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Als ambassadeur van KV Oosten-
de kon Martin Heylen niet ontbre-
ken op de eerste Europese wed-
strijd van zijn favoriete ploeg. Dat
zette hem aan het denken over het
contrast en de gelijkenissen tus-
sen voetbal en theater. KV Oost-
ende speelde vorige week op ver-
plaatsing tegen Marseille. “Enkele
spelers van de tegenstander veins-
den tijdens de wedstrijd een zwa-
re blessure, maar niet veel later
was het leed precies voorbij. Er
was daar meer drama te zien dan
op heel Theater aan Zee en dat
zette me aan het denken. Voetbal-
lers zijn in feite acteurs, daarom
niet van de beste soort. Plots zag
ik allerlei raakpunten tussen voet-
bal en theater. Er is het publiek,
de opbouw, de euforie, samenho-
righeid en verbinding. Curator
Dirk Pauwels speelde mij jouw
naam door en zo kwam ik op het
idee om samen enkele beelden
van een match te bekijken met
jouw achtergrond als danseres”,
steekt Martin enthousiast van wal.
“Ik vermoed al waarom”, straalt
Lisbeth. “In een voorstelling ge-
bruikten we ooit een soort groen
tapijt op scène, ongeveer even
groen als een voetbalveld. Die
voorstelling ging over euforie. We
bekeken vertraagde beelden van
een voetballer die een doelpunt
scoort. Die beweging heb ik wel
wat gestolen uit het voetbal”, lacht
de danseres ontwapenend.

PEZENWERK

“Er zijn ook linken met voetbal in
producties van andere choreogra-
fen. Ik herinner mij een voorstel-
ling van Wim Vandekeybus over
Pasolini. Die was verliefd op jon-
gens die voetbalden in de straat.
Wat hij daarbij erg erotisch vond,
was de achterkant van de kniehol-
te. De oksel van dat gewricht zou
een erogene zone zijn”, stelt de
danseres, waarop Martin proefon-
dervindelijk zijn broek oprolt. “De
kousen van voetballers worden
opgetrokken tot juist onder die zo-
ne. Er speelt een heel mooi pezen-
werk bij voetballers.”
“Of die zone echt erotiserend

werkt”, wil Martin weten. “Niet bij
alle mannen. Vergelijk het met de
knopjes die bij iedereen anders
werken”, gaat Lisbeth de intieme
sfeer op. “De voorstelling The Day
of Heaven and Hel, een hommage
aan Pasolini, speelden we zonder
bal. Alles verliep mimegewijs: het
koppen, het lopen… Mochten we
die voorstelling nu opnieuw ma-
ken, dan zou ik de stijl van Eden
Hazard zeker verwerken. Hij
schaatst zo’n beetje over het veld”,
weet Lisbeth.

“Eigenlijk ken ik de spelregels van
voetbal niet zo goed”, mijmert de
Kortrijkse even later. “Ik ken de
dansregels niet zo goed, dus laten
we elkaar aanvullen”, glundert
Martin. “Voetbal is erg strikt op
vlak van regels. Het gedoe rond
buitenspel hebben we niet geïnte-
greerd in die voorstelling, nee. De
grote kampioenschappen van de
Rode Duivels volg ik wel, maar
mijn aandacht glijdt altijd af naar
de beweging, de mimiek en ande-
re details. De groene kleur van het
veld zou je eigenlijk moeten door-
trekken. Pas dan zou je de afstand
tussen de spelers veel beter kun-
nen zien. Vergelijk het wat met
biljart. Het voetenwerk zou veel
meer afgetekend zijn, al begrijp ik
uiteraard dat er uit commercieel
standpunt reclame moet staan
aan de rand van het veld”, doet de
danseres uit de doeken.
“Weet je wie ook op een totaal
andere manier naar voetbal kijkt?
Dirk Bikkembergs, de bekende
modeontwerper. Hij liet ooit een
ploeg defileren voor een van zijn

collecties. Die fantastische lijven
vormden een mooi contrast met
de klassieke modellen die we
doorgaans te zien krijgen”, vertelt
Martin uit zijn ervaring als repor-
tagemaker.
De gesprekspartners staan daarop
recht om hun kuiten met elkaar te
vergelijken. “Jij hebt een danse-
reskuit. Zo’n exemplaar heb ik
nog niet van dichtbij bekeken. Als
het over spierontwikkeling gaat,
hoe vergelijk jij jezelf met een
voetballer?”
“Een profvoetballer wordt goed
verzorgd na de training, terwijl
een danser hetzelfde doet maar
dan met meer rock-‘n-roll en min-
der verzorging. Wij hebben geen
masseurs of iemand die de bles-
sures opvolgt, daarvoor is geen
budget. Eigenlijk doen wij ook
topsport, maar wordt dat aspect
gewoon niet opgevolgd. Gek, want
ik deelde ooit dezelfde kinesist
met Marouane Fellaini en Marcin
Wasilewski. Zo’n tien jaar gele-
den kreeg ik een nekhernia te ver-
werken. Ik stapte binnen bij Lie-
ven Maesschalck, waar beide voet-
ballers in die periode aan het trai-
nen waren. Ik heb nog nooit zo
iemand zien doorbijten als Was-
ilewski. Zijn blik zal ik nooit ver-
geten, echt een doorbijter”, vertelt
Lisbeth.

25 LITER OLIJFOLIE

“Ik werk niet zo gestructureerd
als een voetballer. Een danser is
op zichzelf aangewezen en heeft
geen groepstraining. Je kan wel
naar de les gaan of je aansluiten
bij een dansgroep, maar zolang
een creatie loopt, ben je afhanke-
lijk van dat werkproces. Ook al
heb je jaren klassiek ballet ge-
daan. Ik werk nu al tien jaar al-
leen. Voor iedere voorstelling stel
ik een speciaal trainingsschema
op om de gepaste oefeningen uit
te voeren. Ik heb geen stok achter
de deur met een vaste training
waar ik present moet zijn”, verge-
lijkt Lisbeth.
“Toen we deze afspraak vastleg-
den, zei je dat het je goed uit-
kwam als we dit gesprek niet in de
voormiddag inplannen zodat je je
dan met je vak kan bezighouden.

“Veel slecht
theater op een
voetbalveld”
MARTIN HEYLEN GAAT MET CHOREOGRAFE LISBETH GRUWEZ 

OP ZOEK NAAR DE PARALLELLEN TUSSEN VOETBAL EN DANS

“Tijdens de Europese
wedstrijd zag je
meer drama op het
veld dan op heel
Theater aan Zee”

MARTIN HEYLEN

Gasthoofdredacteur
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OOSTENDE De grens tussen de voetbal- en theaterwereld is dunner dan je denkt.
Dat is de algemene conclusie van Martin Heylen en Lisbeth Gruwez. Onze gastre-
dacteur en de choregrafe met roots in Kortrijk bekijken samen enkele wedstrijd-
beelden van KV Oostende. “Sport is emotie. Iedereen heeft wel een manier om
zijn vreugde te uiten”, klinkt het. 



Die zelfdiscipline heb je dan toch
wel blijkbaar, veel meer dan een
voetballer vind ik. In ieder mens
zit er ergens wel een lui beestje”,
oppert Martin.
“Voetballers hebben een mooi
loon en kunnen het niet maken
om niet op te dagen op training”,
repliceert Lisbeth. “Als ze niet af-
komen, dan krijgen ze een zware
boete of worden ze niet meer op-
gesteld. Eigenlijk hebben voetbal-
lers het gemakkelijker dan jullie in
de artistieke wereld, want in een
ploeg word je gestraft. Een voetbal-
ler is ook vervangbaar, want de
trainer kan andere spelers opstel-
len”, stelt Martin.
“Iemand als Jan Fabre vindt altijd
wel een oplossing op blessures of
kwaaltjes. Ooit speelde ik bij hem
een voorstelling in 25 liter olijfolie.
Mijn knie was een beetje gehavend
en daarom danste ik op de grond.
Jan Fabre verkoos die oplossing
boven de voorstelling af te gelas-
ten. The show must go on”, straalt
ze. 
“Ik kan me niet voorstellen dat zo-
iets bij een voetballer gebeurt”, op-
pert Martin. “Ze vallen soms als
vliegen op het veld. Soms kunnen
voetballers erg flauw doen. Die ko-
medie behoort tot het kunst van
het voetbal.”
Lisbeth en Martin nemen de proef
op de som en bekijken enkele frag-
menten van KV Oostende. Ze zien
het begin van de cruciale thuis-

wedstrijd tegen Racing Genk in
de strijd voor een Europees ticket.
“Eigenlijk zou je moeten filmen
wat er in de kleedkamer gebeurt
vlak voor het begin van een wed-
strijd. Als wij achter de schermen
staan en het volk zien binnenko-
men, dan wordt de energie echt
opgepompt bij ons”, zegt de cho-
reografe. “Voor elke voorstelling
staan we in een cirkel en lanceren
we ons eigen mantra”, onthult
Lisbeth, waarop er enkele kreten
weerklinken.
“Ik maakte ooit een portret van
Jan Fabre. De peptalk die hij geeft
voordien is ongelofelijk. Hier zien
we de voetballers een voor een het
veld opkomen. Het voelt echt aan
alsof ze in de arena stappen”, is
Martin onder de indruk.
“Als we een goede voorstelling
spelen, dan zie je de armen van de
mensen op de eerste rij zachtjes
zakken. Hun gekruiste houding
verdwijnt. Als zoiets voorvalt, dan
heb je het publiek mee. Ik ben
heel aandachtig voor wat er in de
zaal gebeurt. Een Mexican wave
in de theaterzalen zie ik niet snel
gebeuren”, schatert Lisbeth.
“Bij een voetbalwedstrijd zitten de
programmatoren op de beste
plaatsen. Ken je Marc Coucke of
Luc Devroe? Je ziet hen op de
beelden bij de belangrijke men-
sen zitten in het publiek. Kijk
naar die grasmat, die zou iets ho-
ger mogen liggen zoals een soort

ramp, wat jij daarnet aangaf.”
Lisbeth staat op en bootst de loop-
lijnen op een podium na. “Als ik
dichter bij het veld zit, dan voel ik
pas hoe moeilijk het is om die bal
op de juiste plek te raken. Je voelt
ook die intensiteit veel meer, zo-
als bij een bokswedstrijd. Hoog in
de tribune wordt het spektakel
kleiner, maar bewaar je het over-
zicht.”
“Als ik een dansvoorstelling bij-

woon, dan zit ik liever vooraan. Ik
wil de artiesten zien zweten en
hen ruiken”, koppelt Lisbeth te-
rug. “Ik begrijp wat je bedoelt. Je
hoort hen ademen, anders is het
meer een soort schilderij, een tac-
tisch spel dat je waarneemt. Vlak-
bij het veld hoor je een speler ker-
men van de pijn. En net als in het

theater bestaan er verschillende
categorieën voor de ticketprijzen.
Voorzitter Marc Coucke zit altijd
in het midden van het stadion,
helemaal bovenaan. Zo bewaart
hij een mooi overzicht over het
veld. De belangrijkste plaatsen be-
vinden zich ter hoogte van de
middellijn. Achter het doel bevin-
den zich de echte supporters in de
spionkop, waar ze vissersliedjes
zingen”, legt Martin uit.
“Wat we hier op deze beelden
zien, is de huldiging van keeper
Didier Ovono als verdienstelijke
speler. Voor de match krijgt hij
zijn moment de gloire. Bestaat dat
bij jullie ook”, polst hij. “Ik kreeg
nog nooit applaus voor de start
van een voorstelling. Maria Callas
kreeg dat bijvoorbeeld wel, net als
een dirigent of solist in de opera.
Louise Lecavalier, een Canadese
danseres, kreeg in haar thuisland
wel applaus toen ze opkwam. Het
was de enige keer dat ik zoiets zag
in onze sector. Ik moet eerst mijn
strepen verdienen voor ik applaus
krijg. Na de voorstelling volgt er
gelukkig meestal wel applaus”,
lacht Lisbeth. “Toen ik na vijf lan-
ge jaren wegging bij Jan Fabre,
kreeg ik wel een mooi afscheid
met een boek en een cadeau.”
“De betere atleten worden dus wel
geëerd als ze vertrekken”, merkt
Martin op. “Ik heb voorstellingen
gedanst waarin ik zelf meespeel.
Ik voelde dat het heel moeilijk is

om niet de scheidsrechter te spe-
len tijdens de opvoering. Ooit
maakte ik het mee dat ik zelf als
het ware rode kaarten aan het uit-
delen was op het podium”, gras-
duint de choreografe in haar podi-
umverleden.

AUTORITEIT

“Er wordt van iemand verwacht
dat hij of zij autoriteit heeft om bij
te sturen. Vertrouwen is belang-
rijk”, komt Martin tussen. “Laten
we er even een doelpunt bij ne-
men. Hier zien we een speler een
Afrikaans dansje uitvoeren nadat
hij scoorde. Dat is toch kinderlijk
geluk? Sport is emotie. Iedereen
heeft wel een manier om zijn
vreugde te uiten.” 
“Een intens gevoel van geluk kan
je niet uiten in een voorstelling.
Achteraf kan dat natuurlijk wel”,
stelt Lisbeth. “Tijdens de wed-
strijd van KVO tegen Marseille vo-
rige week viel me de impact van
de twaalfde man enorm op”, filtert
Martin tot slot het publiek. “Toen
Siani een strafschop nam, begon
het hele stadion te fluiten, goed
voor 45.000 mensen. Ik heb nog
nooit in mijn leven zo veel lawaai
gehoord. Het zou mooi zijn
mocht de kracht van het publiek
iets kunnen veranderen. Ik wil
graag eens een wedstrijd bijwo-
nen met jou, Lisbeth. Laat mij je
eens inviteren.”
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“Mocht ik een 
nieuwe voorstelling
maken, dan zou ik
de stijl van Eden 
Hazard verwerken”

LISBETH GRUWEZ

Danseres

“Jij hebt een dansereskuit”, zegt Martin Heylen tegen Lisbeth Gruwez. “Zo’n exemplaar heb ik nog niet van dichtbij bekeken”, klinkt het. (Foto Inge Baes)




