nu kan ik hoogstens in veel mat-
chen zorgen dat we geen slagen krijgen. Dat
doet pijn. Ze zeggen dan : je bent minder
streng dan anders. Dat klopt niet, maar ik
kan van die kinders gewoon niet hetzelfde
eisen als van toppers. Ik wil niet ten koste
van alles winnen, ik wil spelers máken.
Tom Poppe zat bijvoorbeeld met heel veel
succes vijf jaar bij Peter, maar hij stak nooit
tijd in spelers opleiden. Dat is een keuze,
maar ik wil dat ook mijn werk geappreci-
eerd wordt.”

Worden de mindere resultaten je aange-
rekend ?
Peter Castelein (KBGO): “Oostende is ge-
woon om te winnen, hé. Ik begrijp dat ze
voor de eerste ploeg weinig geduld hebben,
maar een jeugdproject bouw je niet in één
of twee jaar op. Als ik nog drie tot vier jaar

mag werken met die jongens van 1993 tot
1997, zullen er zeker vijf of zes naar eerste
klasse doorstoten. Maar ze moeten ook kan-
sen krijgen. Dat gebeurt te weinig. Niet al-
leen bij Oostende, overal.”

Kan het eigenlijk dat een satellietploeg
van een eersteklasser onderaan in tweede
nationale bengelt ? Schiet zo’n team zijn
doel dan niet voorbij ?
Peter Castelein (KBGO): “Alle satelliet-
ploegen bengelen onderaan, hé. Het enige
verschil is dat Bergen en Luik hun tiende,
elfde of twaalfde man van de eerste ploeg

laten meedoen in de matchen die ze kunnen
winnen. De tiende, elfde en twaalfde man
van onze eerste ploeg brengen mijn team
niets bij. De gasten van Duva zijn vaak be-
ter. Dat zorgt ervoor dat die ploegen boven
ons staan in het klassement.”
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Overal
waar er satellietploegen zijn, wordt de ge-
loofwaardigheid van de competitie naar be-
neden gehaald. Ook in tweede provinciale :
het is telkens afwachten met welke ploeg
een Waregem of een Oostkamp komt…”
Peter Castelein (KBGO): “In tweede na-
tionale werken alleen wij met jeugd, de rest
doet het met gevestigde waarden. Ik hoop
dat het zo zal blijven. Het heeft geen zin om
zes of zeven jongens buiten te gooien en an-
deren binnen te halen. Ik zie mijn spelers
een enorme progressie maken, ook in de
scouting. Alleen al daarom zou ik in tweede
willen blijven. Ik wil niet dat dit een verlo-
ren jaar wordt. Bovendien ben ik bang dat
Oostende bij degradatie grote kuis zal hou-

den, op álle gebied. Dat zou honderd pro-
cent ten onrechte zijn, want die kinders valt
niets te verwijten.”

In hoeverre weegt die onzekerheid ?
Peter Castelein (KBGO): “Ik heb nog een
contract tot eind volgend seizoen en ik zou
gerust nog tien jaar in Oostende willen wer-
ken. Ik blijf erbij : in zo’n project is conti-
nuïteit van levensbelang. Kijk naar wat
Frans De Boeck hier vijftien jaar heeft ge-
daan of naar het collegebasket in de VS.”
“Ik weet hoeveel tijd en energie ik in dit
project heb gestoken, hoe de jaren voorbij-

vliegen en hoe weinig ik daarvoor terug-
krijg. Het enige wat ik wil is waardering. Ik
hoop echt dat ik mijn werk kan blijven
doen. Misschien beeld ik het me in, maar ik
voel iets dat er vroeger niet was. Ik ben op
een breekpunt gekomen... Weet je, ik heb
nu zelfs een hond. Ik heb altijd gezegd dat
ik pas een hond in huis zou halen de dag dat
ik stop met coachen. Ik wou een dober-
mann, maar omdat mijn vrouw daar bang
voor is, houden we het voorlopig op een
golden retriever. Ik klink misschien verbit-
terd, maar ik heb al te veel ontgoochelingen
opgelopen.” 
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Daarin zijn
we gelijk : naast onze job hebben we niets
anders dan het basketbal. Als de resultaten
tegenvallen of je kan niet meer werken zo-
als je wilt, dan sleep je je naar het einde. De
binding is bij ons ook weg. Ten tijde van
David Hamers, Gino Defraeye en Chris
Segers, dát was een groep. Na de match sa-
men in de kantine plezier maken. Nu is de

match gedaan en zijn de
spelers weg. Je mag hen
zelfs nog opleggen dat ze
een uur na de match moe-
ten blijven, ze vinden al-
tijd wel een uitvlucht.
Vroeger wou ik geen
match van de eerste ploeg
missen, nu denk ik soms :
waarom moet ik nog
gaan ?” 
Peter Castelein (KBGO):
“Dat vind ik nog veel er-
ger. Ik ben coach en word
betaald, maar Peter steekt

er zijn geld, tijd en energie in en hij krijgt
niets terug. Je had eigenlijk bij je standpunt
moeten blijven en vóór het seizoen de ploeg
moeten opdoeken, hé.”

Zal het niet zuur zijn als KBGO zou de-
graderen ten nadele van Zwevezele, dat
dan na het seizoen toch opgedoekt
wordt ?
Peter Castelein (KBGO): “Hadden we die
heenmatch maar gewonnen... En ik kan
moeilijk vragen aan Peter om er deze week
nog mee te stoppen, hé.” 
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Ik zou ook
veel liever hebben dat Gistel erin blijft en
Melsele en wij zakken. Maar ik kan de
ploeg nu niet meer opdoeken voor mijn eer.
Als ik nu zou stoppen, wat zouden de men-
sen zeggen ? En de sponsors ? Je kunt niet
blijven zeggen dat je stopt en weer door-
gaat. Met Nieuwjaar heb ik er erg aan ge-
twijfeld, maar de spelers beloofden beter-
schap. Het tegendeel is gebeurd… Had ik
met Nieuwjaar in deze situatie moeten zit-
ten, dan was het dan al gedaan.” 

Hou je de ploeg nu niet in leven tegen be-
ter weten in ?
Peter Casteleyn (Zwevezele): “Misschien
wel. Mijn basketploeg is momenteel een
last. Dit is duidelijk het seizoen, of mis-
schien zelfs het tweede seizoen, te veel. Ei-
genlijk hadden we moeten stoppen nadat we
kampioen werden.”
“Financieel moet ik me geen zorgen maken.
We krijgen ieder jaar het budget rond en ik
kan probleemloos opnieuw een ploeg in
tweede nationale uitbouwen, maar dat heb
ik er niet meer voor over. Ik ga nu naar on-
ze ploeg in tweede provinciale kijken en als
zij niet spelen naar eerste of tweede klasse.
Onder meer naar Oostende en Peter. Véél
interessanter !”

Peter Castelein :
“Ik ben bang
dat BCO bij
degradatie
grote kuis

zal houden”

Peter Casteleyn :
“Eigenlijk hadden

we moeten
stoppen nadat
we kampioen

werden”


