
hurt. Vlees eten we met bruine jus,
vis met lauwe vinaigrettes of ci-
troensap, nooit met roomsaus.
Barbecue doen we wel eens, daar
zijn de spelers gek op. We maken
er dan een feest van. Om te grillen
heb je geen vet nodig en het zorgt
voor een intensere smaak. Ook
groenten gaan we dikwijls grillen.
Wijn mag ook wel eens, de boog
kan niet altijd gespannen staan.
Bij de Franse nationale ploeg
wordt altijd wijn gedronken.�

Het zijn geen plezierreisjes.
�Als kok moet ik me altijd binnen

wringen in de keuken van ie-
mand anders. Er wordt al-

tijd assistentie van het
keukenpersoneel ge-

vraagd, maar ik kom
daar eens zeggen
hoe het moet. Ik
probeer hen op
mijn hand te krij-
gen, onder meer
met cadeautjes.
Een voetbaltruitje
doet dikwijls veel.

Maar toch is het niet
zo simpel, zeker niet
in landen als Kazach-
stan, Azerbeidzjan of
Algerije. Meestal
spreken ze daar geen
Engels of Frans. Ik

moet alles duidelijk ma-
ken met tekeningetjes of
door meteen de frigo in te

gaan. Als kok ben ik dik-
wijls alleen. Ik moet koken

als de anderen weg zijn.�

In het buitenland
maakte je al

een en

ander mee.
�In Kazachstan werden onze pot-
ten Nutella-choco gejat door het
hotelpersoneel. Ik stond er eens op
om het ontbijt klaar te maken en
zag er personeelsleden op de
grond liggen slapen in de ontbijt-

zaal. Gelukkig ben ik altijd vroeg
wakker. In Spanje kwam ik aan en
kon maar beginnen na de sie�sta...
Dikwijls moet ik een hele week
koken met een wortel, een patat en
een stengel prei. Het is niet altijd
simpel om zes weken lang twee
buffetten met altijd verschillende
menu�s te maken. Door al die bui-
tenlandse ervaringen besef ik echt
dat we hier niets te kort hebben.�

Krijg je veel dankbaarheid?
�Zeker. Ik heb een goede band
met de spelers. Ze tonen dikwijls
hun tevredenheid over mij. Chef,
je bent fantastisch, komen ze dan
zeggen. De sfeer onder de spelers,
staf en trainer is fantastisch. Dat
leidt tot goede resultaten, al moe-
ten ze hem er natuurlijk nog in
shotten. Je ziet de jongens in hun
dagelijkse ritme, als ze niet alleen
over voetbal praten. Er zijn er die
wat vroeger naar de eetzaal komen
om een babbel te doen.�

Waarom doe je het?
�Als klein jongetje speelde ik bij
KE Gistel en zat ik op mijn kniee�n
voor het scherm naar de Rode

Duivels te kijken. Ik spaarde
Panini-prentjes met hun foto.
En nu ben ik zelf een deel
van het team, stap ik ge-
woon op Kompany af. Dat
geeft een kick. Ik ben dik-
wijls 10 tot 15 weken

weg van huis. Het zou
niet lukken zonder
vrouw die achter me
staat. Intern was er
altijd een goede

sfeer bij de natio-
nale ploeg, maar
nu wil iedereen
iets te maken
hebben met
de nationale
ploeg. De
eenheid is
groot. En
daarvoor
doe je
het.�

slecht. Groenten serveer ik meest-
al beetgaar. We eten veel wit
vlees: kalf, gevogelte. Ik kook niet
spicy en zorg voor veel variatie.
We werken altijd met een buffet,
zodat iedereen iets vindt naar zijn
tand: samengestelde salades, twee
soepen, keuze tussen vis of vlees,
vier soorten warme groenten, een
melkdessert en een fruitdessert.
De spelers zijn heel professioneel
en letten zelf erg op hun voeding.�

Uitspattingen zijn uit den boze?
�We eten sober. Voor de salades
maak ik vinaigrettes op
basis van
yog-

Hoe kwam je bij de Rode Dui-
vels terecht?
�Mijn voorganger Lievin Mon-
ballieu wou stoppen en die kende
ik omdat hij in de jury zetelde
van de wedstrijd `Beste Junior
Kok'  aan de Hotelschool. Ik
kwam als beste uit een selectie-
procedure en kreeg mijn vuurdoop
in het Letse Riga. Na een match
in Edinburgh, Schotland, waren
ze zo tevreden dat ik mocht blij-
ven. Ik doe alles wat catering van
de Rode Duivels aangaat. Ik start-
te onder Robert Waseige en kende
al zes trainers.�

Wat kook je voor  hen?
�Ik stel de menu�s op in samen-
werking met de bondsdokter. We
letten er op dat het voedingspa-
troon van de spelers niet opeens
verandert in het buitenland en zor-
gen voor veel koolhydraten,
maar geen boter of olie�n
en niet te veel rauwe
groenten, want
die verte-
ren

DOOR HANNES HOSTEN

Wim Casteleyn is nog
maar pas thuis van een
stage van drie weken

met de Rode Duivels in de USA,
meteen gevolgd door de match te-
gen Servie� en de zoete overwin-
ning. �Ik ben mijn directeur op
school dankbaar voor de flexibili-
teit�, zegt hij. �Hij laat me toe om
de vele opdrachten voor de natio-
nale ploeg in te passen in mijn
schema. Ik geef wel enkel avond-
onderwijs aan volwassenen.�

Daarnaast heeft Wim nog zijn
eigen zaak en rolde heel recent
een nieuw boek van de persen:
Chefs op hete kolen, een barbecue-
boek dat hij maakte in samenwer-
king met Felix Alen, Pascale
Naessens en Peppe Giacomazza.
Een eerste kookboek, Scoren aan
tafel, van Wim en Felix Alen over
de favoriete gerechten van voet-
balhelden, verscheen in 2008.

Barbecue, klassieke keuken, Ro-
de Duivels... Wat kook jij liefst?
�Ik doe een beetje van alles. De
Franse keuken is mijn lievelings-
keuken, maar dan op een moderne
manier gebracht. Dat ik ook kook
voor sportlui, merk je ook in mijn
keuken voor het grote publiek. Ik

hou niet van veel boter en vet ge-
doe. Ik was twee keer in Japan en
leerde daar veel over natuurlijk
koken. De grote porties zijn tegen-
woordig ook een beetje passe�.
Mensen verlangen tegenwoordig
iets wat klein, maar fijn is. Ze wil-
len geen zware maag, maar wel
gezelligheid en sfeer bij het eten.
Dat is heel belangrijk.�

Uit Gistel afkomstige leraar aan Oostendse Hotelschool Wim Casteleyn kookt voor nationale ploeg

Kok van de Rode Du ivels
Q OOSTENDE� Wim Casteleyn (49), al 13 jaar de vaste kok van de Rode Duivels, beleeft  toffe t ijden. De im-
mense populariteit  van het nat ionale voetbalelftal straalt  af op de man die voor hen in de potten roert . �Het
is ongelooflijk. Ik word aangesproken, mensen willen met me werken, velen vragen een truit je of een handte-
kening. Mochten we volgend jaar niet naar Brazili� gaan, dan zou de teleurstelling toch wel heel groot zijn.�

Wim Casteleyn: �Als kok met de nationale ploeg beleef je geen plezierreisjes.� (Foto HH)

�IN KAZACHSTAN
WERD ONZE CHOCO
GEJAT DOOR HET
HOTELPERSONEEL�

�IEDEREEN WIL 
IETS TE MAKEN
HEBBEN MET DE 
NATIONALE PLOEG�
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PRIV�
Geboren in Oostende op 24
februari 1964. Opgegroeid in
Gistel, woont nu in Sint-Mi-
chiels-Brugge met zijn partner
Heidi Vandenbroecke. Heeft
een zoon en een dochter.

OPLEIDING
Hotelschool Oostende en
daarna nog diverse stages.

BEROEP
Al meer dan 20 jaar leraar
aan de Hotelschool Oostende.
Eigen traiteurs- en catering-
zaak: Food@Location.

RODE DUIVELS
Volgde in 2000 Lievin Monbal-
liu op als kok van de Rode
Duivels. Kookt voor hen op
alle stages, voor en na alle
wedstrijden en was erbij op
het WK Japan 2002.

(HH)
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