
Ook in coronatijden blijft het mediateam u vergasten op fijne gesprekken met Spurs-toppers die 
voor of achter de schermen actief zijn. Binnen het jeugdbestuur zette Francis Goemaere onlangs 
om persoonlijke redenen een stap opzij als jeugdverantwoordelijke en jeugdbestuurslid. Hij blijft 
uiteraard verbonden met Kortrijk Spurs. 
 
Om de continuïteit te verzekeren aanvaardde Mathieu Bergen de vraag om de taak van 
jeugdverantwoordelijke bovenbouw jongens met onmiddellijke ingang op te nemen.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ben je ooit met basketbal in contact gekomen? 
 
Ik heb de microbe opgedaan op school. Ik heb altijd getennist en gevoetbald maar in het derde 
leerjaar heeft mijn moeder me overtuigd om te gaan basketten omdat ik wat uitgekeken was op 
het tennisveld. In het Sint-Amandscollege Zuid ben ik op woensdagnamiddag begonnen met één 
training per week, gegeven door Katrien Hanssens, en zo heeft het basketvirus me te pakken 
gekregen. Het jaar daarop ben ik gestart in CBK. 
 
 
 
 



Opvallend, in heel je carrière bleef je het Kortrijkse basketbal trouw. 
 
Absoluut! Ik bleef altijd in de Guldensporenstad en maakte in die periode ook twee fusies mee. 
Na drie jaar CKB was er de fusie met Kortrijk Sport en daar ben ik de hele tijd bijgebleven tot er 
twee jaar terug een nieuwe fusie kwam met KBTK tot de eigenlijke Kortrijk Spurs. 
 
 

 
 
Wat voor een speler ben je? 
 
Ik denk dat de meeste volgers me kennen als een speler die rust brengt op het terrein, een harde 
werker met weinig afval in zijn spel. Ik hou enorm van de basketbalsport, niet alleen voor het 
spelletje zelf maar vooral voor de vriendschappen die er op en naast het veld ontstaan. Ik heb al 
veel ploegmaats gehad die vrienden zijn geworden. Het belangrijkste voor mij was altijd dat ik 
met plezier kon gaan trainen. Bij Kortrijk Spurs voel ik me goed, ik woon ook niet ver van de 
Lange Munte en had nooit een reden om van club te veranderen. 
 
 
Is er één wedstrijd die je nooit zal vergeten? 
 
Ik denk dat het de testwedstrijd was om over te gaan van eerste landelijke naar derde nationale 
met Kortrijk Sport. Die match vond plaats in een afgelegen zaaltje op een neutraal terrein in 
Wallonië ergens in het midden van de week. We hebben een maand lang getraind om ons zo 
goed mogelijk voor te bereiden op die match en hebben de wedstrijd uiteindelijk vrij vlot 
gewonnen, gesteund door een pak supporters. Veel vrienden uit die ploeg zijn later goeie 
kameraden geworden.  
 
 
 
 



Hoe kijk je terug op dit seizoen? 
 
Met een dubbel gevoel. Ik was blij dat ik in augustus en september geen last meer had van 
blessures na een jaar waarin ik door fysieke problemen vrij veel wedstrijden heb moeten missen. 
Dat was voor mij het belangrijkste: pijnvrij 
spelen en trainen. De voorbereiding is vrij vlot 
verlopen en we speelden een goeie 
openingsmatch van de competitie. Ik was erg 
benieuwd naar het vervolg maar al snel werd 
de campagne afgebroken door corona. Dat gaf 
me wel veel extra tijd voor mijn gezin en de 
familie, een bijkomend voordeel. 
 
 
Waren jullie met ambities gestart? 
 
Het was ons eerste jaar in de Top Division Men 
1, zeg maar de tweede klasse van het nationale basket. Het was even afwachten, we zijn zonder 
concrete ambities gestart, bedoeling was om het behoud te verzekeren zonder kleerscheuren. 
We zouden match per match bekijken en zien waar we gingen uitkomen.  
 
 
De competitie werd uiteindelijk stilgelegd. Hoe heb je je conditie onderhouden in de voorbije 
maanden? 
 
Op het moment dat de competitie stilviel begin oktober heb ik ervoor gekozen om elke week 
twee keer te gaan lopen. Op den duur kregen we minder perspectief dat de competitie zou 
hervat worden en na januari ben ik teruggevallen op één loopmoment per week, meestal in het 
weekend. Dat was het moeilijkste van het hele verhaal, niemand wist wanneer we terug gingen 
heropstarten. Die onzekerheid maakte het niet makkelijk om je daarop voor te bereiden en je te 
blijven motiveren. Ik ga ervan uit dat we op 1 augustus terug gaan mogen trainen in onze bubbel.  
 

 
De nieuwe Spurs-voorzitter, Steve 
Rousseau, sprak grote ambities uit en 
droomt luidop van profbasketbal in 
Kortrijk. Hoe bekijk jij dat als speler? 
 
De club verrichtte al enkele transfers en ik 
vermoed dat er nog spelers zullen 
bijkomen. Daarna gaan we werken aan 
automatismen en hopen dat er geen 
blessures zijn. De voorzitter hoopt volgend 
jaar al top vier te kunnen spelen, maar we 



moeten eerst kijken hoe sterk de ploeg zal zijn en of er de nodige samenhorigheid zal zijn. Na de 
voorbereidingswedstrijden gaan we ons al een beter beeld kunnen vormen van onze sterkte. Het 
wordt sowieso een sterke competitie. De ambitie bij Steve Rousseau is gezond, voor de spelers is 
het leuk om te weten dat er een voorzitter is die vooruit wil gaan, al is de stap van tweede naar 
eerste tegenwoordig heel groot. 
 
 
Je bent ondertussen ook jeugdverantwoordelijke bovenbouw jongens geworden. Wat houdt die 
functie in? 
 
Het is iets wat ik tijdelijk opneem. Mijn takenpakket bestaat er op dit ogenblik uit om er voor te 
zorgen dat alles vlot verloopt vooral dan op extra sportief vlak. Zo voer ik momenteel 
kennismakingsgesprekken met de nieuwe coaches, help ik mee bij het inzamelen van de 
uitrustingen en probeer ik een eerste klankbord te zijn voor de vragen die vanuit ouders of 
spelers zouden komen. Het sportieve luik is dan weer in goede handen van onze sportieve 
directeur, Veerle Segers, die op haar beurt wordt bijgestaan door de sportieve 
jeugdcoördinatoren Joris Swillen en Emmanuel Hamers. Bij hen probeer ik af en toe een update 
te krijgen over het sportieve luik. Extra sportief bekijken we hoe we de structuur nog kunnen 
versterken. De combinatie van mijn werk als bedrijfsjurist, zelf spelen, mijn gezin en de taak 
binnen de club zijn sowieso behoorlijk zwaar. Vandaar ook de afspraak binnen het jeugdbestuur 
dat ik deze taak tijdelijk zal overnemen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In hoeverre heb je het basketbal gemist de voorbije maanden? 
 
Ik heb het kunnen opzij zetten, maar wat ik het meest gemist heb waren de wedstrijden en de 
sfeer daarrond. De voorbereiding, de eigenlijke match en de ontmoetingen daarna wat ook leuk 
kan zijn. Ik kon redelijk snel de knop omdraaien, al hadden we nooit echt de zekerheid of we 
konden opstarten of niet. Die onzekerheid begon op den duur wel wat te knagen. Op dat vlak 
verlang ik naar het moment dat we concreet perspectief zullen krijgen. 
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