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Sport in vertelmodus 
Lezing door mr. Aimé Antheunis

Bij afwezigheid, om gezondheidsredenen, van zowel onze voorzitter Jos als onze past-voorzitter Paul, 
mocht Patrick Van Campenhout – ad interim – onze vergadering leiden. Hij heeft die taak op perfecte 
wijze vervuld en liet ons weten dat zowel Jos als Paul op de goede weg van herstel zijn. Langs deze weg 
willen wij hen ook nog een extra steun geven zodat zij snel terug in ons midden mogen zijn!!

Na enkele korte mededelingen mocht Noël Willems, en in afwachting van ons voorgerecht, onze 
gastspreker, Mr. Antheunis Aimé, inleiden. 

Aimé is een oud-voetballer van o.a. Ertvelde, Eeklo en Lokeren, was enige tijd tewerkgesteld aan de 
R.U.G. en is vooral bekend door een mooie trainerscarrière met als absolute bekroning trainer van 
onze nationale voetbalploeg, de Rode Duivels.
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Met ups en downs gaat het met het weer, wisselvallig met korte belevingen van een warme 
zomer en van koele herfst.

Dit blijkt ook van toepassing te zijn op de werking van de club, nu eens een volle zaal om 
nadien met veel moeite een halve zaal gevuld te krijgen.

Nochtans probeert het directie comité telkens een goede en vlotte gastspreker uit te nodigen, 
die achteraf beschouwd steeds een topper bleek te zijn.

In de aanloop naar het najaar, nodigen wij u uit voor een uitzonderlijke uitstap naar Sint-
Niklaas onder de leiding van Chris Weyers, echtgenote van Marc Schoenmaekers. Na een 
stevige wandeling doorheen de stad gaan wij gezellig lunchen in het Kasteel Walburg, waar wij 
eventjes kunnen nadenken over de mogelijke activiteiten vanaf oktober.

Wij verwachten u in Sint-Niklaas op 16 juni 2018 te 10.00 uur aan het NMBS-station aldaar. 

Voorzitter Panathlon International Brussel

Jos Vanlerberghe

Woordje van de voorzitter
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Ondertussen werd het voorgerecht opgediend en hierbij gingen we de Oosterse toer op met 
huisgemaakte krabkoekjes met 2 dipsausjes, wat bij iedereen in de smaak viel!

Aimé kiest ervoor zijn uiteenzetting zittend te brengen en tijdens 
het eerste deel vertelt hij ons zijn sportieve levensverhaal. Hij is 
begonnen als speler van Racing Lokeren en na enige tijd kwam er 
een fusie met de andere Lokerse ploeg, nl. Standaard Lokeren, 
wegens te weinig velden en te weinig centen. De nieuwe ploeg 
speelde toen in bevordering en op 4 jaar tijd hielp hij als kapitein 
mee de promotie te halen naar 1ste klasse. Op dat ogenblik hadden 
zij een Europese “topploeg” met o.a. de Poolse sterren Lubanski en 
Lato. Wanneer Aimé dan een meniscusletsel oploopt, verloopt de 
genezing zeer moeizaam en hij besluit na 2 jaar, te gaan voetballen in 
Eeklo en te gaan werken aan de universiteit. Plots krijgt hij echter de 
kans om trainer te worden in Lokeren en Europees voetbal te spelen 
met een zeer jonge ploeg; een uitdaging die Aimé aangaat en dat is 
dan ook de start van een indrukwekkende trainerscarrière!

Wegens de mooie resultaten en via Raymond Mommens wordt hij (op 5 min. tijd!) trainer van 
Charleroi. Nadien volgen nog passages bij Germinal Ekeren, Waregem, om dan terecht te komen bij 
de nieuwe fusieclub Genk waar hij 4 jaar trainer bleef. Daar hielp hij zelf ook nieuwe, “goedkope” maar 
goede spelers zoeken en samen met de Limburgse mentaliteit van harde werkers, creëerde hij een zeer 
goede ploeg wat niet onopgemerkt bleef bij o.a. Mr. Vandenstock van Anderlecht. Dit resulteerde in 
een akkoord met Anderlecht om daar trainer te worden (contract getekend – in november! – ten huize 
van goede vriend Daniel Willems te Eeklo!) Niettegenstaande de grootste discretie werd dit nieuws 
door 1 journalist toch op de hoofdpagina van de krant bekend gemaakt wat resulteerde in een zeer 
stressvolle periode met een “burn out” tot gevolg.

De overgang naar Anderlecht betekende ook een zeer grote verandering in het “trainerschap”. Nooit 
meer rust, steeds stress, prestatiedrang en verantwoordelijkheid! 

Vb.: Aimé geeft advies om bepaalde speler(s) te kopen tegen hoge kostprijs en die moeten dan ook 
presteren, zoals b.v.b. Koller, die uiteindelijk gekocht werd voor 120 miljoen Belgische frank!!! Dit was 
veel meer dan Aimé dacht en dat bracht dan uiteraard prestatiedruk mee. Uiteindelijk werd Koller nog 
verkocht voor 550 miljoen frank, wat dan weer een uitstekende zaak was, achteraf.

Tussendoor vertelt Aimé ook nog diverse anekdotes wat zorgt voor een leuke en zeer gezellige 
stemming.

Tot slot van het eerste deel maakt hij nog de vergelijking tussen de omkadering van de voetbalploeg 
vroeger en nu: nu is er veel meer personeel en wordt veel meer “gespecialiseerd” gewerkt en dat 
resulteert uiteraard in veel grotere kosten en gigantische verschillen in de spelerslonen!? Voor Aimé is 
er eigenlijk veel te veel personeel en tijdens de vele vragen die gesteld worden komt duidelijk tot uiting 
dat het nu veel meer gecommercialiseerd is met allerlei clausules en grote inmenging van makelaars, 
managers, enz.

Ondertussen wordt het hoofdgerecht opgediend en hierbij is gekozen voor gestoomde zeewolffilet, 
Rodenbachsabayon, fijne garnalen en een wok van primeurs. Een heerlijk gerecht!!
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Voor het 2de gedeelte wil Aimé een volledige interactieve lezing vnl. met als thema het aanstaande 
WK-voetbal in Rusland. Als oud-trainer van de nationale ploeg is Aimé bijzonder goed geplaatst om 
dit item te bespreken. Hij is van oordeel dat onze Rode Duivels het WK wel kunnen winnen maar er 
zijn wel 8 ploegen die ook kunnen winnen… De eerste ronde is eerder bijkomstig maar vanaf de 2de 
ronde is het echt belangrijk want dan komt de rechtstreekse uitschakeling. 

De rol van de media is zeer belangrijk! Wilmots is eigenlijk een groot stuk buiten geschreven. De taak 
van Martinez is vooral de spelers samen houden en hun motivatie te stimuleren.

Op de vraag waarom er zoveel doelpunten vallen in de extra tijd, vindt Aimé de verklaring in de 
fysieke toestand en de concentratie. Bij diverse vragen omtrent de training vindt hij dat er vooral 
individueel moet gewerkt worden en hij vindt vnl. rust zeer belangrijk. 

Uiteraard zijn er ook heel wat vragen omtrent de gigantische lonen en premies en daarbij vindt hij dat 
er ook heel veel mislukte spelers zijn die achteraf grote problemen hebben omdat ze geen diploma 
hebben en moeilijk werk vinden. Hij vindt ook dat spelertjes veel te jong van huis weggehaald worden, 
wat dikwijls ook voor zeer grote problemen zorgt, en selecties op leeftijd zijn dikwijls fout door bvb. 
laattijdige maturiteit.

Op vragen i.v.m. tussenseizoentransfers en zoveel 
buitenlanders wijst hij op het Europees recht van 
werkvrijheid!

Ondertussen mochten wij nog genieten van een fijn 
Tartufodessert en koffie. Onze voorzitter ad interim 
sloot deze geanimeerde en gezellige gespreksavond af 
met een dankwoord aan Aimé en een passende fles 
heerlijke “Tros Beiaard” champagne uit Dendermonde, 
waarna iedereen tevreden huiswaarts mocht keren.

PIB aanwezig op de Fair-Play uitreiking 
Panathlon Wallonie-Bruxelles 

Op 23 april organiseerde de voorzitter van 
Panathlon Wallonie- Bruxelles, Philippe Housiaux, 
de “Fair-Play” Awards 2017. Het goed 
georganiseerde evenement ging door in de 
“WHALLL” te Sint-Pieters-Woluwe. Als 
hoofdgasten waren de Minister-President van de 
Franse Gemeenschap, Dhr.Willy Borsus en de 
Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, Dhr. Benoît 
Cerexhe aanwezig om de prijzen uit te delen. Ook 
de voorzitter van het BOIC , Dhr. Pierre-Olivier 
Beckers, was aanwezig. 
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Het werd een mooie avond die als rode draad een ode aan de onvoorwaardelijke inzet van de 
vrijwilligers die op hun manier hun lichamelijke-en geestelijke kracht in het verleden verleenden om 
Fair-Play aan te boren. Vele interessante verhalen kwamen aan bod. Een speciale ovatie bracht het 
publiek uit aan de Waalse sporters die slachtoffer werden van de aanslag van 22 maart 2017, hun 
bescheidenheid en moed sierden hen. De avond werd afgesloten met een receptie. Van Panathlon 
Brussel waren, Maurice, Eric en de 2 Patrik’s aanwezig. Proficiat voor de puike organisatie van 
Philippe Housiaux.
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Kalender 

16 juni
PIB jaarlijkse uitstap 

-Sint Niklaas—

Werkten mee aan 
deze nieuwbrief 

Jos Vanlerberghe 
Luc Van Landschoot 

Tiene Van Landschoot 
Jo De Bruyne 

Achiel Diagenant 
Patrick Van Campenhout 

Patricia Lamberts 
Jelle Vlaeminck


