
Philip Mestdagh besliste eerder dit jaar zijn contract bij Namen niet te verlengen. Na de 
kwalificatie met de Belgian Cats voor de Olympische Spelen, later nog gevolgd door een plaats op 
het EK, zag hij uit naar een avontuur naar het buitenland, maar covid gooide roet in het eten en 
dus zocht hij in Kortrijk een nieuwe challenge. Hij werd bij de Spurs coach van de U14 meisjes en 
ook van de highpotentials: meisjes die school en topbasket combineren. 
 
Een gesprek waar de passie voor de sport van afdruipt. 
 
  

 

Hoe ben je ooit met basket in contact gekomen? 
 
Ik ben opgegroeid in een klein dorpje aan de rand van Ieper. In Beselare was er alleen maar een 
voetbalclub en dus was ik voorbestemd om voetballer te worden. Toen ik in het tweede jaar van 
middelbaar zat, dook er plots een basketteam in Ieper op dat begon met een jeugdploeg. We 
werden door Iebac uitgenodigd als dertienjarige om eens te komen proeven en de sport had me 
meteen te pakken. Toen was het normaal dat je op latere leeftijd startte met basket. Het waren 
geen hoogstaande trainingen zoals nu, want technisch was het allemaal niet zo top. Ik heb bij 
Iebac alle jeugdreeksen doorlopen en op 16-jarige leeftijd maakte ik mijn debuut bij de eerste 
ploeg in eerste provinciale. We promoveerden naar vierde klasse en in diezelfde reeks kwam ik 



daarna ook uit voor Langemark. Mijn hoogste niveau behaalde ik in Oostkamp waarmee ik in 
derde klasse speelde. Ik werd daarbij altijd uitgespeeld als power-forward. Met mijn 1.93 meter 
was ik vaak onder de korf te vinden. 
 
 
Was je zelf een ambitieuze speler? Droomde je van eerste klasse? 
 
Ik werd ooit gecontacteerd om te gaan testen bij Oostende maar dat was not done op dat 
moment. In die tijd waren spelers eigendom van de club en ik deed in Ieper gewoon alles wat ze 
me vroegen. Ik wist niet beter, nu is dat helemaal anders. Er zijn altijd keuzes die je maakt op het 
moment zelf, maar ik denk daar niet te lang over na. Over gemiste kansen wil ik dus niet spreken. 
Ik ben heel gelukkig met wat ik als speler heb meegemaakt. Zo was ik ook een tijdje fanionspeler 
bij Olbak. 
 
 
Was de overgang van speler naar coach een grote stap voor jou? 
 
Ik was eigenlijk al jeugdcoach op mijn 26ste. Ik speelde toen in Langmark en ze zochten voor de 
jeugdploegen trainers bij de spelers van de eerste ploeg. Toen ik mijn kinderen bracht naar hun 
training werd ik ook vaak aangesproken om tijdens die momenten zelf training te geven aan een 
ploeg. Zo geraakte ik snel in het jeugdbasket waar ik gebleven ben tot mijn 40ste. Pas dan zette ik 

de stap naar de coaching van een 
eerste ploeg. Ik nam toen Ieper over 
in 2de landelijke. Later werd ik 
assistent-coach bij Kortrijk Sport 
onder Luc Vandewalle. 
 
 
Hoe anders was zo’n eerste ploeg in 
vergelijking met de jeugdploegen die 
je tot dan toe had getraind? 
 
In Ieper lag dat toen in het verlengde. 
We hebben toen veel tijd en moeite 
geïnvesteerd in enkele 
jeugdlichtingen. Zo kon de 
damesploeg van Ieper uitgroeien tot 
een sterk geheel dankzij de vele 
inspanningen. Ik ben in de loop van de 
jaren enorm geëvolueerd als mens en 

als coach. Eerst was ik nogal schuchter, maar ik ben gegroeid in die rol. Met Ieper was het de 
bedoeling zo snel mogelijk naar eerste landelijke te gaan en dat lukte ons al in het tweede jaar. 
Daarna droomden we van eerste klasse. De jeugd werd alsmaar beter en na twee jaar maakten 
we onze doelstelling waar. Bedoeling was om vanaf dan een vaste waarde te worden in eerste en 



dat is wonderbaarlijk goed gelukt. Ik had natuurlijk het geluk om in Ieper te kunnen verder 
bouwen met de goeie jeugdlichtingen. Daarna werd ik door de federatie gevraagd de provinciale 
U12- en U14- meisjes te begeleiden en zo kwam mijn carrière in een stroomversnelling. 
 
 
Is er een groot verschil tussen het trainen van jongens en meisjes? 
 
Ik heb me nooit anders voorgedaan als coach van een jongens- of een meisjesploeg. Je moet 
gewoon eerlijk zijn. Als coach en als mens, voor mij is dat op dat moment hetzelfde. De 
psychologie die je hanteert bij meisjes is wel wat anders. Daar komt meer gevoel bij kijken en dus 
moet je vooral een goeie relatie hebben met de speelsters. Je moet een team kunnen kneden en 
een open communicatie met hen hebben. Alles moet mooi in evenwicht zijn, je moet iedereen 
evenveel aandacht geven. Soms zijn er discussies die wat blijven hangen. Bij jongens is dat 
anders. Je gaat gewoon rechtdoor en het kan al eens botsen, maar na de training wordt een pint 
gedronken en alles is vergeten.  
 
 
Ondertussen ben je dé succescoach van de Belgian Cats. Ben je zelf verrast hoe het allemaal 
gelopen is de voorbije jaren? 
 
Eigenlijk wel. Had je me 20 jaar gezegd dat ik op dat niveau zou spelen met de nationale 
damesploeg ging ik iedereen gek verklaard hebben. De puzzel is heel mooi samengevallen. Er zijn 
wat speelsters uit Ieper, de provinciale selecties of de nationale jeugdploegen die ik onder mijn 
hoede had, die ik nu allemaal terugvind bij de nationale ploeg. Het is leuk om met hen mooie 
resultaten te boeken. Toen ik overnam in 2015 na het vertrek van Daniel Goethals trokken we op 
stage met de droom ooit eens op een EK te geraken. We slaagden daar twee jaar later in en 
daarna is het allemaal snel gegaan. We waren sindsdien elke zomer op een groot tornooi en het 
niveau bleef maar stijgen, de teamcohesie werd alsmaar beter. Nu staan we voor de Spelen en 
een nieuw EK. Hopelijk lonkt ook het WK in 2022 in Sydney. 
 
 
Wordt 2021 het belangrijkste jaar van je carrière? 
 
Dat zou kunnen, maar het wordt in elk geval een behoorlijk intens jaar. Eerst zijn er de EK-
kwalificatiematchen in februari waar we een gunstige loting kunnen afdwingen. Als we dan in pot 
1 geraken, zijn er mogelijkheden en vermijden we toplanden als Spanje of Frankrijk. In juni is er 
dan het langverwachte EK in Spanje. Daarna zijn er de Olympische Spelen in Tokio, het summum 
voor elke atleet. Als je dat kan meemaken, moet je er met ambitie naartoe gaan. Het wordt in elk 
geval een spannende zomer waar we naar uitkijken. Hopelijk gooit corona geen roet in het eten. 
 
 
 



Maak de ambities eens concreet voor het EK en de Spelen? 
 
Op het Europees Kampioenschap ga ik ervan uit dat we top zes moeten kunnen halen. Als je de 
kwartfinale wint, dan zit je bij de laatste vier en dan weet je nooit wat er mogelijk is. We willen 
ook het ticket nemen voor de qualifyers voor het WK. Op de Spelen wil ik blijven tot het einde 
van het tornooi. Als je daar bij de laatste acht geraakt, is ook weer alles mogelijk afhankelijk van 
de tegenstander. 
 

 

Is dit de sterkste lichting Cats 
waarmee je ooit werkte? 
 
Dat denk ik wel. Er is een tijdje terug 
een nieuwe wind gaan waaien in de 
selectie. Julie Allemand is erbij 
gekomen op de pointguard en is 
ongelofelijk gegroeid in die rol de 
voorbije jaren. Emma Meeseman 
heeft haar niveau ook hoger gelegd 
door veel topwedstrijden te spelen 
met Ekaterinburg, net als mijn dochter 
Kim bij het Italiaanse Schio. Die 
driehoek is momenteel van 
goudwaarde. Daarnaast zijn er 

steunpilaren als Antonia Delaere, Hanne Mestdagh, Julie Vanloo ,  
Kyara Linskens, Billy Massey, Jana Raman en uiteraard Ann Wauters die ons fantastische diensten 
bewezen heeft. 

 

Je twee dochters zijn ook vaste internationals. Hoe is het om hen als vader te mogen coachen? 
 
Dat blijft speciaal natuurlijk. Zo wordt er thuis wel eens over basket gesproken (lacht), maar als 
we op verplaatsing spelen heb ik niet meer contact met hen dan met de andere speelsters. Ik zie 
Hanne en Kim dan gewoon bij de maaltijden, briefings, videosessies, trainingen en matchen. Ik 
probeer me zo professioneel mogelijk op te stellen, ook tegenover hen. De vader-dochterrelatie 
komt dan op de tweede plaats, want op die momenten ben ik vooral hun coach.  
 
 
Hoe trots ben je op Hanne en Kim? 
 
Ik ben fier op alles wat ze bereikt hebben en dat ze deel mogen uitmaken van mijn team. Toen ik 
ze nog coachte bij de jeugd kreeg ik wel eens het verwijt dat ik te streng was voor hen, harder 



dan voor andere speelsters. Ik wou hen zeker geen voorkeursbehandeling geven, nu zijn we daar 
heel professioneel in. Ik denk dat ik iedereen correct coach, ook Hanne en Kim. 
 
 
Je hebt natuurlijk ook een link met Kortrijk Spurs en dus ook met Ann Wauters. Wat verwacht jij 
van haar de komende maanden? 
 
Ik hoop dat ze het niveau dat ze nu haalt nog een paar maanden kan vasthouden. Ze heeft geen 
club- of competitieritme, maar we proberen dat op te vangen door een pittig trainingsschema op 
te stellen. Ze heeft natuurlijk een pak ervaring. Ik denk dat haar stempel op de komende 
wedstrijden zelf iets minder groot zal zijn, maar ze is en blijft superbelangrijk omdat ze een 
belangrijk verlengstuk van de coach op het veld is. Dat mag je niet onderschatten, zeker ook 
omdat ze heel goed in de groep ligt. Jongere speelsters gaan makkelijk bij haar te rade. Het 
respect dat ze afdwingt is groot. Zonder Ann zouden we in 2017 nooit zover geraakt zijn en 
waren we misschien nog altijd op zoek naar ons beste niveau. Ze staat aan de wieg van de 
successen die we behaalden : het brons op het EK in 2017 en de vierde plaats op het WK in 2018. 
 
 
Je bent natuurlijk ook nog coach bij de U14 bij Kortrijk Spurs. Hoe kwam je erbij om terug wat 
jeugd onder je hoede te nemen? 

 



Ik had drie jaar Namen gecoacht en had de ambitie om ook eens buiten Belgie te gaan coachen. 
Mijn manager Lot Wielfaert zou me hierbij helpen, maar dan kwam corona. Alles viel stil op 
clubniveau en dus waren de clubs in het buitenland minder geneigd om te investeren in een 
Belgische coach omdat hun budgetten naar beneden ging. Toen Kortrijk Spurs interesse toonde 
en Aurélie Vandesteene en Veerle Waegemans me contacteerden om actief te zijn bij de 
Kortrijkse jeugd was het snel beklonken. Ik was gecharmeerd door het project waarbij veel clubs 
samenwerkten en waar ook de middelen aanwezig waren. Ik wou iets doen voor de jeugd, maar 
had niet de intentie me te bemoeien met de eerste ploeg, dat was het terrein van Benny 
Mertens. Er is wel de afspraak met de Spurs dat ik onmiddellijk kan vertrekken wanneer er een 
mooie aanbieding op mijn pad komt.  
 
 
Hoe schat je trouwens de huidige lichting meisjes U14 in? Zie je vooruitgang bij je team? 
 
Bij de MU14A die ik toevertrouwd kreeg, schuilt er zeker potentieel. Het team bestaat uit 10 
speelsters: drie tweedejaars en zeven eerstejaars. Die laatste groep maakte in het tussenseizoen 
de overstap van basket op lage doelen naar hoge doelen. Het is een grote stap die je niet zomaar 
snel even zet, maar de meisjes zijn gemotiveerd en werken hard. Het niveau dat we haalden 
verbeterde dan ook zienderogen. Jammer dat deze progressie gestopt werd door de coronacrisis. 
Nu wordt er immers al meerdere weken niet meer getraind.  
 
 
Heb je voor hen en alle spelers en speelsters binnen Kortrijk Spurs nog een gouden tip? 
 
Een goeie raad die ik aan iedereen kan geven en dus niet alleen voor mijn groep maar voor alle 
jonge spelers en speelsters. Potentieel of talent hebben is één zaak, maar in de topsport zijn er 
geen geheimen. Wie niet of onvoldoende werkt, komt niet aan de top. “Hard work beats talent 
when talent doesn't work hard”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Een dag zonder basketbal lukt dat voor jou? 
 
Dat is moeilijk, zelfs in coronatijden. Na de match met de Cats in Portugal kwam ik zondagnacht 
thuis, maar stond ik op maandag al terug training te geven in de Lange Munte. Het spelletje laat 
me niet los, ook al omdat je tegenwoordig veel wedstrijden online kan bekijken. Zo kan ik ook 
mijn speelsters die in het buitenland actief zijn kort opvolgen. Zo heb ik een goed zicht op de 
prestaties van de Cats actief in Italië en Spanje. Dan kijk ik ’s avonds al eens naar een of meerdere 
matchen, zeker omdat ik nu geen verplichtingen heb als coach van een eerste ploeg. Er is altijd 
wel iets te doen (lacht). 
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