FRANCKY DURY
voetbaltrainer van het decennium

Francky Dury werd geboren in Roeselare op 11 oktober 1957. Tot 2007 werkte hij als inspecteur voor de
federale politie. Van 1971 tot 1981 speelde hij voetbal in de lagere klassen bij Hulste Sport. Hij begon zijn
carrière als voetbaltrainer bij KRC Harelbeke, Beveren-Leie, KSK Ronse en RC Doornik. In 1992 werd hij trainer
van Zultse VV, dat toen in eerste provinciale speelde. Hij werd 3 keer kampioen met Zultse: in 1ste provinciale
(1993) en 4de klasse (1994 en 1999).
In 2001 fusioneerde Zultse VV met het failliet gegane SV Waregem, waardoor SV Zulte Waregem een
doorstart kon maken in derde klasse. Francky Dury bleef trainer en leidde de fusieclub in 2002 naar tweede
klasse en in 2005 terug naar eerste klasse. In het eerste seizoen in de hoogste klasse won SVZW onder leiding
van Dury meteen de Beker van België (2-1 tegen Moeskroen), en dus ook Europees voetbal. Na het seizoen
2005-2006 werd hij verkozen tot Trainer van het Jaar, en door de kijkers van de regionale televisiezenders
Focus en WTV tot West-Vlaming van het jaar 2006.
In augustus 2009 werd Francky Dury naast hoofdtrainer van SV Zulte Waregem ook assistent van Frank
Vercauteren bij de Rode Duivels. In juni 2010 werd hij hoofdtrainer bij AA Gent, waar hij Michel Preud'homme
opvolgde. Hij plaatste zich met Gent voor de play-offs maar won daar geen enkele wedstrijd. Op het einde van
het seizoen verliet hij Gent en ging aan de slag bij de Belgische voetbalbond als coach van de nationale
beloften.
In december 2011 keerde Francky Dury terug naar Zulte Waregem, waar hij de ontslagen Darije Kalezić
opvolgde. Hij redde de club van de degradatie en leidde SVZW in het seizoen 2012-2013 naar de top van de
eerste klasse. Op 19 mei 2013 speelde SVZW voor de titel tegen Anderlecht. De wedstrijd eindigde op 1-1
waardoor Zulte Waregem strandde op 1 doelpunt en 2 punten van de titel. In mei 2013 werd Dury voor de
tweede keer verkozen tot Trainer van het Jaar.
In oktober 2013 werd Francky Dury sportief manager bij Zulte Waregem, naar Engels model, en
tekende een contract voor 10 jaar bij de club, een ongezien lange termijn in het Belgisch voetbal. In het seizoen
2013-2014 leidde Dury SVZW opnieuw naar play-off 1 (de top 6 die strijden voor de titel) en naar de finale van
de Beker van België, die Zulte Waregem deze keer nipt verloor met 1-0 tegen Lokeren. Voor zijn zoveelste
schitterende seizoen bij SVZW werd hij beloond met de Trofee Raymond Goethals, een award voor beste
coach, uitgereikt door de Belgische scheidsrechters en ex-bondscoaches.
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