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Marc Cocquyt, beter bekend als Marc Morgan, woont en werkt sinds

“Ik mis mijn vaderland
Q

WAKKEN/TIELT –
Veertien jaar geleden
ruilde Marc Cocquyt,
beter bekend onder
zijn artiestennaam
Marc Morgan ons land
in voor een nieuw leven op het Canarische
eiland Tenerife, waar
hij onder de Spaanse
zon als allroundmuzikant de (Vlaamse) toeristen een prachtige
tijd bezorgt. Nu is hij
voor enkele maanden
terug in het land, maar
zijn hart heeft hij aan
het Spaanse vulkaaneiland verpand. “Als alles
blijft zoals het is, wil ik
er mijn oude dag slijten”, glimlacht hij.

DOOR PHILIPPE VERHAEST

M

arc Cocquyt werd als
Wakkenaar geboren en
sleet er ook zijn jeugdjaren. “Het was trouwens mijn vader
René die me de liefde voor muziek heeft bijgebracht”, begint
Marc zijn verhaal. “Op een geleende accordeon speelde hij muziek en ik luisterde vol bewondering naar hem. Op een goeie dag
bracht Sinterklaas me mijn eigen,
kleine accordeon en sindsdien ben
ik de passie niet meer verloren.”
Op zijn vijftiende stond Marc al in
enkele lokale herbergen op de
planken. “Mijn eerste optredens
waren dat”, graaft hij in zijn geheugen. “Ik wist toen al dat ik als
muzikant en entertainer door het
leven wilde gaan, maar behaalde
wel nog mijn diploma als elektricien.”

Marc ‘Morgan’ Cocquyt ruilde veertien jaar geleden Wakken in voor Tenerife. “Ik doe wat ik graag doe: muziek maken voor gelukkige mensen,
onder de Spaanse zon.” (Foto Ronny Neirinck)

Chalet Marc Morgan
Het bloed kroop evenwel waar het
niet gaan kon en Marc zocht zijn
eigen weg in de showbizz. “In
1987 kon ik een baandancing in
Vloesbergen overnemen en die
runde ik tien jaar met hart en ziel.
Chalet Marc Morgan werd in geen
tijd een begrip in het wereldje. Ik
organiseerde er tal van shownamiddagen en stond er ook zelf
vrijwel dagelijks op het podium.
Dat deed ik enorm graag, maar na
tien jaar kruipt zo'n leven wel in je
kleren. Ik voelde bovendien de
nood om een nieuwe uitdaging
aan te gaan.”
Tijdens de laatste jaren van Chalet
Marc Morgan trok ik al regelmatig
met Playa Tours naar Playa De

Aro in Spanje, waar ik tal van
Vlaamse artiesten muzikaal begeleidde. Willy Sommers, Luc
Steeno, maar ik kreeg er ook de
kans om Lucien Van Impe te ontmoeten. Een van mijn mooiste
herinneringen blijft evenwel mijn
avontuur in Rome, toen Clouseau
de Belgische eer op Eurosong
mocht verdedigen. Dat is en blijft
een van de meest memorabele periodes uit mijn leven.”
Tijdens de eerste trips naar het
zonnige Zuiden raakte Marc ervan
overtuigd dat zijn toekomst buiten
België lag. “De uitdaging kwam er
op het juiste moment”, zegt hij.
“Ik was 42 jaar oud en moest dan
de sprong wagen. Wilde ik mijn
leven nog een andere wending ge-

ven, dan was dat hét ideale moment.”

“Ik heb Clouseau
nog begeleid
tijdens hun
Eurosongdeelname
in Rome”
In de zomer van 1998 reisde Marc
een eerste keer af naar Tenerife.
“Op prospectie, zeg maar”, knipoogt hij. “Voor ik definitief hebben en houden zou achterlaten,

wilde ik toch eerst zeker zijn dat
er een markt voor mij zou zijn. Ik
was eerder al in Benidorm gaan
rondneuzen, maar daar lag het publiek mij niet zo. In Tenerife daarentegen voelde ik me meteen thuis
en kreeg ik al snel de vraag om er
te blijven.”
“Ik keerde terug naar België om er
mijn inboedel van de hand te doen
en in oktober 1998 ben ik definitief vertrokken richting Spaanse
zon, om er als zelfstandig muzikant een nieuw bestaan op te bouwen.”
Hoewel Marc vol enthousiasme
stak, had hij toch een aanpassingsperiode nodig. “Vooral op professioneel vlak dan. In België kwamen de mensen naar mijn zaak en
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1998 als artiest tussen de toeristen in Tenerife

steeds minder”
wist ik waar me aan te verwachten, nu moest ik plots zelf naar de
mensen toe gaan. Een compleet
andere situatie, want ik kende
mijn publiek niet. Ik heb me tijdens mijn eerste zes maanden ook
serieus mogen bijscholen, op muzikaal vlak. Nu zing ik nummers
in het Nederlands, Frans, Spaans,
Engels en Duits.”
“Ik begon ook meteen Spaans te
leren. Ik zou me wel kunnen behelpen in het Engels of Frans,
maar wie echt wil integreren moet
ook de taal machtig zijn, vind ik.
Dat zorgde er ook voor dat ik me
op persoonlijk vlak meteen thuis
voelde, al moest ik mijn Belgische
mentaliteit wel wat bijschaven. Ik
heb moeten leren om geduld te
oefenen, maar dat zorgt er nu voor
dat ik vrijwel zonder stress leef.
Na veertien jaar voel ik me er volledig thuis. Meer nog: ik mis mijn
vaderland steeds minder.”

BIO
MARC COCQUYT,
ALIAS MARC
MORGAN
PRIVE
Marc Morgan is 55 jaar oud
en van Wakken afkomstig. Hij
is de zoon van René Cocquyt
(overleden in 2011) en Maria
Vaneeckhaute (79). Marc is de
broer van Marijke (woont in
Tielt) en Carine (BeverenWaas).

LOOPBAAN
Marc runde van 1987 tot
1997 Chalet Morgan in Vloesbergen, een in die tijd populaire danszaal waar hij shownamiddagen organiseerde.
Sinds 1998 woont hij in Tenerife, waar hij als zelfstandig
muzikant en artiest werkt.

Tweedaags feest in Biezemhof voor Belgische toeristen

“Altijd een vakantiegevoel”
Q

WAKKEN/TIELT – Marc
heeft zijn stekje in Las Galletas aan de zuidkust van Tenerife, waar hij op een knus appartement woont. Momenteel
verblijft hij bij zijn zus Marijke
in Tielt, maar definitief terugkeren naar België zit er niet
meer in, zegt hij.

Dat het Marc voor de wind gaat in Tenerife,
bewijst de passie waarmee hij over zijn
tweede thuis(ei)land spreekt. Hij heeft er
zelfs een Belgische vriendin wier roots in het
Brugse liggen. “Ik heb er inderdaad een
compleet nieuw leven opgebouwd”, aldus.
“Ik draag België nog steeds in mijn hart,
maar heimwee heb ik echt niet. Al ben ik
altijd wel blij wanneer ik voet aan Belgische
grond zet, want dat betekent dat ik mijn familie terugzie.”
Nu is Marc een drietal maanden in het land.
“Maar dat betekent niet dat ik op mijn gat
zal zitten”, onderstreept hij. “Ik doe hier ook
optredens, maar niet aan de frequentie van in
Tenerife. Daar werk ik zes dagen op zeven,
maar met de glimlach. Ik doe immers wat ik
het liefst doe: muziek maken voor gelukkige
mensen, en dat onder een stralende zon.”
Tijdens zijn verblijf in België springt Marc
soms in als autobusschauffeur. “Die job heb
ik vroeger nog een tijdje uitgeoefend en daar
heb ik nog altijd een boontje voor. Zo gebeurt het dat ik af en toe bij De Meibloem
aan de slag ben.”

Tenerife is men veel opener en opgewekter.
Ik heb er ondertussen een rijk gevuld sociaal
leven. En zeker in de toeristische milieus ben
ik een bekende figuur geworden”, glimlacht
hij.

“Mijn moeder komt
overwinteren in
Tenerife”
“Maar dat kreeg ik niet zomaar in de schoot
geworpen, ik heb ervoor gewerkt. Zo ben ik
al dertien jaar de vaste muzikant in het Bel-

gische restaurant Westhaven Bay.”
“Aan de andere kant heb ik altijd een zeker
vakantiegevoel en stress is onbestaand. Ook
voor mijn familie is het leuk dat ik ginder
woon. Ook zij maken af en toe de oversteek
en mijn moeder komt overwinteren. Daar geniet ik enorm van.”
Ook in België vergeet Marc ‘zijn’ Belgische
toeristen niet. “Daarom geef ik op 23 en 24
juni een groot feest in Het Biezemhof in
Aalter, voor alle toeristen die ik in Tenerife
heb leren kennen. Dat worden twee dagen
vollen bak, waarbij we een stukje Tenerife in
Aalter leggen...”
(PVH)

q www.marcmorgan.be

Hard werken
“Of ik iets mis aan België? Het is eerder
omgekeerd. Wanneer ik hier ben, mis ik Tenerife. Vooral het goede weer natuurlijk,
maar ook de mentaliteit van de mensen. In

Marc Morgan met Lisa Del Bo aan het werk op het strand van Tenerife. (GF)

Ontdek onze allernieuwste
leefveranda’s !
Breng een bezoek aan
onze toonzaal in Ardooie
Oostlaan 4 - 8850 Ardooie
Open van ma t.e.m. za, telkens van 10u tot 18u.

N°1 in België met meer dan
1400 realisaties per jaar !
Voor een vrijblijvend bezoek van een vertegenwoordiger en
een gratis offerte, contacteer ons : Tel. 055 21 85 31
(van 8u30 tot 17u), of via onze website.

www.verandaswillems.be

Meer inspiratie ? ...
Bestel het nieuwe boek Exclusieve
leefveranda’s via onze website.
Nu tijdelijk :
€ 29,00 !

