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JEAN-PIERRE COOPMAN: 
MEER DAN ALLEEN ALI
Door het raam van zijn appartement, vier 
hoog op de Grote Markt in Beveren, ziet Jean-
Pierre Coopman de tijd op de klok van de Sint-
Martinuskerk voorbijglijden. Dat is, als de 
sanseveria’s op de vensterbank het tenminste 
toelaten. Jean-Pierre kijkt anders naar een 
kerkgebouw dan een gewone sterveling. Hoeveel 
van die godshuizen heeft hij voor hij bokser werd 
niet helpen restaureren? Jean-Pierre kijkt ook 
anders naar de wereld in het algemeen, want hij 
heeft om de wereldtitel bij de zwaargewichten 
gebokst tegen de Allergrootste, Muhammad Ali. 
Dat doet wat met een mens.

Jean-Pierre was een late roeping. Hij begon pas 
met boksen, toen hij al 24 was. Daarvoor was hij 
naar eigen zeggen kampioen van Europa van de 
bierdrinkers en de kettingrokers. Hij oefende wel 
een beetje met zijn jeugdvriend Gilbert Monteyne 
op een zolderkamertje in Ingelmunster, maar 
dat was niet voor echt. Dat was toen nog zonder 
het heilige vuur dat moet branden om een 
echte bokser te kunnen worden. In de zomer 
van 1970 boksten Jean-Pierre en Gilbert een 
exhibitiewedstrijd in Rumbeke. Charles De 
Jaeghere, trainer en manager van Gilbert, zag de 
twee aan het werk en kon zijn ogen niet geloven. 
Hij raadde Jean-Pierre aan een vergunning te 
nemen en het eens te proberen. Jean-Pierre liet 
zich overhalen. Hij nam zijn sigaret uit zijn mond, 
gooide ze op de grond en stampte ze uit met zijn 
voet. Hij zou het proberen. Een beslissing met 
verstrekkende gevolgen.

Zijn allereerste officiële wedstrijd bokste hij 
ergens eind 1970 tegen huidig federaal voorzitter 
Willy Bosch. Willy won door diskwalificatie. 

Jean-Pierre ging zo op in de kamp dat hij het 
bevel van de scheidsrechter om te stoppen niet 
gehoord had en Willy knock-out sloeg, toen het 
even niet mocht.

Er was blijkbaar haast mee gemoeid, want 
het ging allemaal razendsnel. Profdebuut in 
september 1972 na amper 28 amateurkampen 
en dan met enkele horten maar vooral veel 
stoten naar de Europese top. Jean-Pierre was 
technisch geen kraan, maar wel een wurger met 
een ijzeren conditie. Klaar voor een Europees 
titelgevecht tegen Richard Dunn of Joe Bugner. 
Maar door een onwaarschijnlijke samenloop van 
omstandigheden kwam er een wereldtitelgevecht 
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tegen zwaargewichtkampioen Muhammad Ali 
uit de lucht gevallen. Ali was na de Thrilla in 
Manila, de moordkamp tegen Joe Frazier, toe 
aan een tussendoortje en dat werd Jean-Pierre 
Coopman, de Leeuw van Vlaanderen. 

Het gevecht vond plaats op 20 februari 1976 
in het Roberto Clemente Stadium in San 
Juan, Puerto Rico. Een datum die er bij iedere 
oprechte Belgische boksliefhebber ingegrift 
staat. Net als en mede door de leden van zijn 
supportersclub Keihard geloofde Jean-Pierre 
rotsvast in zijn kansen. Tot de eerste linkerjab 
van Ali landde. Jean-Pierre besefte meteen dat 
hij zo snel mogelijk uit die ring moest zien te 
geraken:

“Het was alsof ik tegen een betonnen muur liep. 
Ali speelde met mij, hij bokste ontspannen en 
precies dan is een bokser het gevaarlijkst, stoot 
hij het scherpst. Wat spelen is voor de kat, is 
nu eenmaal sterven voor de muis. Ze hadden 
mij in mijn hoek gevraagd om rustig van start 
te gaan. Ik wilde daar niet van weten en trok 
onmiddellijk ten aanval. Dat is mijn geluk 
geweest: zo heeft het maar vijf en geen vijftien 
ronden geduurd. Hoe meer ik vooruit ging, hoe 
meer slaag ik kreeg. Het bleef gelijk hoe ik mijn 
dekking hield, ik werd geraakt langs alle kanten. 
Ik zag al niet klaar meer van in de eerste ronde 
en het was dan ook niet zo moeilijk om in de 
vijfde ronde in elkaar te zakken op een rechtse. 
Had ik langer in de ring gestaan, dan was ik 
misschien gebroken geweest voor de rest van 
mijn leven.”

Nu was er nog een leven na Ali. Daarin waren 
er andere tegenstanders die hem meer dan Ali 
naar het leven stonden. Een steekt er met kop 
en schouders bovenuit: 

“Cookie Wallace, een echt beest. Dolgedraaid, 
gedrogeerd. Op de weging liep het al mis. Hij 
kende me niet en viel iedereen aan van wie 

hij dacht dat het Coopman was.  Toen ik me 
aan hem voorstelde, verweet hij mij voor al 
wat lelijk was en spuwde me in het gezicht. 
Iedereen stond als aan de grond genageld, 
het was muisstil. Ik veegde zijn speeksel weg 
en reikte hem de hand. Als antwoord sloeg hij 
me gewoon keihard in het gezicht. Men had 
er juist geboend, ik schoof tot tegen de muur. 
Mijn onderlip lag open. Ze moesten Wallace 
met een man of vier in bedwang houden. Toen 
ik die avond een uur of wat voor de kamp in een 
bomvol Sart Tilman aankwam, stond Cookie 
al te zweten en te schuimen. In de toiletten 
was geen spiegel of lavabo heel gebleven. 
Bij het begin van elke ronde ging Cookie als 
een bezetene te keer. In de tweede rondehelft 
kwam ik dan terug. Tien ronden lang. Af en toe 
liet hij zelfs zijn dekking zakken en daagde me 
uit om op hem in te slaan. Ik won op punten, 
maar in de kleedkamer ging ik voor meer dan 
tien tellen onderuit. Toen ik terug bijkwam  
schreeuwde en tierde ik als een klein kind. Ik 
was totaal leeg en had geen gevoel meer in mijn 
onderste ledematen. Rondom mijn middel zag 
ik gewoon zwart van de geïncasseerde stoten. 
Cookie Wallace, die heeft me verpulverd tot en 
met.  Voor mijn kamp met Wallace was ik een 
fijn afgestelde, vlot lopende automaat. Nadien 
ben ik beginnen nadenken. En wie nadenkt in 
de ring, is gezien.”

En toch moest voor Jean-Pierre het 
hoogtepunt nog komen. Dat zijn de meeste 
mensen helaas vergeten. Jean-Pierre begrijpt 
dat bij Ali alles in het niets verzinkt, maar vindt 
het aan de andere kant toch jammer: 

“Europees kampioen worden bij de 
zwaargewichten, dat was mijn grote droom. 
Op 12 maart 1977 kreeg ik in het Sportpaleis 
van Antwerpen de kans om mijn droom te 
verwezenlijken. En dan nog tegen José Manuel 
Urtain, die grote vedette uit het begin van de 
jaren ‘70. Toegegeven, hij had zijn beste tijd 

wel gehad en verscheen niet in optima forma 
in de ring.  Voor mij was hij een geschikte 
tegenstander, want offensief ingesteld net als 
ik. Hard tegen hard in lijf aan lijf en op afstand 
speelde ik mijn langere linkse uit. Dan die 
rechtse erbij en Urtain ging knock-out in de 
vierde ronde. Ik was kampioen van Europa.” 

Lang heeft Jean-Pierre de titel niet bij zich 
kunnen houden. Bij zijn eerste verdediging 
verloor hij zijn Europese kroon aan de 
Fransman Lucien Rodriguez, een blanke Ali. 
Na vijftien ronden verloren op punten. Met een 
volgroeide lintworm in zijn lijf. Daarna kreeg hij 
nog één kans. Tegen Alfredo Evangelista, een 
Uruguayaan met Spaanse licentie. Het duurde 
maar een ronde. Een gescheurde onderlip. 
Verder boksen had geen zin.

Het onwaarschijnlijke avontuur van de 
steenkapper uit Ingelmunster had daar mogen 
en misschien wel moeten eindigden, maar er 
volgden nog verscheidene kampen. Jean-
Pierre was nu eenmaal populair en vulde 
zalen. Tendinitis in beide ellebogen maakten 
hem echter trainen en boksen zo goed als 
onmogelijk. De nederlagen stapelden zich op. 
Slechts af en toe werd nog eens gewonnen. In 
België moest hij zijn oude rivaal Rudi Gauwe 
en de nieuwe zware jongen Albert Syben laten 
voorgaan. Het was uiteindelijk de Luxemburgse 
Serviër Dragomir Popovic die op 16 mei 1981 
het eindpunt plaatste. Jean-Pierre moest in 
de vijfde ronde de strijd staken. Einde van een 
onwaarschijnlijk verhaal.
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Of toch niet. Zwaargewichten zijn nu eenmaal 
een beetje als dinosaurussen. We blijven ervan 
dromen om ze op een of andere manier weer tot 
leven te wekken. Met dino’s is dat nog altijd niet 
gelukt. Met Jean-Pierre wel. Op Paasmaandag 
1999, toepasselijk want dag van eieren en 
wederopstanding. Het Gentse Tolhuis werd 
herschapen in een waar Jurassic Park met 
een klassieker die in de jaren ’70 had moeten 
plaatsvinden, maar toen niet was kunnen 
doorgaan: Jean-Pierre Coopman vs. Freddy De 
Kerpel, die andere grootheid uit de Belgische 
bokssport. Toen samen meer dan honderd jaar 
oud. Een kamp die met meer dan vierduizend 
toeschouwers het Tolhuis tot in de nok vulde. 
Zo groot was de heimwee bij boksliefhebbers 
naar de tijd van toen. Jean-Pierre en Freddy 
hielden elkaar in evenwicht, maar het resultaat 
was die dag slechts bijzaak. 

De klok op de Sint-Martinuskerk tikt intussen 
genadeloos verder. Het is allemaal lang geleden. 
Dag is avond geworden. In de keuken maakt 
echtgenote Yasmine Heye met liefdevolle zorg het 
eten klaar.  De Leeuw van Vlaanderen hoeft geen 
honger of dorst meer te lijden.


