Steve Rousseau bouwde House of Talents uit tot een sterke speler op de markt van
de HR-dienstverlening. Die expertise wil hij voortaan ook delen als nieuwbakken
voorzitter van onze club. Hij neemt zo de fakkel over van het duo Jan Allaert en
Dany Cornelis, die wel als ondervoorzitters aan de club verbonden blijven.
Na de fusie tussen K-BTK en Kortrijk Sport zet de club zo een volgende stap. Steve
wil een ambitieus verhaal schrijven en de Spurs naar een hoger niveau, zeg maar
het hoogste, loodsen. Het is geen toeval dat onze nieuwe voorzitter als slagzin koos
voor “Success is an attitude’. Dat blijkt ook uit onderstaand gesprek.

Je hebt zelf ook basketbal gespeeld. Welke kleuren heb je allemaal verdedigd?
Ik was een laatbloeier als het op basketbal aankomt. Ik ben pas beginnen spelen toen ik al
achttien jaar was. Ik koos voor Olbak waar ik onmiddellijk in de reservenploeg terechtkwam.
Iemand als Marc Deloddere heeft me toen heel goed opgevangen. Na 5 jaar Olbak vertrok ik
richting BBC Izegem om er zowat een decennium te blijven. In de herfst van mijn carrière heb ik
nog een zestal jaar bij Wikings gespeeld.

Hoe ben je uiteindelijk de nieuwe voorzitter geworden?
Ik heb de vraag gekregen vanuit de stad Kortrijk om de club te gaan leiden. Kortrijk Spurs is een
mooie club met veel mogelijkheden, maar men was op zoek naar een manier om de club verder
te laten groeien en te professionaliseren.

Ondertussen ben je een erg succesvol zakenman waarbij je House of Talents uitbouwde tot een
sterk merk. Die lijn wil je nu graag doortrekken in het basket. Waar reiken de ambities bij jou?
Iedereen die op een basketbalveld stapt wil niet alleen graag aan sport doen, maar wil ook
winnen. Je bent sportief en competitief tegelijk. Die visie trek ik door in mijn dagdagelijkse
professioneel leven en nu ook in mijn engagement bij de Spurs.

Maak dat eens concreet. Betekent het dat je bij de heren durft te dromen van promotie naar de
EuroMillions Basketball League?
Dat moet de toekomst uitwijzen natuurlijk, maar ik denk niet dat die droom te hoog gegrepen
is. Als je grote ambities hebt, moet je daarvoor gaan. Als je tweede staat, wil je eerste worden,
dat is een onderdeel van competitie. We hopen volgend seizoen bij de heren dan ook al mee te
doen voor de topplaatsen in de Topdivision Men 1 om daarna verder te bouwen naar meer.
Wat de dames betreft hopen we op termijn Europees basketbal te kunnen spelen. Die ambitie
durf ik nu al uit te spreken na een goed gesprek met het damesbestuur. Daarnaast willen we
natuurlijk ook een familieclub blijven waarbij onze 1.000 leden, waaronder veel jongeren, zoveel
mogelijk basketplezier kunnen beleven. De jeugd is onze toekomst, ook bij de Spurs. Er is ruimte
voor zowel participatief basketbal als extra omkadering van ambitieuze, hardwerkende talenten.
Hoe machtig zal het niet zijn om eigen jeugd het verschil te zien maken op het hoogste niveau!

De dames spelen al op het hoogste niveau. Europees basket wordt de volgende droom.
Ik merk dat er bij het damesbestuur ook veel ambitie leeft. Ze spelen nu al in eerste klasse waar
ze momenteel vierde staan. Op termijn moet het de bedoeling zijn om bij de top van België te
behoren en mee te spelen voor de Europese tickets. Het moet fantastisch zijn om een stad als
Kortrijk Europees basketbal te kunnen aanbieden. Dat wordt iets om naar uit te kijken.

Er is bij de heren natuurlijk de rijke traditie met ploegen als Frisa en BC Brandt die in de
hoogste afdeling uitkwamen. Is het realistisch om ook met de Spurs terug die stap te zetten?
Absoluut, het is een van de
redenen waarom ik
toegezegd heb. Ik weet dat
Kortrijk enorm
basketminded is en houdt
van deze sport. Ik droom,
eens corona voorbij is, van
goed gevulde tribunes in de
Lange Munte om er zo
opnieuw de hel van Kortrijk
te maken waarbij iedere
tegenstander schrik heeft
om naar Kortrijk te komen.
We beschikken nu al over
een topaccommodatie met
2400 plaatsen en een state-

of-the-art LED scherm. Ze kan perfect dienen voor basketbal op het hoogste niveau. Topsport kan
zo ook de instroom van de jeugd verzekeren.

In 1976 won Ijsboerke Kortrijk de basketbeker van België door Lier te kloppen met 70-69. Je liet
ook al uitschijnen dat je hoopt om die prestatie in 2026 nog eens over te doen, vijftig jaar na de
eerste beker.
Dat zou fantastisch zijn. Het is al veel te lang geleden dat die beker naar Kortrijk kwam. Ambitie
kan geen kwaad. Mocht het zelfs al een jaar vroeger kunnen, dan zal ik de spelers niet
tegenhouden (lacht).
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