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Als aanloop naar het Auto-
salon gaat onze krant tel-
kens op zoek naar provin-

ciegenoten die een wel heel spe-
ciale band met hun voertuig heb-
ben of zelf over een min of meer
exclusieve wagen beschikken. On-
ze sterk gewaardeerde journalist
Michael Cornette (35), maar ook
familieman en trotse vader, ver-
trok maandag eerst in de vroege
namiddag naar Gits, waar hij een
interview had geregeld met een
koppel dat al veertig jaar met de-
zelfde Volvo rondrijdt.

Exclusieve sportwagen
Daarna vertrok Michael Cornette
voor zijn volgend interview naar
Zwevegem, waar hij afgesproken
had met de bezitter van een exclu-
sieve sportwagen. Mathieu De-
smet (30), die sinds 2005 de Paint-
ball Valley – een indoorclub voor
paintball-beoefenaars – aan de
Avelgemstraat in Zwevegem uit-
baat, is eigenaar van zo’n lichte,
superkrachtige Ariel Atom 3 (zie
pagina 5).
Even na 16 uur maandagmiddag
kende een rit met die exclusieve
sportwagen een bijzonder tragi-
sche afloop. In de Kanaalstraat in
Stasegem (Harelbeke) verloor be-
stuurder Mathieu Desmet ter
hoogte van een laad- en loszone in
de buurt van het bedrijf Stadsba-
der de controle over het stuur van
zijn pijlsnelle sportwagen en
crashte te pletter tegen enkele si-

lo’s, die door de impact van de
immense klap een paar tientallen
centimeters verschoven. Volgens
vaststellingen van een verkeers-
deskundige van het parket van
Kortrijk vloog de wagen door “on-
aangepaste snelheid” van de weg.

Camerabeelden
Wellicht speelde ook het natte
wegdek een rol. “Ook in het grind
op de laad- en loszone werden

bandensporen van de wagen
gevonden. Daar mag normaal niet
worden gereden”, stelt het parket
van Kortrijk. “Van het ongeval en
wat zich vooraf afspeelde bestaan
er camerabeelden. Er was in de
auto een camera gemonteerd.
Daardoor kan alles perfect worden
gereconstrueerd. Beelden maken
duidelijk dat er sprake was van
onaangepast rijgedrag en hoge
snelheid.”

De ravage was verschrikkelijk.
Voor passagier Michael Cornette
kon geen hulp meer baten. De
journalist van onze krant stierf ter
plekke. Inderhaast opgeroepen
hulpdiensten brachten bestuurder
Mathieu Desmet de eerste verzor-
ging toe en brachten hem daarna
in kritieke toestand over naar het
AZ Groeninge in Kortrijk, waar
hij enige tijd in kunstmatige coma
werd gehouden.

Diepe rouw
Omdat Michael Cornette geen pa-
pieren op zak had, duurde het
even vooraleer hij kon worden ge-
identificeerd. Aan de hand van de
geparkeerde bedrijfswagen, op de
parking van de Paintball Valley,
en na het inwinnen van verdere in-
lichtingen kwam de politie bij de
naam van onze betreurde journa-
list terecht. Later op de avond
konden zijn vrouw en de familie
in Gits worden ingelicht.

Parket Kortrijk :
“Onaangepast
rijgedrag en

hoge snelheid”

Michael Cornette, geboren en ge-
togen in Gits, was getrouwd met
kleuterleidster Jennemie Seynaeve
(Lenteland, Roeselare) en trotse
vader van een bijna twee jaar jon-
ge zoon Leon. Hij was de zoon
van Daniel Cornette en Ginette
Vancompernolle en de broer van
Annick. Voor de familie, vele
vrienden en kennissen komt zijn
plotse dood bijzonder hard aan.
Ook op de redactie van deze krant
is de verslagenheid groot. (LVA)

q Meer op pagina 2-3 van Krant
van West-Vlaanderen

Journalist Michael Cornette (35) komt om het leven als passagier na dodelijke klap in Stasegem
Q STASEGEM/GITS – Michael Cornette (35) uit Gits, getrouwd, vader van een zoontje en journa-
list bij deze krant, kwam maandagmiddag bij een tragisch ongeval in de Kanaalstraat in Stase-
gem om het leven. Voor een reportage in het kader van het komende Autosalon zat hij naast
Mathieu Desmet (30) uit Zwevegem, die een rit met zijn exclusieve sportwagen Ariel Atom 3
maakte. Volgens het parket van Kortrijk crashte de bestuurder aan hoge snelheid tegen een silo.
Onze collega stierf ter plekke, de chauffeur van de wagen raakte levensgevaarlijk gewond.

Jonge vader en onze collega
sterft na crash in sportwagen

De wagen knalde aan hoge snelheid tegen een silo. Voor de passagier kwam alle hulp te laat. (Foto NSK)

Hoe kan je nog het best Mi-
chael Cornette (MiCo),
die met zijn gezin aan de

Gitsbergstraat (Gits) woonde,
omschrijven ? Gevatte kerel, ge-
niale pen ! Dat bleek al toen hij
na zijn Hiepso-studies als stagiair
op de redactie van deze Krant van
West-Vlaanderen kwam werken

stak. “We bewaren dankbare en
heel mooie herinneringen aan Mi-
chael”, aldus onze directie en
hoofdredactie. “Een harde werker
en een warm mens, die in zijn
eigen stijl de sfeer op de redactie
kleurde.” Hij genoot met volle
teugen van het leven, speelde
graag minivoetbal (VK ’t Ge-
niep), was een muziekliefhebber
en bijzonder trots op alles wat
met zijn geboortedorp Gits te ma-
ken had.
De uitvaartdienst heeft plaats op
zaterdag 7 januari om 10 uur in
de Sint-Jacob-de-Meerderekerk in
Gits. (LVA)

en ruim tien jaar geleden (1999)
een vast contract ondertekende.
Door de jaren heen ontpopte hij
zich tot een grote specialist in
boeiende leesstukken, doorgaans
rijkelijk overgoten met humor.
Televisienieuws en showbizz wa-
ren zijn handelsmerk, maar hij
schreef ook andere beklijvende

reportages. Of zoals een collega
het omschreef : “Okselfrisse tek-
sten met ballen, woorden met
weerhaakjes, prettig gestoorde
(on)zin(nen).” Kortom, een onna-
volgbare stijl en (MiCo) bepaalde
daarmee voor een groot deel de
toon van Krant van West-Vlaan-
deren.
Zowel privé als op de werkvloer
was een kwinkslag nooit ver weg.
Niet het minst in zijn vaak ironi-
sche maar knappe opiniestukjes.
Michael was ook een familieman,
die zijn liefde voor zijn vrouw
Jennemie en zijn kleine oogappel
Leon niet onder stoelen of banken

Het plotse overlijden van journalist Michael Cornette (35) zorgt voor grote verslagenheid

Mi(chael) Co(rnette) : gevatte kerel, geniale pen
Q GITS/ROESELARE – De plotse dood van Mi-
chael Cornette (35), op de tweede dag van
dit nieuwe jaar, komt bijzonder hard aan : bij
zijn vrouw Jennemie, zoontje Leon, de familie,
vele vrienden en collega’s van deze krant. 

Wijlen Michael Cornette. (RN)
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Een gedateerde Volvo versus
een exclusieve Ariel Atom
3 : het contrast tussen beide

type wagens kon voor een reporta-
ge voor Krant van West-Vlaande-
ren niet groter zijn. Een proefrit
met die laatste sportwagen, een
lichtgewicht sportbolide van En-
gelse makelij met een Hondamo-
tor, liep voor journalist Michael
Cornette (35) maandagmiddag in
Stasegem fataal af.
Hij zat als passagier naast Mathieu
Desmet (30), die afkomstig is van
Sint-Lodewijk Deerlijk en in de
Avelgemstraat in Zwevegem sa-
men met zijn vrouw Charlotte
Volcke de paintballclub Paintball
Valley openhoudt. Ze openden
(met broer Justin) die zaak in 2005
en Mathieu is al jaren een fervent
beoefenaar van paintball (schieten
met verfballetjes). In 2009 werd
hij nog Belgisch kampioen met de
Harelbeekse Paintball Club.

Niks van veiligheid
Mathieu Desmet zat aan het stuur
van die exclusieve sportbolide –
een soort buggy – van het merk
Ariel (Atom 3). Naast de diepe
rouw en grote verslagenheid bij de
nabestaanden zijn er ook vraagte-
kens bij de omstandigheden van
het ongeval en duikt links en
rechts ook de vraag op of zo’n
sportbolide wel op de openbare
weg thuis hoort.
De Ariel Atom 3 is niet zomaar
een sportwagen (zie afbeelding
boven). De superlichte sportboli-
de, die in Engeland wordt gepro-
duceerd, heeft geen deuren, geen
dak, geen ruiten, geen airbags,
geen abs, geen tractiecontrole,
geen elektronische hulpmidde-
len… Nul, nada, niks van veilig-
heid. En toch is de wagen toegela-

ten op de openbare weg. “Europa
maakt een uitzondering voor klei-
ne series. Die kleine fabrieken
maken enkele van die wagens per
jaar”, luidt de officiële uitleg.

“Geen deuren,
geen dak, geen

ruiten, geen
airbags, niks…”

Volgens Autogids.be kost de wa-
gen ruim 45.000 euro. Die trekt
van 0 tot 100 kilometer per uur op
in 3,7 seconden en haalt een top-
snelheid van 235 kilometer per
uur. 
Sinds 2005 is Patrick Debusseré
(Bruggesteenweg in Gits, nota be-

ne de woonplaats van slachtoffer
Michael Cornette, red.) exclusief
invoerder en verdeler in ons land
en Luxemburg van de Ariel Atom.
Ook de invoerder van dit merk
sportwagens betreurt de dodelijke
klap. Anderen bevestigen ook dat
zo’n lichtgewicht sportwagen
veeleer op een afgesloten circuit
moet rondtoeren.

Buiten levensgevaar
Bestuurder Mathieu Desmet, die
na het ongeval in kunstmatige co-
ma werd gehouden, zou intussen
niet meer in levensgevaar zijn.
Zijn vrouw Charlotte wenste niet
meer te reageren, maar bood wel
haar blijken van medeleven aan de
nabestaanden van Michael Cornet-
te aan. “Ik kan alleen maar hopen
dat de situatie van mijn man ver-
betert. Meer kan ik niet kwijt.”

(LVA)

De Ariel Atom haalt 100 km/u in minder dan 4 seconden

Pijlsnelle sportwagen,
maar niet beschermd 

Bestuurder Mathieu Desmet (links op de foto) baat samen met zijn
vrouw Charlotte Volcke sinds 2005 de paintballclub Paintball Valley in
Zwevegem uit. (Foto a-RRZ)

Q ZWEVEGEM/GITS – Het parket van Kortrijk is formeel : de dodelijke
crash in Stasegem werd veroorzaakt door onaangepast (te snel) rijge-
drag, wat ook blijkt uit de beelden van de in de sportwagen gemon-
teerde camera. Zijdelings wordt ook de vraag gesteld of zo’n sportboli-
de (zonder dak, deuren of airbags) wel op de openbare weg thuis
hoort. Maar het antwoord op die vraag komt nu al… veel te laat.

De Ariel Atom 3 : de topsnelheid van deze sportwagen is maar liefst 235 kilometer per uur. (GF)


