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Coopman campioen!
West-Vlaams volkstheater 

Voor iedereen en voor elke gemeente... 
Boek „Coopman Campioen!” nu en we spelen
volgende zomer in uw feest- of parochiezaal! 

Ingelmunster - 25, 26 en 27 april 2009
Marke - 30 april en 1 mei 2009
Assebroek - 2 mei 2009
St. Pieters - 8 mei 2009
Zeebrugge - 16 mei 2009
Staden - 20 mei 2009
St. Pieters - 22 mei 2009
Brugge - 5 juni 2009
Lauwe - 6 juni 2009
Oostende - 18, 19 en 20 september 2009
Kuurne - 6 november 2009
Rekkem - 12 december 2009 

En er komen er nog elke dag bij... U ook?
Contacteer ons:
www.coopmancampioen.be - 0495525262

THEATER

Jean-Pierre Coopman (62) mag
nu al een tijd in Oost-Vlaande-

ren wonen, hij is en blijft vooral
Ingelmunsternaar. Vóór hij prof-
bokser werd, werkte hij 16 jaar als
steenkapper bij de firma Vande-
kerckhove, nu bekend als de
Group Monument, gerenommeerd
als restaurateur van kunsthistori-
sche gebouwen. Het is in die ate-
liers dat het theaterproject Coop-
man Campioen gelanceerd werd. 

In ons collectief geheugen
Het begon allemaal met Marc
Hendrickx, auteur van het boek
Ali, nog altijd de grootste over de
legendarische bokser. Daarin
kwam uiteraard een hoofdstuk
voor over de legendarische kamp

anders nooit naar het theater gaat,”
zegt Christophe Ameye, „zoals dat
ook gebeurde met De Kavijaks.
Om die drempel zo laag mogelijk
te krijgen, was een bekende en bij
het publiek geliefde acteur als Ka-
rel Deruwe dan ook de geknipte
man.”

Oer-West-Vlaams
En dan was het nog een kwestie
van partners te vinden voor de ei-
genlijke realisatie. En die werden
– hoe kan het anders – vooral in
West-Vlaanderen gezocht. In de
eerste plaats vond men de Mid-
den-West-Vlaamse erfgoedcel
TERF bereid om er haar schou-
ders onder te zetten. „Het thema
van Erfgoeddag 2009 is Uit

met Jean-Pierre Coopman voor de
wereldtitel op Puerto Rico op 20
februari 1976, een gebeurtenis die
tot ons aller collectief geheugen
behoort. Samen met de Antwerpse
theaterauteur Dirk Dobbeleers
ging hij aan de slag. Samen richt-
ten ze ook theaterproducent bvba
Publiek op. 
Christophe Ameye sprong op de
kar als regisseur. Deze oud-Aalbe-
kenaar werkt voor Studio 100 en
regisseerde onder meer De Kavij-
aks. Hij kwam uiteindelijk terecht
bij Karel Deruwe, uiteraard over-
bekend van de soaps Familie en
daarna Thuis maar ook van Emma
en nog zoveel meer. 
„Wij wilden van meet af aan een
stuk brengen voor een publiek dat

Merkwaardig theaterproject rond populaire West-Vlaamse bokslegende

Karel Deruwe met ‘Coopman Campioen’
Q INGELMUNSTER – Voor de première is het nog wachten tot 26 april
2009, maar het theaterproject werd nu al op een ongewone manier
gelanceerd. Gouverneur Breyne hebben we nog niet zo dikwijls in een
boksring gezien... Het gebeurde, uit sympathie voor de monoloog
waarmee bekend acteur Karel Deruwe volgend jaar zal toeren rond de
figuur van Jean-Pierre Coopman.

Op de lancering van ‘Coopman Campioen’ was Jean-Pierre Coopman ook zelf aanwezig. We zien hem hier rechts
naast zijn makker Gilbert Monteyne, zelf ook een bokslegende, en verder acteur Karel Deruwe en regisseur Christophe
Ameye. (Foto Fodi)

„Ik zie graag boks,” zegt Karel
Deruwe, „maar er is nooit sprake
van geweest dat ik het zelf zou
doen. Mijn neus is te lang en thuis
was die sport absoluut taboe we-
gens ‘niet stichtend’.”

Ook de buurvrouw
Karel Deruwe zal in de monoloog
niet alleen in de huid kruipen van
de populaire bokskampioen, hij
geeft tegelijk op z’n eentje gestal-
te aan meer dan twintig persona-
ges uit Coopmans entourage. Van
zijn manager Charles de Jager en
kompaan Gilbert Monteyne tot
brouwer Luc Van Honsebrouck.
„Ik speel zelfs zijn lief en zijn
buurvrouw die zich kwaad maakte
op Jean-Pierre omdat hij zo tekeer
ging dat haar postuurkes naar be-
neden donderden”, zegt de acteur
van Brugse afkomst, die het alvast
in West-Vlaanderen in het sappig
dialect zal doen.
„En er kunnen er nog bijkomen”,
zegt regisseur Christophe Ameye.
„Ongelooflijk hoeveel kleurrijke
figuren je ontmoet in Jean-Pierres
entourage. De voorstelling zal
maar af zijn bij de première… De
jongste tijd gaan we geregeld op
café met Jean-Pierre en dat levert
ons telkens weer nieuwe anekdo-
tes op. Het is niet vanop een bu-
reau dat de tekst geschreven
wordt.”

Gepassioneerd
„Ik was 19 toen Jean-Pierre tegen
Mohammed Ali,” zegt Karel De-
ruwe, „maar ik heb de kamp niet

op tv gezien, want we hadden
thuis geen tv… Ik heb er natuur-
lijk van gehoord en gelezen. En ik
was het er absoluut niet mee eens
dat sommigen hem na afloop een
sukkel vonden. Typisch Belgisch.
Eerst ophemelen als ‘de Leeuw’
en hem laten vallen als hij verliest.
Stel je voor dat het gelukt was ?!”
Karel Deruwe was al een tijdje
met de theatermonoloog bezig,
toen hij voor het eerst met zijn
echte hoofdfiguur kennismaakte.
„Het eerste contact was via zijn
kunst op een tentoonstelling. Het
klikte onmiddellijk. Hij is een man
met zo’n gepassioneerd leven. Ik
vind het een hele eer dit te kunnen
doen !”

(NOM)

Acteur in de ban van bokser-kunstenaar

„Jean-Pierre is echt
een verfijnde mens”
Q „Ik heb Jean-Pierre Coopman leren kennen
als een fijne en verfijnde mens en ik ben echt
vereerd dit project te mogen doen”, zegt ac-
teur Karel Deruwe.

Vriendschap. Dit sluit hier perfect
op aan”, zegt voorzitter Kris De-
clercq, schepen in Roeselare.
Naast onze Krant van West-Vlaan-
deren, Focus-WTV en Uit in Regio
Kortrijk was ook het provinciebe-
stuur enthousiast. „In Jean-Pierre
Coopman zitten vele verhaallij-
nen”, zegt gouverneur Breyne.
„Hij is in vele opzichten kunste-
naar, destijds met de beitel, later
met olieverf, maar ook als bokser,
want is boksen niet de noble art of
selfdefence ? Het project is origi-
neel en oer-West-Vlaams en wat
ik vooral toejuich : men mikt niet
zozeer op het grote cultuurcircuit
maar veeleer op kleinere locaties
waar men de gewone man wil be-
reiken. Het wordt meteen dan ook
een echt sociaal gebeuren.”

Graag in cafézaaltjes
De première van Coopman Cam-

pioen zal plaatshebben op 26 april
2009 in de ateliers van Monument
in Ingelmunster. Daarna is het
stuk zes maanden lang alleen te
boeken in ‘Coopmanland’ West-
Vlaanderen. Nu al hebben een 30-
tal steden en gemeenten de voor-
stelling geboekt, maar men zoekt
nog meer kandidaat-organisatoren
om de voorstelling te brengen in
parochiezalen en volkshuizen tot
zaaltjes in cafés. Een bescheiden
zaaltje zonder veel technische in-
richting vanaf ca. 100 plaatsen en
met plaats voor een klein podium-
pje volstaat. 
Er komt ook een tentoonstelling
die met de voorstelling zal rond-
reizen.

(Noël Maes)

q Info : bvbapubliek@skynet.be
– 0495 52 52 62 – www.
coopmancampioen.be.

De acteur en zijn ‘onderwerp ‘ kun-
nen het duidelijk goed met elkaar
vinden. (Fodi)
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