
Voor het volgende interview in deze reeks blijven we in onze damesafdeling. Geen 
toeval want de fanionploeg van de dames A is de enige 
fanionploeg die nog actief is. Zo kwamen we uit bij 
headcoach Benny Mertens die ook mee het 
schoolproject draagt en de U16 coacht. 
 
Mertens heeft een lange staat van dienst, werd 
Europees Kampioen met de U18, was tweemaal coach 
van de Belgian Cats en pakte de titel met Dexia Namen.  

 

 

 
Waar en wanneer heb je je eerste stapjes in de basketbalwereld gezet? 
 
Dat is wel heel lang geleden (lacht). Ik was acht toen ik begon te basketten bij Racing Gentbrugge, 
meer dan 54 jaar geleden. Het was mijn vader die me via een kennis meenam naar de club, er 
waren toen zowat zes, zeven spelertjes, het begin van een jeugdploegje. Van Gentbrugge ging ik 
naar Merelbeke en Elite Gent om uiteindelijk bij Sunair Oostende te belanden. Ik kwam ook uit 
voor Hellas Gent, Leuven en Brother Gent waar ik uiteindelijk mijn eerste stappen in het 
trainersvak zette. 
 
 
Wat voor speler was je? 
 
Ik was een spelverdeler met een zekere vista en een goed shot. Dat waren mijn sterke punten als 
basketter. Bij Oostende trainden we elke dag, maar een echt profstatuut was dat niet. Op een 
bepaald moment kreeg ik wel een voorstel van Castors Braine om er prof te worden, maar daar 
ben ik spijtig genoeg niet op ingegaan. Het was voor mij de toch wel vreemde omgeving die me 
tegenhield. Misschien benaderde mijn periode in Oostende toch wel het dichtst dat leven als 
prof. De club werd bij voorbeeld getraind door een aantal Amerikaanse coaches zoals Ron 
Adams. 
 
 
Vind je dat je het maximum gehaald hebt uit je spelerscarrière? 
 
Ik denk het niet, maar ik heb ook nergens spijt van. Als ik het talent bekijk dat ik had, had ik er 
misschien wel wat meer kunnen uithalen. Zo ben ik misschien iets te snel overgegaan naar 
Oostende, ik was amper 18. Mentaal kwam die stap iets te vroeg. Ik had beter nog een paar jaar 
gewacht. 
 



Bij Brother Gent maakte je de overstap van speler naar trainer. Hoe was dat? 
 
Ik heb mijn spelerscarrière beëindigd bij Gent en werd assistent van de betreurde Jef De Koster 
die omkwam in een verkeersongeval. Ik ben er anderhalf seizoen als coach gebleven om daarna 
te verzeilen in het damesbasket.  
 

Was dat helemaal nieuw voor je in die periode? 
 
Ik kende het damesbasket helemaal niet omdat ik me focuste op 
de heren. Waregem was in die periode een topploeg en ik kreeg er 
de kans om een van de titelkandidaten te gaan coachen. Dat was 
een mooie uitdaging. In 2000 werd ik ook nog eens bondscoach, in 
2012 zou nog een tweede periode volgen. Ik liep een mooi 
parcours en amuseerde me. Ik denk niet dat ik als coach van een 
herenploeg ooit Euroliga zou kunnen spelen, zoals ik dat gedaan 
heb met Dexia Namur. Ondertussen is het Belgische damesbasket 
wereldtop, met een aantal coaches hebben we daar een bijdrage 
toe geleverd. 
 

 
Wat zijn voor jou je hoogtepunten uit je loopbaan als coach? 
 
De winst met de U18 in het Europees Kampioenschap was zeker een hoogtepunt. Ook leuk was 
het proftrainerschap bij Namen waarmee ik de titel pakte en ook in de hoogdagen van Waregem 
beleefde ik fijne periodes. Daarnaast ben ik fier dat ik Gentson van tweede landelijke naar eerste 
nationale mee kon brengen en ook de zeven jaar bij Deerlijk waren mooi. Die laatste jaren zijn 
zeker niet minder dan Europees Kampioen worden. Die periode is voor mij evenwaardig omdat ik 
er veel voldoening uithaalde.  

Acht jaar Gentson, zeven jaar Deerlijk. Je bent iemand die hondstrouw blijft aan zijn ploeg. 
 
Belangrijk voor mij is dat ik iets 
kan opbouwen in een club. Bij het 
begin van Deerlijk heb ik lang 
getwijfeld omdat de structuur niet 
ideaal was, maar toch zag ik veel 
mogelijkheden. Uiteindelijk 
mondde dit uit in een 
samenwerking met Kortrijk wat 
nieuwe opportuniteiten gaf. Ik 
ben wel iemand die op lange 
termijn denkt om iets op te 



bouwen binnen een club. Als dat dan nog eens klikt met de bestuursploeg is dat mooi 
meegenomen (lacht). 

 
Welke ambities mag Kortrijk op korte en lange termijn koesteren? 
 
Als het van mij afhangt wil ik naar de top, maar dat gaat ook samen met de mogelijkheden van de 
club. Ik wil realistische ambities waarmaken, ik voel aan wat mogelijk is en wat niet kan, maar als 
iets realiseerbaar is, gaan we voor zo hoog mogelijk. Ik wil nog altijd de beker van België winnen 
en kampioen spelen. Dat is een logische ambitie van elke coach, eventueel in verschillende 
stappen. Kan het direct, dan gaan we er ook voor. Alles is afhankelijk van wat een club aankan.  
 

Hoe ver is Kortrijk nog verwijderd van de top? 
 
Stap voor stap zijn we de kloof met toppers als Braine en SKW aan het verkleinen. Zo klopten we 
onlangs Kangoeroes Mechelen, een team met negen buitenlandse speelsters. Die kloof moet niet 
geforceerd verkleind worden. Er zijn in Kortrijk een aantal projecten waarmee we rustig bouwen, 
denk aan het scholenproject. Sowieso zal dit vruchten afleveren op termijn. Ik geloof echter meer 
in evolutie dan in revolutie. De tijd zal raad brengen hoe ver we kunnen geraken. Alles moet op 
een gezonde manier gebeuren met respect voor de werking van de jeugd en de structuur van de 
club.  



 
 
Zit er wat talent bij de jeugd van Kortrijk die het zou kunnen maken? 
 
Ik volg de meisjes vanaf de U16 en alles daarboven en er is zeker talent. Het grote probleem is de 
overgang van de jeugd naar de eerste ploeg, zeker als dat team ambities koestert om binnen de 
eerste zes te eindigen. We moeten ervoor zorgen dat ook de jeugdwerking die stap naar de 
absolute top mee kan zetten. 
 
 
Is het moeilijk om ouders te overtuigen om jonge talenten te laten instappen in het 
scholenproject en zo ook een deel van de school te laten vallen? 

 
Het hangt vooral af van de speelster zelf. We proberen die jongere te overtuigen om beter te 
worden als basketter, maar zij moeten daarnaast voldoende energie hebben om tegelijk ook tot 
degelijke schoolresultaten te komen. Daar waken we ook mee over. Als papa van twee kinderen 
keek ik destijds ook in de eerste plaats naar de studies en het evenwicht tussen sport en school. 
Dat moet goed zitten en dan kan er veel. 

 

 



2021 wordt het jaar van het EK en de Olympische Spelen. Hoe kijk jij daar naar als ex-coach van 
de Belgian Cats? 
 
Zonder grenzen. Ik  heb het zelf ook ervaren als coach toen we zesde werden op het EK. We 
waren toen de verrassing van het tornooi, maar wel maar twee plaatsen verwijderd van de OS. 

Als we één cruciale wedstrijd meer hadden gewonnen, waren we er. De huidige lichting staat al 
op de OS en dus moeten ze daar cashen. Als ze de kans krijgen op een medaille moeten ze daar 
ten volle voor gaan. We hebben er het potentieel voor, maar iedereen moet in zijn juiste rol 
gecast worden. Ook op de OS mogen we dromen en gaan voor een medaille. Ik denk dat er ons 
mooie maanden wachten. 
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