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(GA12/5) WAREGEM INTERVIEW

Han Solo krijgt
zijn officieel Esse-
veetruitje uit
handen van Ka-
rel D'Haene: “Ik
check altijd
meteen wat Zul-
te Waregem
heeft gedaan.”
(Foto HDV)

DOOR PHILIPPE VERHAEST

Han Coucke, beter bekend
als Han solo, verdiende al
ruimschoots zijn strepen in

het comedycircuit. In 2002 brak
hij samen met Gino Sancti door en
in 2008 werd hij bij het brede pu-
bliek bekend toen Han solo een
extreem-rechtse houding aannam.

Zat het altijd al in je bloed om
mensen te entertainen ?
“Als kind was ik eigenlijk vrij stil.
Maar eens op een podium kwam
ik volledig los. Ik weet nog dat ik
tijdens een schoolfeest in de Gas-
ton Martenszaal in Zulte me met-
een in mijn sas voelde voor een
publiek. Mijn ouders keken hun
ogen uit, want hun stille zoon
bloeide volledig open. Ik had ook
al snel door dat ik het in de komi-
sche richting moest zoeken. Dank-
zij mijn nogal, euh, overdreven
mimiek kreeg ik mensen snel aan
het lachen.” (grijnst)

Ooit gedacht dat het je job zou
worden ?
“Neen. Ik zag het
aanvankelijk
niet als een mo-
gelijke carriè-
re, maar als
een leuke hob-
by. Rond mijn
vijftiende
bokste ik met
mijn

Waar droomt Han solo nog
van ?
“Ik speel het liefst tussen het ge-
wone volk. Begrijp me niet ver-
keerd, culturele centra zijn fantas-
tisch om in op te treden, maar ik
hou ook van de charme van een
parochiezaal. Een micro en enkele
slecht afgestelde spots... Heerlijk,
toch ? Ooit wil ik een tournee
doorheen de Vlaamse parochieza-
len doen. Terug naar de essentie.”

En dan staat de Gaston Mar-
tenszaal in Zulte zeker op de
agenda.
“Of nog beter : jeugdhuis Knip-
perlicht !”

q Alle info over de abonnemente-
nactie op www.essevee.be. De
eerste 3.000 abonnees krijgen een
speciale Essevee-dvd van Han so-
lo.

q www.han-solo.be

voetbalwedstrijd : een rollercoas-
ter van emoties. En met een volks
kantje.”

Is het ook daarom dat je het ge-
zicht bent van de abonnemente-
nactie van Essevee ?
“Vorig seizoen moest ik in Studio
Essevee wat comedy brengen.
Daar had ik aanvankelijk niet zo’n
grote verwachtingen over, want ik
dacht voor een stijf publiek te ver-
schijnen. Daar was echter niks van
aan, ik heb er zelfs een moppen-
wedstrijd georganiseerd. Nadien
raakte ik met enkele mensen van
Essevee aan de praat en van het
een kwam het ander.”

Ben je zelf ook supporter ?
“Ja. Niet dat ik elke match in het

stadion zie, dat laat mijn kalender
gewoon niet toe. Maar ik zal toch
altijd snel checken hoe Essevee
het gedaan heeft. En zondag ben
ik tijdens de eerste training zeker
van de partij !”

Ben je tevreden dat Han solo nu
de supporter aanvuurt ?
“Het is echt tof om als eerste co-
median ooit je voor een voetbal-
club te engageren. Ik wilde het op
mijn eigen manier doen en dat is
me ook gelukt. Han solo spreekt
ook de taal van de Esseveefan. Ik
ben een contente mens, ja.”

Zal je in de toekomst nu met een
sjaal van Zulte Waregem optre-
den ?
(grinnikt) “In Waregem is dat een
optie, maar in Brugge zal ik die
sjaal waarschijnlijk in de coulissen

laten. Ik ben trouwens van
plan om dit seizoen toch

enkele matchen in het
Regenboogstadion mee
te pikken. Ik heb de
smaak te pakken.”

Hij kan zo in de gemiddelde
Vlaamse straat wonen. Natuurlijk
is hij wat gepolariseerd, maar door
zijn herkenbaarheid werd Han so-
lo ook meteen door de media op-
gepikt. Mijn typetje lokte aanvan-
kelijk wel extreme reacties uit. Of-
wel was je voor Han solo, ofwel
was je ronduit tegen.”
“Nu kan iedereen de humor plaat-
sen. Politiek correct is het niet,
maar Han solo lacht wel met wat
bij de mensen leeft. Herkenbaar-
heid, dat is de sleutel tot goeie co-
medy.”

Nu is Han solo wel wat zachter
geworden.
“Hij kaart nu ook alle thema’s
aan. Dat was nodig voor zijn over-
levingskansen.” (lacht)

Kan je de knop makkelijk om-
draaien?
“Hij is mijn alter ego, maar eens
van het podium ben ik weer Han
Coucke. Ik stap zo in en uit mijn
rol. Nu ben ik al aan mijn derde
show – Bedankt – toe en ik zie dat
mijn andere ik nog altijd volle za-
len trekt. Het loopt dus goed.”

Waar speel je het liefst ?
“In Oost- en West-Vlaanderen,
toch. Ik spreek dezelfde taal en
kan dan een tandje bijsteken. Bo-
vendien is een deel van mijn fami-
lie van West-Vlaanderen, ik weet
dus hoe ik er moet inspelen. Maar
ook in Limburg en Antwerpen
kom ik graag, al moet ik dan wat
gekuister spreken. En in Antwer-
pen hebben ze van nature al een
grote mond, maar dan komt Han
solo hen lik op stuk geven.” (glim-
lacht)

Hoe reageert het publiek op je
moppen ?
“Ik lok nog altijd extreme reacties
uit, maar daar hou ik net
van. Een goed optre-
den is als een

goeie vriend en Zultenaar Wouter
Berlaen een volledige show in el-
kaar. We traden toen voor drie-
honderd man op, maar voor ons
was dat alsof we het Sportpaleis
hadden doen vollopen. Dat was ei-

genlijk het officieuze startschot
van mijn comedy-carrière.”

In 2002 brak je pas echt goed
door.
“Dat jaar won ik samen met Gino
Sancti Humorologie, het Eindho-
vens Kleinkunstfestival en het Ca-
baretfestival in Amsterdam. We
waren direct gelanceerd in het cir-
cuit. Toen bracht ik nog klassiek
cabaret, maar gaandeweg wilde ik
terug naar de roots. Zo is Han solo

ontstaan.”

De extreem-rechtste padvin-
der met het hart op de tong...

“Han solo is een figuur uit het
dagelijkse le- ven.

Zultse stand-upcomedian Han solo is het gezicht van abonnementenactie Essevee

“Een goed optreden is
als een voetbalwedstrijd”

Q WAREGEM/ZULTE – Geboren in Waregem
en getogen in Zulte. Een beter uithangbord
dan Han solo kon SV Zulte Waregem niet ge-
droomd hebben voor de nieuwe abonnemen-
tenactie. En het is Han menens om de massa
naar het Regenboogstadion te lokken. “Ieder-
een moet komen supporteren”, zegt hij. “Ik
ben zelf ook fan van Essevee, maar kan door
mijn drukke agenda er niet altijd bij zijn.”

“EEN PAROCHIEZAAL
MET EEN
MICROFOON 
EN DRIE VEEL 
TE WARME SPOTS.
HEERLIJK...”

“IN STUDIO ESSEVEE
HIELD IK EEN
MOPPENWEDSTRIJD.
DAT WAS MIJN
ENTREE BIJ ZULTE
WAREGEM” 

PRIVE
Han solo ofte Han Coucke is
38 jaar oud en geboren in
Waregem. Tot zijn 27ste
woonde hij in Zulte. Han is de
zoon van Antoon Coucke en
Godelieve De Langhe. Hij is
de broer van Tim, Bartel en
Ward. Nu woont Han met
vrouw en kinderen in Schelde-
rode, een deelgemeente van
Merelbeke.

LOOPBAAN
Han voltooide een opleiding
als industrieel ingenieur elek-
tronica en trok daarna naar
de acteerschool in Gent.

BIO

HAN SOLO

Vijf lezers kunnen de dvd’s
van Han solo’s vorige twee
shows winnen, allebei opgeno-
men in De Schakel in Ware-
gem. Mail snel je gegevens
naar info@piascomedy.be !

Vijf
dvd-pakketten

te winnen
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De zomer start dit jaar op 17 juni!

Antwerpen
102.9fm

Vl-Brabant
98.1fm

West-Vl
101.0 + 98.2fm

Oost-Vl
103.5fm

Limburg
96.8 + 94.7fm

En het werd zomer...
The summerfeeling krijg je al op Nostalgie vanaf 17 juni, weer of geen weer.
Stuur ons jouw top 3 van favoriete zomer- en zonclassics en stem ze in de Zomerhit 600.
Win ook tickets voor onze exclusieve Nostalgie BBQ en beleef live met ons de Top 69
of Summer op zaterdag 29 juni. Meer info vind je op nostalgie.eu.

WAREGEM

Het stadsbestuur zorgt voor
zoveel mogelijk groen
door het onderhoud en de

aanplanting van bomen, planten
en bloemen, maar even belangrijk
is de aandacht voor biodiversi-
teit”, zegt schepen van Milieu Pe-
ter Desmet. “Vorig jaar werd zo
een gierzwaluwproject uitgewerkt
met nestkasten die de zwaluwen
het nodige leefcomfort geven.”

Natuurpunt
Na nestkasten voor gierzwaluwen
volgen nu dus insectenhotels. “Het
oprichten van insectenhotels
scherpt de bewustwording voor de
problematiek aan. Daarom willen
we het VTI bedanken omdat het
weer bereid was om deze te hotels
te maken. In de toekomst komen
er nog veertien dergelijke ‘vijf-
sterrenhotels’ bij”, klinkt het. Het
VTI heeft samen met Natuurpunt
Waregem-Zulte de ruwbouw in el-
kaar getimmerd.
Binnenkort kunnen de bijen dus
kiezen tussen Duizend Poortjes,
Place to Bee, Hotel Zoem, De
bezzzzzige bij, ’t Kriebelhotel, ’t
Kriekelhuisje... (YVW)

VTI stelt allereerste insectenhotel voor solitaire bijen voor

‘Place to Bee’ en ‘Hotel Zoem’
Q WAREGEM – Deze week werd het eerste ‘vijfsterrenhotel’ voor solitaire bijen in het VTI Ware-
gem voorgesteld. Binnenkort worden ook in andere scholen in Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Beve-
ren-Leie en Desselgem insectenhotels neergepoot.

We herkennen de directie, leerkrachten en leerlingen van het derde jaar houtbewerking van het VTI, schepen
Peter Desmet (tweede van rechts) en Natuurpunt-voorzitter Peter Depodt (tweede van links). (Foto HDV)

WAREGEM – Johan Delva opende onlangs de deuren van het nieuwe
Argenta-kantoor in de Holstraat 35. De eerste stappen van Argenta in
Waregem werden in 1969 gezet toen vader en moeder Delva van start
gingen. “Aanvankelijk werden er enkel kredieten verstrekt, maar al
snel groeide de spaarbank – onder de deskundige leiding van de
stichter Karel Van Rompuy – uit tot de vijfde grootste financiële instel-
ling in ons land. De grootste groei kenden we in de jaren tachtig met
de alom geprezen hospitalisatieverzekering”, aldus Johan Delva, die
halfweg jaren negentig in de zaak kwam, gevolgd door zijn vrouw
Ingrid begin 2000. “In de Holstraat werden drie aan elkaar palende
huizen gesloopt om er de residentie Toulouse neer te poten. Daar
vonden we de nodige ruimte om onze volgende droom te realiseren.
We kochten een pand aan en hebben er een up-to-date kantoor van
gemaakt waar iedereen in alle discretie ontvangen wordt. Op donder-
dagnamiddag werken we enkel nog op afspraak.” (YVW)

q Argenta, Holstraat 35, 056 60 27 64.

Handel en wandel
.........................................................................................................................................

Argenta-kantoor in Holstraat

Kantoorhouder Johan Delva, zijn echtgenote Ingrid Claes en bediende
Ann Van Poucke. (Foto HDV)

WAREGEM – De Waregemse
Gordel van zondag 14 juli pakt uit
met zijn sterkste troeven : vier
vaste fietstochten en drie wandel-
tochten. Organisator Rik Verhaeg-
he : “Gemiddeld zijn er 2.530
deelnemers, wat helemaal niet
slecht is. Belangrijk is dat wij op
basis van dat aantal een mooi be-
drag hebben om aan het goede
doel te schenken. Dit jaar steunen
we de ziekenhuisclowns die onder
andere ook in het OLV van Lour-
desziekenhuis actief zijn.”
Op om het even welke afstand is
er ten minste één halte onderweg
voorzien. Op die locatie krijgt elke
deelnemers een stuk fruit, een
yoghurt en een koek mee. Ter
plekke kan men ook frisdrank of
een biertje kopen. Net als bij de
vorige edities is er ook nu weer
randanimatie met een optreden
van de covergroep Band 89. Tij-
dens de pauze en na afloop van dit
concert is het tijd voor het uitdelen
van de prijzen die verbonden zijn
aan de tombola waaraan elke deel-
nemer die aankomt automatisch
deelneemt. Rik Verhaeghe : “We
mogen rekenen op de hulp van een
zeventigtal vrijwilligers. Die zor-
gen voor de volledige bewegwij-
zering en helpen mee de Markt
opkuisen. Ook de seingevers langs
het parcours mogen we zeker niet
vergeten.” (DJW)

q www.waregemsegordel.be

Gordelen op
zondag 14 juli


