VOETBAL 1STE KLASSE KV KORTRIJK - CLUB BRUGGE - BRECHT CAPON IS
RECORDHOUDER MET 133 MATCHEN VOOR KVK MAAR TOCH NIET DE
PUBLIEKSLIEVELING

‘Moet niet Mister Popular zijn’
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Brecht Capon: ‘Ik voel me goed bij KV Kortrijk.’
BART VANDENBROUCKE

KORTRIJK / BRUGGE - Het is een terugkerend fenomeen: KVK-Club in een vol
huis. Maar de jongste jaren al even terugkerend: KVK pakt thuis al vijf jaar
punten tegen Club. ‘Ik kan me niet herinneren dat ik hier ooit al verloor tegen
mijn ex-club’, grinnikt Brecht Capon.
‘Elk jaar wordt het voor mij iets minder speciaal om tegen Club Brugge te spelen’,
opent de man die tot voor enkele jaren aan het Jan Breydelstadion woonde maar al
vijf seizoenen voor de veekaa voetbalt. ‘Maar het blijft toch een topmatch en dan nog
tegen een ploeg die dit seizoen nog niet verloor. Dus het is zeker nog een beetje
speciaal.’
‘Ik voel me hier goed bij KV Kortrijk, we hebben een toffe groep, ik ken zelfs spelers
van vroeger, waarom zou ik moeten veranderen? Ja, ik ben einde contract, maar ik
hoor dat er iets op gang komt vanuit de club en ik denk wel dat het in orde komt’,
zegt Capon.
Statistieken zeggen niet alles, maar de overgebleven Brecht uit de selectie gaat zelfs
kapitein Nebosja Pavlovic en ancien Mustapha Oussalah vooraf in het aantal
gespeelde wedstrijden voor KV Kortrijk: 133. ‘Dat wist ik niet eens’, klinkt het verrast.

‘Dat ik zeven goals maakte, wist ik ook niet. Dat ik dit jaar al twee assists gaf wel. En
dat aantal zou omhoog moeten nu ik in een meer offensieve rol speel.’
De rechterflank van KVK is ondanks zijn statuut niet de meest geliefde Kortrijkspeler.
‘Ik volg het supportersforum niet en lees zelden kranten. Ik lig daar ook niet wakker
van. Vroeger zou dat misschien wel gebeurd zijn, maar ik speel geen voetbal om
Mister Popular te zijn. De trainer en de mensen met wie ik werk tijdens de week,
weten wat ze aan mij hebben en dat is het belangrijkste.’
Intussen is Capon hersteld van zijn rugblessure. ‘Dankzij het werk ook van de
kinesisten Callewaert en Wemel uit Waregem. Ik moet zeggen dat het binnenhalen
van die mensen voor de club echt wel een pluspunt is.’
De 25-jarige middenvelder, die samen met zijn vriendin Alexia in maart een eerste
kindje verwacht, is dus klaar voor het duel met zijn ex-ploeg. ‘Het wordt moeilijk,
maar we zijn zeker niet kansloos. We wonnen nu twee wedstrijden naeen en we
zouden dat willen aanhouden. We willen een reeks neerzetten want zoals we ervoor
bezig waren - eens winnen en daarna verliezen - daar schiet je helemaal niets mee
op. Of ik nog veel mensen ken in Brugge? Mijn broer Boris woont daar. Nee, hij is
geen Club-fan, wel een Brecht-fan (lacht).’

