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W
e komen van ver. 
Twintig jaar geleden 
wilde Nederland zelfs 
geen trainingswedstrij-
den spelen tegen de 
Belgische hockeyploeg, 
wegens te min. Nu 
staan de Red Lions op 
het nummer één in de 
wereldranglijst en heb-
ben ze alles gewonnen 
wat er te winnen valt, 
behalve de olympische 

gouden plak. Tijdens de vorige 
spelen in Rio in 2016 grepen ze 
daar in de finale tegen Argentinië 
net naast.
Het Belgische hockey is niet alleen 
een succes op het veld, maar ook 
ernaast. In vijftien jaar is het aan-
tal leden van Belgische hockey-
clubs meer dan verdrievoudigd, 
van 16.000 naar 53.000. Hetzelfde 
geldt voor het aantal clubs. Vroe-
ger waren er twee hockeyclusters 
rond Brussel en Antwerpen. Nu 
zijn er clubs over het hele land, die 
allemaal beschikken over de nodi-

ge, dure hockeyinfrastructuur.  
Een kunstgrasveld kost al gauw 
500.000 euro. Sinds juni staat er in 
Wilrijk een gloednieuw Hockey 
Center of Excellence, dat onder 
meer als uitvalsbasis dient voor de 
Belgische mannen- en vrouwen-
ploeg.
De financiële middelen gingen 
eveneens de hoogte in. In 2005 be-
droegen de sponsorinkomsten van 
de Koninklijke Belgische Hockey-
bond (KBHB) 65.000 euro per 
jaar. Tegenwoordig is dat 2 mil-
joen euro. Het aantal personeels-
leden van de KBHB is gegroeid 
van 4 naar 25. Samen met de fi-
nanciering van het Belgisch Olym-
pisch en Interfederaal Comité 
(BOIC) en de regionale overheden 
maakte dat sponsorgeld de profes-
sionalisering van de sport moge-
lijk. Twintig jaar geleden moesten 
de Belgische hockeyspelers zelf 
betalen om op stage te kunnen 
gaan en stopten de meesten na 
hun studie, omdat spelen voor de 
nationale ploeg niet te combineren 

viel met een loopbaan. Nu worden 
ze als halftijdse prof betaald door 
de KBHB en hun clubs, en worden 
ze omringd door de beste coaches 
en infrastructuur.

Opmerkelijke opmars
Het zaadje voor al die successen 
werd geplant door Marc Coudron 
in 2015. Een jaar eerder had hij als 
speler afscheid genomen van de 
nationale hockeyploeg, na meer 
dan twintig jaar en 350 wedstrij-
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HET MODEL ACHTER HET BELGISCHE HOCKEYSUCCES

Van kneusje  
tot topfavoriet
De Red Lions, de Belgische mannenhockeyploeg, zijn de grote favoriet voor 
olympisch goud in Tokio. Dat zou een nieuw hoogtepunt zijn in het succes
parcours dat het Belgische hockey de afgelopen vijftien jaar heeft afgelegd. 

De sport is volwassen geworden, op het veld en ernaast. J E F  P O O R T M A N S
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den. België was toen nog een 
kneusje onder de hockeylanden. 
Coudron wilde bij het Belgische 
hockey betrokken blijven en kreeg 
compleet onverwacht de vraag om 
voorzitter van de KBHB te wor-
den ¬ een functie die hij vorige 
maand na zestien jaar heeft door-
gegeven. 
Marc Coudron vertrok van de 
waarden waar hockey voor staat: 
respect, fair play, verdraagzaam-
heid en teamspirit. Hij zag alleen 

maar verbeterpunten. “Alles moest 
nog worden ontwikkeld, zoals een 
clubwerking, sponsoring, infra-
structuur en internationalisering”, 
zegt hij. Coudron had een geknip-
te man in gedachten om dat mee 
op te zetten: de Nederlander Bert 
Wentink. Hij werkte als professor 
lichamelijke opvoeding aan de 
universiteit van Tilburg en had als 
hockeycoach successen geboekt 
met de Nederlandse vrouwen-
ploeg en de Brasschaatse club 

Dragons. Na enkele gesprekken 
met Coudron zegde hij zijn baan 
op en werd technisch directeur bij 
de KBHB. De tandem Coudron-
Wentink wordt alom geprezen als 
de architect van het Belgische hoc-
keysucces.
Dat succes noemt Coudron stee-
vast een evolutie, geen revolutie. 
“Wij wilden niet zomaar een ploeg 
klaarstomen voor het volgende 
toernooi. Onze ambitie was op lan-
ge termijn met het Belgische hoc-
key in al zijn gelederen vooruit-
gang te boeken”, legt hij uit. Want 
ons land had veel hockeytalent, 
wist Coudron. Tussen 2004 en 
2011 werd België meermaals Euro-
pees kampioen in verschillende 
jeugdcategorieën. “Het was onze 
taak die spelers de juiste omkade-
ring te bieden, zodat ze hun poten-
tieel ten volle konden ontwikke-
len”, vertelt Coudron.

Topcoaches
Een belangrijke stap daarin was 
om topcoaches uit het buitenland 
aan te trekken. In 2007 werd de 
Australiër Adam Commens coach 
van de nationale mannenploeg. Hij 
boekte meteen een eerste succes 
op het Europees kampioenschap 
in Manchester, waar ons land 
brons won en zich voor het eerst 
in dertig jaar kwalificeerde voor de 
Olympische Spelen, het jaar daar-
op in Peking. Die kwalificatie was 
een kantelmoment. “Vanaf toen 
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“Alles moest nog 

worden ontwikkeld, 

zoals een clubwer-

king, sponsoring, 

infrastructuur en 

internationalisering.”

‘Wij hebben het 
status quo altijd ter  
discussie gesteld en 
continu geïnnoveerd’
A D A M  C O M M E N S ,  

V O O R M A L I G E  C O A C H  R E D  L I O N S
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begonnen spelers echt in hun 
kansen en hun kunnen te ge-
loven. Dat geloof was voor-
dien totaal afwezig”, vertelt 
Commens. Serge Pilet, de 
CEO van de KBHB, vult aan: 
“De kwalificatie bezorgde on-
ze sport ook media-aandacht. 
Dat was een welkome boost, 
waardoor commerciële part-
ners meer interesse kregen” 

(zie kader Belfius, meer part-
ner dan sponsor).
Ondanks de deelname aan de 
Spelen in 2008, waar de nati-
onale ploeg negende werd, 
bleef de continuïteit in de 
ploeg een probleem. Verschil-
lende spelers haakten af na 
Peking. “Dat heeft geleid tot 
een omslag om spelers een 
degelijk salaris te betalen”, 
vertelt sportjournalist en hoc-
keycommentator bij Eleven 
Sports Floris Geerts. “We zijn 
beginnen na te denken over 
een verloningssysteem om 
jonge talenten langer in de 
ploeg te houden”, legt Com-
mens uit. Nu worden de Bel-
gische hockeyspelers en 
-speelsters deels betaald door 
de KBHB en deels door de 
clubs waarvoor ze spelen.

Het beste van alle 
stijlen
In de beginjaren ging de hoc-
keybond op zoek naar een 
eigen Belgische hockeystijl. 
“Aziatische landen spelen 
heel technisch en individueel. 
Australië speelt heel fysiek, 
met veel machtsvertoon. 

Europese ploegen moeten het 
hebben van een robuuste ver-
dediging, afgewisseld met 
sterke aanvalsflitsen”, vertelt 
Adam Commens. Hij en zijn 
opvolgers gaan er prat op dat 
ze van al die stijlen de beste 
elementen hebben overgeno-
men en gecombineerd. “Wij 
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BELFIUS, MEER PARTNER DAN SPONSOR

Hockey wordt vaak bekeken 

als een elitaire sport, die 

wordt beoefend door de bete-

re sociale klassen. Dat heet 

een interessante doelgroep te 

zijn voor financiële instellin-

gen zoals Belfius en Can-

driam. Bovendien is Marc 

Coudron, de man die meer 

dan vijftien jaar voorzitter van 

de hockeybond was, in zijn 

beroepsleven een private 

banker van Belfius. Maar 

Mieke Debeerst, chief custo-

mer experience officer van 

Belfius, ontkent dat dit de 

hoofdreden was om de deal te 

tekenen. Volgens haar wilde 

de bank vooral haar merk-

naam koppelen aan de waar-

den van het hockey en aan 

een Belgische succesverhaal, 

en ging het er ook om de 

sport verder te democratise-

ren. “Vroeger was hockey 

misschien een beetje elitair, 

met het zwaartepunt in Ant-

werpen en Brussel, maar dat 

is veranderd”, zegt Mieke De-

beerst. “Er zijn intussen 100 

clubs met meer dan 53.000 

leden. Er is een mooi even-

wicht tussen meisjes en jon-

gens die de sport beoefenen, 

en tussen de twee landsdelen. 

Voor een Belgische bank als 

Belfius, die belang hecht aan 

diversiteit, is dat heel belang-

rijk.”

Belfius ziet in het hockeypro-

ject veel meer dan een louter 

commerciële relatie, beklem-

toont Debeerst: “Het is ons 

minder om de naambekend-

heid of de commerciële con-

tacten bij wedstrijden te 

doen. Wij willen ons steentje 

bijdragen tot de popularise-

ring van de sport en de uit-

bouw van de Belgische hoc-

keysport tot een modern 

merk. Ook op andere vlakken, 

zoals het creëren van de be-

nodigde infrastructuur, kun-

nen wij een rol spelen. Voor 

het nieuwe Hockey Center of 

Excellence in Wilrijk stond 

Belfius garant voor het volle-

dige projectmanagement, van 

het design over de financie-

ring tot de bouw. Het gebouw 

wordt de officiële uitvalsbasis 

van de Red Lions en de Red 

Panthers in hun voorbereiding 

op grote internationale hoc-

keytoernooien.” P. C.

Belfius werd in 2017 de hoofd- en shirtsponsor van de  

Belgische hockeyteams en tekende een contract van zeven 

jaar. De bank-verzekeraar ziet zichzelf meer als een partner 

die de hockeysport ondersteunt dan als een louter com-

merciële sponsor. Ook Candriam, de partner van Belfius in 

vermogens- en fondsenbeheer, sprong mee op de kar.

‘Wij wilden niet zomaar 
een ploeg klaarstomen 
voor het volgende  
toernooi. Onze ambitie 
was op lange termijn met 
het Belgische hockey in 
al zijn gelederen  
vooruitgang te boeken’
M A R C  C O U D R O N ,  V O O R M A L I G  V O O R Z I T T E R  K B H B

MIEKE DEBEERST

“Wij willen bijdragen 

tot de popularisering 

van de Belgische 

hockeysport.”
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trokken van over de hele 
wereld de beste coaches en 
begeleiders aan in de ver-
schillende onderdelen van het 
spel”, legt Commens uit. On-
dertussen staat het Belgische 
hockey bekend als de perfecte 
smeltkroes van al die stijlen.
Die openheid van geest en de 
durf om eigenzinnige keuzes 
te maken was cruciaal voor 
het Belgische hockeysucces. 
“Alle mensen en organisaties 
zeggen dat ze openstaan voor 
verandering, maar als het er-
op aankomt om een duik in 
het onbekende te nemen, pas-
sen de meeste. Wij hebben 
het status quo altijd ter dis-
cussie gesteld en continu ge-
innoveerd”, stelt Commens, 
die bij de KBHB ondertussen 
technisch directeur is. “Het is 
altijd onze ambitie geweest 
zelfs aan de top te blijven evo-
lueren en verbeteren”, voegt 
Marc Coudron eraan toe. Zo 
waren de Belgen en de Argen-
tijnen de enigen die op de 
Olympische Spelen in Rio in 
verdedigingszones speelden 
in plaats van op de man te 
verdedigen. Uiteindelijk 
speelden die ploegen de fina-
le. “Weinigen geloofden daar-
in, maar ondertussen speelt 
elke ploeg zo”, stelt Com-
mens.

Drie generaties
Naast diverse speelstijlen is 
diversiteit in leeftijd ook be-
langrijk gebleken. De nationa-
le ploeg telt drie generaties en 
mikt daarmee op de ideale 
mix van ervaring en fysieke 
panache. “Wij hebben spelers 
die in Tokio aan hun vierde 
Spelen toe zijn. Bij de andere 
landen hebben de spelers ge-
middeld 150 wedstrijden ach-
ter de kiezen. Bij ons zijn dat 

er 230”, legt Floris Geerts uit. 
Ook genderdiversiteit is een 
speerpunt van het Belgische 
hockey, dat trots is op het 
aantal meisjes dat hockey 
speelt. De nationale vrouwen-
ploeg, de Red Panthers, heeft 
het succes van de mannen 
nog niet geëvenaard, maar dat 
is volgens Adam Commens 
slechts een kwestie van tijd. 
De ambitie is even hoog.
Marc Coudron en Bert Wen-
tink kregen ook de juiste per-
soon op het juiste moment op 
de juiste plaats, met de aan-
werving van de Nieuw-Zee-
lander Shane McLeod als 
coach van de Red Lions in 
2015. Onder hem boekten ze 
de grootste successen, waar-
onder zilver op de Spelen in 
Rio, en goud op het wereld-
kampioenschap in 2018 en 
het Europees kampioenschap 
in 2019. “In acht maanden 

heeft McLeod van de ploeg 
die in 2015 op het Europees 
kampioenschap de halve fina-
le miste een zilverenmedaille-
winnaar op de Spelen in Rio 
gemaakt. Hij heeft heel kor-
daat gekozen voor de spelers 
met wie hij verder wilde en is 
dan snoeihard beginnen te 
trainen. Op die manier werd 
België een finalekandidaat op 
alle toernooien”, aldus Floris 
Geerts.
De vele successen van de Red 
Lions leidden gaandeweg tot 
de verbreding van het Belgi-
sche hockey. De KBHB wilde 
het imago van hockey als eli-
tesport afschudden. Gezien 
de verdrievoudiging van het 
ledenaantal en het toenemen-
de aantal clubs over het hele 
land, is de hockeybond daarin 
geslaagd. Nu die gouden plak 
op de komende Olympische 
Spelen nog. z
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“Alle organisaties zeg-

gen dat ze openstaan 

voor verandering, 

maar als het erop aan-

komt, passen de 

meeste.”
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