
WEDERWOORD VAN DE SPELERSGROEP 1E ELFTAL RACING WAREGEM 

Na de heisa en commotie van de laatste dagen rond RC Waregem, vinden wij als ‘slachtoffers’ van de 

A-kern dat het hoog tijd is om met een duidelijk, eerlijk en transparant wederwoord naar buiten te 

komen. Het is onze plicht om onze vrienden, kennissen, supporters en iedereen die de Rassingfamilie 

een warm hart toedraagt, inzage te geven in de echte waarheid van wat er zich de voorbije dagen, 

weken en maanden op onze mooie club heeft afgespeeld.  

Naar de buitenwereld toe laat het bestuur doorschijnen dat zij volledig open stonden voor de dialoog, 

maar niets is minder waar.  Naar de kern van het probleem, nl. dat de volledige spelersgroep de 

amateuristische samenwerking met T1 Nico Cottenier beu was, is door het bestuur nooit geluisterd. 

Het bestuur vermeldt ook niet dat zij op hun zogenaamde ‘uitnodiging aan de A-kern om het probleem 

te bespreken’(woensdagavond 28/12), de woensdagmorgen reeds 10 A-kern spelers per email de 

toelating tot deze vergadering verboden heeft, samen met hun verwijdering uit A en B-kern. Van open 

communicatie gesproken … 

Zondag 18/12/2016 16u15 : het moment dat de emmer overliep 

Het laatste fluitsignaal van de uitwedstrijd op WS Lauwe klonk als een pijnlijk irriterend alarmsignaal 

in de oren van elke speler die onze nochtans fiere clubkleuren met hart en ziel hebben verdedigd. Het 

dieptepunt was bereikt. De kleedkamer was één groot vat vol onderhuidse frustraties. Iedereen keek 

naar elkaar en niemand hoefde een woord te zeggen. Zonder woorden vertelde elke grimas exact 

hetzelfde: “Zo kan het niet meer verder!” Soms zegt een stilte juist alles… 

Ultraslecht Kerstrapport 

De eerste 16 wedstrijden van het seizoen zaten erop. Met de winterstop voor de deur was de 

tussentijdse sportieve balans gewoonweg dramatisch. Slechts 18 punten uit 16 wedstrijden en maar 

liefst 36 tegendoelpunten. Dat zijn kortweg cijfers om (net niet?) te degraderen. En dat voor een zeer 

getalenteerde ploeg die met heel veel gezonde ambitie aan het seizoen was begonnen. Een ploeg die 

vorig jaar nog 61 punten behaalde en die afgelopen zomer sportief nog werd versterkt. Dit jaar was het 

de bedoeling om een nieuwe gooi te doen naar promotie. Maar met zo een rampzalig Kerstrapport zijn 

die kansen intussen al ferm geslonken. 

De bal ging diezelfde dag nog aan het rollen 

Na de verloren uitwedstrijd op WS Lauwe volgde de verplichting om nog minimaal een halfuurtje 

langs te gaan bij één van onze supporterslokalen. De opgekropte woede en frustraties kwamen daar 

almaar meer tot uiting. Dat zag ook het bestuur. Diezelfde zondagavond vond er nog een informeel 

gesprek plaats tussen 3 A-kernspelers en een bestuurslid. Daar werd er voorgesteld om op maandag 

19/12 met de ganse A-kern een gesprek te plannen met het bestuur.  



Zo gezegd, zo gedaan. Maar net daar waar wij een eerlijk en open gesprek hadden verwacht, stelden 

wij al snel vast dat slechts twee bestuursleden aanwezig waren. De belangrijkheid die het bestuur aan 

dit gesprek gaf was toen al duidelijk . “Want de voorzitter en de sportief verantwoordelijke waren 

verontschuldigd.” Anderhalf uur lang heeft de groep alles aangekaart om eigenlijk kortweg duidelijk te 

maken dat de voltallige spelers groep unaniem niet meer achter de huidige T1 staat. Getuige daarvan 

was de anonieme stemming, op papier, die die avond heeft plaatsgevonden en waarbij niet één speler 

van de 26 pro de coach stemde. M.a.w., er was geen verdeeldheid in de groep. Geen pro’s, iedereen 

contra de trainer! Kan het nog duidelijker? Iets wat op zijn minst opmerkelijk te noemen valt in het 

hedendaagse voetbal. De twee gezaghebbenden noteerden zorgvuldig onze argumenten (die wij 

hieronder zullen oplijsten) en er werd enkele uren bedenktijd gevraagd. Want enig overleg met de 

voltallige bestuursploeg was nu wel op zijn plaats. 

De nacht bracht blijkbaar weinig raad voor het bestuur 

Dinsdagmorgen 09u48 kreeg onze captain een sms van Nico Cottenier: “Jawadde en ik die dacht dat 

ik jouw volledig kon vertrouwen Maar ik geef NOOIT op.” De eerste persoonswijzing van ‘aanstoker’ 

was gemaakt. 24 uur later (woensdagvoormiddag 21/12)  volgde een mail van de voorzitter waarin de 

club communiceert het volste vertrouwen in de huidige T1 te behouden. Het ongeloof in de 

spelersgroep viel haast niet in woorden uit te drukken. Vanuit de spelersraad werd er gebeld naar de 

voorzitter om een nieuw gesprek over de situatie aan te vragen. Want noch de voorzitter, noch de 

sportief manager waren ons zelfs nog niet onder ogen durven komen. Onze vraag om over de situatie 

te spreken werd gewoonweg afgewimpeld.  

Maar wat dan met die halve finale ? 

Tegen de middag volgde een nieuwe mail. Dit keer van de coach met de selectie voor de halve finale 

van de bekerwedstrijd op vrijdagavond 23/12. Die selectie had er alle schijn van dat enkele spelers 

werden opzijgeschoven. Er werd ook geen enkele uitleg gegeven over de gemaakte keuzes. Dit zette 

nog meer kwaad bloed bij de spelersgroep. De spelers beloofden onderling aan elkaar dat iedereen 

zich zou verzetten tegen een mogelijke straf voor enkele individuen. Het is onacceptabel dat juist de 

meest mondige spelers geslachtofferd zouden worden omdat ze een unanieme mening van de groep 

hebben verkondigd. Bijgevolg communiceerde de groep dat er onder deze omstandigheden vrijdag niet 

kon gespeeld worden met de A-kern, en zeker niet onder de huidige coach.  Zijn rekening was al 

gemaakt. Onder hem wilde de spelersgroep niet meer verder en zeker niet wanneer er nog eens enkele 

individuen uit de groep daar de tol voor zouden moeten betalen. Een moedige, maar eerlijke keuze 

vanuit de groep!  

Een rooie lap op een stier… 



Dat standpunt schoot vervolgens bij het bestuur in het verkeerde keelgat. Zij voelden zich het mes op 

de keel gezet en er volgde een rondje dreigtelefoons naar elke speler afzonderlijk. Enkele spelers 

plooiden onder deze druk terug en stelden zich wel beschikbaar voor de aankomende halve finale. 

Maar de ruggegraat van de groep bleef eenduidig als blok ‘nee’ zeggen tegen Nico Cottenier als 

trainer. Er volgde nog enkele telefoongesprekken en sms’en over en weer, maar er veranderde niets 

meer. De halve finale werd gespeeld met een resem jonge Rassingers en enkele A-kernspelers die zich 

hebben laten overhalen (maar wel ook mee voor het ontslag van de coach hadden gestemd). Het mag 

een heuse stunt worden genoemd dat onze jonge opvolgers het er in Blankenberge fantastisch hebben 

vanaf gebracht. Met de kwalificatie voor de finale waren ook wij zeer tevreden. Toch veranderde dat 

niets aan ons standpunt tegenover de positie van de trainer. 

Ja voorzitter, en wat nu ? 

De dagen gingen verder voorbij en op woensdagochtend 28/12 kreeg het leeuwendeel van de 

spelersgroep een persoonlijke mail van de coach die sprak in naam van het bestuur. De inhoud was 

kort, maar duidelijk: “Voorlopig wordt jij als speler van de A-kern van Racing Waregem on hold gezet 

voor alle trainingen en wedstrijden van KRAC. Dit houdt in dat je voorlopig geen lid meer bent van de 

A- of B-kern en je derhalve niet meer moet aanbieden op de terreinen van Racing Waregem in de 

Mirakelstraat te Waregem.” Voor 4 spelers werd er een uitzondering gemaakt. Deze werden wel nog 

opgenomen in de toekomstplannen van de ploeg. Maar deze 4 mensen hebben daar vriendelijk voor 

bedankt. Onder Nico Cottenier hoefde het ook voor hen niet meer. 

De druppel die de emmer deed overlopen 

Diezelfde avond zijn quasi alle spelers naar de club gekomen om hun spullen te komen ophalen. Ook 

die vier spelers die nog een reddingsboei kregen toegesmeten vielen niet meer om te praten. De 

eendracht in de groep is te hecht en te groot om elkaar alsnog te laten vallen. Er volgde nog een 

onderhoud met het bestuur, zonder ook maar één keer in te gaan op de kern van het probleem nl. het 

functioneren van de T1, maar dat deed de verbazing en verstomming bij de spelersgroep zowaar nog 

verder toenemen. De voorzitter zag de bewuste bespreking van maandag 19/12 als een informatieve 

vergadering en vond het daarom niet nodig om daarbij aanwezig te zijn. Als zelfstandige had hij die 

dag andere verplichtingen. Zelfde verhaal voor de sportief manager. Maar zij pikten het niet dat de 

spelersgroep dit moment heeft aangegrepen om een beslissing te eisen over het ontslag van de trainer. 

“Jullie hebben op eigen houtje een informatieve vergadering omgetoverd tot een 

beslissingsversgadering, zonder onze aanwezigheid. Wij voelen ons met de rug tegen de muur gezet. 

Wij kunnen onmogelijk ingaan op dergelijke chantagepraktijken.” 

Nochtans antwoordde de groep heel duidelijk dat die bewuste vergadering werd belegd door een 

bestuurslid. Die persoon had er op aangedrongen dat we geen blad voor de mond mochten nemen en 

dat alle kritiek diende te worden aangehaald.  Het werd een spontane oproep tot massaal protest tegen 



Nico Cottenier als T1. Hier wringt de schoen het meest. Deze oproep, van GANS de groep, is in 

dovemansoren gevallen. Hier is door het bestuur op geen enkel moment op ingegaan, laat staan 

gecommuniceerd. 

Wij voelen ons als spelersgroep compleet genegeerd. De groep had grote verwachtingen van dit open 

gesprek, maar ze waren vals.  Het bestuur had geen enkele intentie om over dit punt te discussiëren,  

ondanks de vulkaan aan onvrede en frustratie vanuit de groep. Na zo een afrekening – waartoe we 

werden uitgenodigd, maar niet gehoord – was er voor ons geen weg terug meer. Onder Nico Cottenier 

kon een resem spelers zich niet meer opladen. 

Bestuur blijft Nico Cottenier aan boord houden als T1 

Het vervolg van het verhaal kent u intussen al. Het bestuur blijft vertrouwen uitspreken in Nico 

Cottenier. De meeste spelers kunnen zich onmogelijk verzoenen met de situatie en willen in geen 

geval nog onder deze T1 voetballen. Met pijn in het hart, want de club verliest hiermee echte 

Rassingers die nog jaren voor deze mooie club hadden willen spelen! 14 spelers werden geslachtofferd 

voor het aanblijven van de huidige trainer. Julien Weynants was afwezig en houdt zijn keuze nog even 

in beraad. De spelers die wel deel blijven van de A-kern hadden nochtans ook één voor één contra 

deze trainer gestemd.  

Kritiek op functioneren van Cottenier 

Maar wat was dan juist die onophoudelijke stroom van kritiek aan het adres van RC Waregem zijn 

trainer? Wel, hierbij volgt een opsomming van de aangeleverde argumenten: 

 Geen fysisch opbouwende aanpak. Er wordt niet getraind op basis van fysieke 

periodiseringen. Alles verliep lukraak uit de vuist weg. 

 Geen tactisch opbouwende aanpak. Er werd nooit getraind op looplijnen of automatismen. 

Trainingen hadden steeds dezelfde opbouw, maar zonder inhoud. Het had meer mee van 

tijdverdrijf ipv wedstrijdgerichte voorbereidingen.  

 Tactische of stilstaande fases werden zelden tot nooit ingeoefend. Slechts 1 keer in de 

voorbereiding werden er lukraak enkele vrijschoppen en hoekschoppen getrapt. Maar geen 

afspraken over bezetting voor doel, variatie, omschakeling, …  

 Nooit scoutingsinformatie. Hoewel onze tegenstanders vaak alle details over onze ploeg 

kenden, werden wij keer op keer blind de wei ingestuurd. “Uitgaan van eigen sterkte”, was het 

eeuwig slaapverwekkend antwoord. 

 Nooit een analyse van een afgelopen wedstrijd. Uit die 36 tegengoals werd er niet één 

conclusie getrokken. Keer op keer kregen we maandag op training te horen: “zet maar in gang 

voor 3 rondjes opwarming”.  



 De coach was ook af en toe zelf afwezig tijdens training. Soms stond hij ook gewoon naar een 

jeugdwedstrijd te kijken ipv de training van zijn groep te leiden. 

 De coach gaf zelf verstek voor de competitiewedstrijd op Rumbeke. “Familieverplichtingen, 

een weekendje weg met het vrouwke moet toch ook eens kunnen?”… Daar denkt onze groep 

wel anders over, Nico !! 

 Nico was nooit aanspreekbaar voor zijn gemaakte keuzes. Ontevreden of ontgoochelde spelers 

kregen amper een zinnig woord uitleg. Zijn eeuwige plaat die in zo een situatie altijd bleef 

hangen kreunde: “Ik maak de keuzes in eer en geweten en als je daar problemen mee hebt, dan 

hoor je niet meer in deze club thuis” 

 Het gebeurde vaak dat de T1 nog enkele bankzitters wilde aanduiden op basis van de wedstrijd 

bij de beloften. Op zich een goede attitude, maar dan kan je als coach niet wekelijks 5 minuten 

voor de pauze toekomen. Uw keuze maken en na een kwartier in de 2e helft naar de kantine 

verhuizen. Amateurisme ten top… 

 Gebrekkige communicatie. Soms werd er door een wissel omgeschakeld van systeem, zonder 

dat de veldspelers daarvan werden ingelicht. Laat staan dat we er in de week al op getraind 

hadden. Het is lastig voetballen als je als ploeg zelf nog moet ontdekken of je nu met 3 of met 

4 verdedigers loopt te spelen… 

 Tactisch onbekwaam. Wij twijfelen als spelersgroep aan zijn voetbalkennis. Het gebeurt 

zelden dat hij een wedstrijd tactisch correct kan analyseren. Laat staan dat men een gevatte 

ingreep of wederzet zou mogen verwachten. “Uitgaan van eigen sterkte…” Zucht… 

 Geen motivator. Zijn speeches voor een wedstrijd waren week na week even slaapverwekkend 

en demotiverend. Het hoogtepunt uit zijn bloemlezing was de bekerfinale op eigen stadion van 

vorig jaar tegen Wielsbeke: “voor mij is het resultaat hier vandaag niet belangrijk. Ik zie dit 

als een oefenwedstrijd met het oog op de eindronde.”  

 Nooit luisteren naar de inbreng van de groep. Zo eiste Nico altijd hoge pressing, terwijl er 

hierop nooit getraind werd. Bijgevolg ontstond er een zee aan ruimte en slikten we massaal 

veel tegengoals op deze wijze. Telkens wanneer de groep aangaf dat we liever vanuit een 

stevige organisatie zouden spelen en mikkend op de counter, werd dat gewoon weggelachen. 

 Geen professionele houding als trainer. De finale van de beker van West-Vlaanderen wordt in 

het komende voorjaar weer in de Rassing gespeeld. In aanloop naar de halve finale van vorige 

vrijdag vond de coach het niet nodig om ook maar één keer te trainen : “Niet belangrijk”. De 

groep had nochtans begin december reeds verzet aangetekend tegen de wil van de coach om 

die week niet te trainen. “De groep heeft niets te beslissen, ik bepaal het trainingsschema”. 

Zucht… 

 Dat gebeurde ook vorig jaar voor de bekerfinale. Terwijl Wielsbeke die week 3 maal hun 

tactisch plannetje tot in de puntjes inoefende, kregen wij enkel een kartsessie aangeboden als 



teambuilding. De groep vond dat dat karten later nog kon, maar er werd wederom gewoonweg 

niet getraind voor die “aankomende oefenmatch”…  

 Nooit zelfkritiek bij Cottenier. Hij vroeg zich nooit af waar het fout was gelopen of wat er 

beter had gemoeten (want kan hij dat zelf wel analyseren ?). Hij schoof ieder puntenverlies af 

op “tegenslag” of hij ‘hekelde de wedstrijdmentaliteit’ van de groep. Het pijnlijkste voorbeeld 

hiervan was de 10-0 pandoering op Ingelmunster van twee jaar terug. Voor de match 

verkondigde de coach “Vandaag is deze wedstrijd een experiment voor mij. Ik ga enkele 

zaken uitproberen. Het resultaat is van ondergeschikt belang.” Na de 10-0 volgde een 

straftraining voor de spelers. 2e voorbeeld hiervan is hoe hij ons aan de rust van de 2e 

competitiewedstrijd “bende klootzakken” noemde bij een achterstand. 3e voorbeeld is hoe hij 

bij de rust na een zwakke eerste helft en een 2-1 achterstand op WS Lauwe in 30 sec de groep 

toetiert “dat ze het maar zelf moeten oplossen”. Goede coach … 

 Ultra saaie trainingen. Dat zijn trainingen inhoudelijk niets voorstelden hebben we hierboven 

reeds aangehaald. Maar het gebrek aan variatie en de altijd maar weerkerende oefeningen 

zogen alle voetbalplezier uit de groep weg. Gaan trainen werd alsmaar meer een lastige 

opgave op mentaal vlak. Daar waar we juist voldoening en ontspanning zoeken in het 

uitoefenen van onze hobby. 

 Na het afsluiten van de ontgoochelende eerste periode zei Nico openlijk : “Voor diegenen die 

mij hier proberen buiten te krijgen, het zal toch nooit lukken. Want binnenkort word ik hier 

opgenomen in de raad van bestuur van deze club.” Misschien krijgt hij toch eens gelijk … 

 

No way back 

Al deze argumenten werden één voor één aangehaald op de bespreking van maandag 19/12. Dit 

gekoppeld met een unanieme stemming ‘coach buiten’, zijn wij van mening dat we als spelers niet 

meer terug konden. In deze omstandigheden kunnen wij Nico geen hand meer schudden en doen alsof 

er nooit iets gebeurd is. De vaas is gebroken. Voorgoed ! 

Koppigheid troef ? 

Het is verbijsterend om vast te stellen dat het bestuur deze situatie niet naar waarde heeft willen 

inschatten en nu dit ondraaglijk zwaar kruis met zich mee zal dragen. Maar bovenal valt het 

gewoonweg niet te begrijpen hoe de heer Nico Cottenier in zo een omstandigheden de eer niet aan 

zichzelf wil houden. Ten koste van alles willen op post blijven... Ook al brengt dit donkere 

toekomstwolken mee naar het Mirakelstadion. Wij hopen als spelersgroep dat onze jonge opvolgers de 

degradatie kunnen vermijden (want op heden scheelt dat maar 6 punten) en dat er voor volgend 

seizoen een competitieve ploeg kan worden gebouwd. Want een seizoen starten met een volledig 

nieuwe kern… Dat hebben wij twee seizoenen geleden al eens meegemaakt in 4e klasse, waarin we al 



aan de winterstop veroordeeld waren tot degradatie. Wij hadden zo graag verder meegeschreven aan 

de toekomstpagina’s van deze mooie club. Maar uiteraard niet ten koste van alles. Wij voelen ons 

gepasseerd, gekleineerd en buitengezet als grof huisvuil.  

Verpletterende verantwoordelijkheid voor het bestuur 

Want wie over deze situatie nog eens rustig nadenkt, die komt tot de vaststelling dat de gemaakte 

keuze van onze bestuursploeg alleen maar verliezers oplevert. Niemand wordt er beter van. 

Integendeel ! De onvrede rond het functioneren van de huidige T1 groeide 2,5 jaar lang week na week. 

Het hing als een zwaard van Damocles boven deze club. De bom zou ooit tot ontploffing komen. Dat 

is nu gebeurd, maar naar de schreeuw vanuit de spelersgroep om het ontslag van deze trainer werd er 

gewoonweg niet geluisterd. Het was niet onze keuze om onze wegen zo abrupt en pijnlijk te laten 

scheiden. We werden ertoe gedwongen. 

Dat de bestuursploeg beweert nooit op de hoogte te zijn geweest dat er zo een diep ongenoegen in de 

groep heerste, bewijst hun afstandelijke houding tav het sportieve.  Als bestuur kan je niet goed praten 

dat je de polsslag van uw spelersgroep niet kent.  Ons verwondert het niet.  We hebben buitenshuis in 

competitieverband meer wedstrijden gespeeld zonder de aanwezigheid van één bestuurslid dan mét. In 

de Rassing is er altijd de kantine natuurlijk..  Dat zegt genoeg. 

Dat er daardoor verkeerde beslissingen genomen worden verbaast niemand.  Alleen is deze beslissing 

naar ons gevoel een beslissing met héle verregaande gevolgen voor de Rassing. Een echte zwarte 

bladzijde waar de club zwaar zal moeten voor revalideren, als dat al lukt.  Het gaat niet enkel over 14 

spelers die buiten gestoken worden, het gaat ook over sportieve prestaties die zullen tegenvallen 

(degradatie ?), supporters, vrienden en sponsors die zullen afhaken.  Allemaal zaken die hadden 

kunnen vermeden worden door een deugdelijk bestuur.  Het bestuur, die de hiërarchie en de macht 

boven het instrument van de communicatie heeft verkozen. 

Als je een kwalitatieve spelersgroep bijeen haalt, zoals wij er een hebben, moet er ook kwalitatieve 

leiding zijn.  Vele spelers van de A-kern komen van hogere afdelingen, hebben nationale opleiding 

gehad of gediplomeerde goede trainers.  Dergelijke groep pikt het niet dat er zo een weinig 

professioneel ingestelde trainer als Nico Cottenier het voor het zeggen blijft hebben.  Kan je dat de 

groep kwalijk nemen ?  De schreeuw om een andere coach is niet meer noch min de schreeuw van de 

groep naar meer ambitie, meer professionaliteit, meer discipline, kortom meer kwaliteit. 

Maar ook hand in eigen boezem ! 

Tot slot wensen wij ook te benadrukken dat wij als spelersgroep de hand zeker ook in eigen boezem 

steken. Daar is de groep zich van bewust. Wij hebben een zeer povere seizoenshelft achter de rug en 

daarvoor mogen wij terecht met de vinger worden gewezen. De wil om het tij te keren is bij ons 

absoluut nog aanwezig. Maar dan wel via een nieuwe start, met een ambitieuze trainer die vanaf nul 



begint om alsnog iets te kunnen opbouwen in de terugronde van dit seizoen. Door het niet volgen van 

deze noodkreet torst het bestuur een vermijdbare, maar verpletterende verantwoordelijkheid.  

Sportieve groeten, 

Nicola Deprez, Sören Van De Moortele, Bram Deweer, Sander Damman, Pavel Verstraete, Kevin Van 

de Voorde, Ludovic Goeminne, Jonathan Verstraete, Nicolas Ducatteeuw, Nicolas Steelant, Ruben 

D’hondt, Gauthier Maes, Victor Christiaens en Frederick Janssen. 

 

 

  

 


