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Taekwondo-wonder
JaouadAchab, demiskende
Sportmanvanhet Jaar 2014

Goud
zonderglorie
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Hoewel kansloos ommorgen
Sportman van het Jaar te
worden, was taekwondoïn
Jaouad Achab de best
presterende Belgische sporter
van 2014. Vooralsnog in stilte
timmert ook deze nieuwe Belg
aan zijn weg naar olympische
glorie. ‘Nooit heb ik gedacht dat
ik via mijn sport zou kunnen
opklimmen in dit land.’
HANS VANDEWEGHE
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Je vis un rêve”. Hij zal het een paar
keer herhalen dat hij een droom
beleeft sinds de dag dat hij zijn vader
volgde en in ons landbelandde.
Maar dromen liggen voormigran-
ten – zelfsmet eenBelgische identi-
teitskaart – altijd dicht bij nachtmer-
ries. “Op eendag stapte ik in Brussel
Noord vande trein uit Antwerpen
enwerd tegengehoudendoor twee
mannen vande spoorwegpolitie. Ze
warenduidelijk op zoeknaarmij
want ze volgdenhet treinstelwaar ik
klaar stond omuit te stappen.Het
gonsde doormijn hoofd:wat heb ik
in godsnaam fout gedaan?Ze spra-
kenmij aan.

‘Ben jij Jaouad?’
‘Ja, dat ben ik.’
‘JaouadAchab?’
‘Euh ja, is er iets?’
‘Neen,wewillen je alleen zeggendat
we jouwprestaties volgen enwillen
je veel succeswensen.’

Enwegwaren ze. Ze sprakenFrans,
maar hetwarenNederlandstaligen.”
Dat onderscheid loopt als een

rode draad in het hele verhaal van
Achab, deMarokkaanse stadsjon-
gen die behalve ‘bonjour’ en ‘merci’
alleenArabisch sprak toenhij in
2009 vanuit Tanger naar België
kwam.Hij leerde snel-snel Frans,
maar de grootste cultuurschok
moest nog komen. Voormalig kam-
pioene LaurenceRase, tegenwoor-
dig sporttechnisch coördinator bij
deVlaamseTaekwondobond, stelde
hemvoor om inde groep van top-
sporters te komen trainen, en opde
topsportschool inWilrijk zijn intrek
te nemen. Bij deNederlandstaligen.
“Toen ik hier arriveerde,wist ik

niet eens dat er ookmensen in
Belgiëwaren die geenFrans spra-
ken. Ik zei tegenLaurence: ‘Dat
meen je niet. Ik hebnet Frans
geleerd ennumoet ik opnieuween
taal leren? Ikwil sporten, ikwil
beterworden.’ ‘Danmoet je bij ons
komen’, zei Laurence.”
JaouadAchab, topsporter in hart

ennieren, gíng naarWilrijk en
léérdeNederlands. “Ik zit daar
samenmet voetballers, judoka’s en
zwemmers. Allemaal helpen zemij
metmijnNederlands en de leraars
doen alles ommij speciaal te bege-
leiden.” Even later komthij aanzet-
tenmet zijn vande school geleende
iPadmet daarop een romandie hij
moet lezen.
Dehele omkadering is een voor-

beeld vanmicro-management.
LaurenceRase, een fenomeen inhet
taekwondo endeBelgische topsport
tout court is trekker vanhet project.

“
Een vrouwmet ballen als geen
ander, almaar vechtend voor erken-
ning. Eerst voor zichzelf toen ze nog
atletewas, en nu voor haar sport en
haar topatleten. Tijdens de olympi-
sche stage opLanzarote gaf ze de
equipe van Sporza nog eigenhandig
onder hun voeten omdat ze overal
waren gaanfilmen, behalve bij haar
atleten, en dat terwijl JaouadAchab
de enige Belgische goudenmedaille
behaalde in 2014 in een olympische
discipline.
“Ik zag Jaouad voor het eerst op

deBelgianOpen in 2011waar hij
won en ikwistmeteen: een topta-
lent. Hijwas nog geenBelg,maar ik
stelde hemvoor ommet onsmee te
trainen inAntwerpen. Twee keer
perweek enhij zou beterworden.
Na een tijdje belde ik naar de trainer
om te vragenhoehetmet hemging
en of hijwel vaak genoeg kwam. ‘Hij
komt drie keer perweek’, zei de trai-

ner, ‘en sinds kort zelfs vier keer’.
Een keer hij zijn Belgische nationali-
teit had, hebbenwehemopde top-
sportschool in een apart statuut
gekregen.”

Mijnheer Frans
De twijfel omals 22-jarige tussen
topsportertjes van zeventien en
achttien in de schoolbanken te gaan
zitten, verdweenheel snel,met dank
aande voorbeeldige opvang.
“Mijnheer FransVandenWyngaert,
de directeur, doet alles voormij. Ik
benhemheel dankbaar.”
Opde topsportschool is het de ex-

scheidsrechter zelf die de telefoon
opneemt. “Jaouadwerdmij voorge-
steld door Laurence als een groot
talent, een potentiëlemedaille voor
Rio. Dan aarzel ik niet. Hij kende
geenwoordNederlands enhetwas
kiezen voor hem tussenhet vijfde of
zesde jaar BSO,maar na enkele tests
kwamende leraars bijmij terugmet
demelding: ‘Slimmegast, zet die
maar in het zesde’.”
“Watwe speciaal doen voor hem?

Tijdens de Franse les en de uren
godsdienst krijgt hij Nederlands. Er
wordt voor hemeen kamertje
gehuurd tegenover de school en
eten krijgt hij bij ons. Vleeswordt
halal gekocht en elkemiddag vraagt
hijmij ‘Mijnheer Frans,mag ik het
vlees eten?’ Als ik ja antwoord,
gelooft hijmij. Af en toe zie ik hem
mankend rondlopen en als ik dan
zeg ‘Oei, ben je out?’, zegt hij ‘Neen,

‘Ik zag Jaouad voor
het eerst op de Belgian
Open in 2011 waar
hij won en ik wist

meteen: een toptalent’

LAURENCE RASE
BELGISCH

TAEKWANDOFENOMEEN

Taekwondo-wonder

Een superjaar was dit
allesbehalve voor de
Belgische topsport: met
onze schamele vier
medailles presteerden we
nooit slechter in de laatste
kwarteeuw.
Het taekwondo is een uit-
zondering en datmag
verwonderingwekken
want in het Vlaamse
Topsport-actieplan III
raakte de sport onlangs
haar topstatus kwijt van-
wege niet-behaalde resul-
taten uit het verleden.
Desondanks is taekwondo
ondertussen één van de
weinige sportenmet meer

dan één atleet met een
BLOSO-tewerkstellings-
contract.
Dat is niet alleen voor de
topsport in België, maar
ook in Europa een goede
zaak. Vijf van de acht
olympische kampioenen
in Londen waren
Europeanen, terwijl op de
eerste drie Olympische
Spelen sinds 2000maar
één op de 24 uit Europa
kwam. Naast Achab staat
ook nog Bensaleh te drin-
gen en heeft België een
gigantisch talent in de zes-
tienjarige Kortrijkse Indra
Craen, die al Europees

kampioen werd onder 21
en tweede op de Youth
Olympics.
Het ontbreekt het taek-
wondo overigens niet aan
ambitie. Toen elk team
zichzelf moest voorstellen
op de voorbije olympische
stage, luidde één van de
vragen “Wat wil u berei-
ken?”. “Ik was gegeneerd”,
herinnert Laurence Rase
zich, “maar tegelijk was ik
trots. De andere sporters
wilden Rio halen of een
olympische finale. Die van
ons zegden carrément:
‘Goud, is het niet in Rio,
dan in Tokio’.”
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ik heb alleen eenbeetje pijn’. Het
weekenddaarna staat hijweer te
vechten. Als ik dat vergelijkmet
onze voetballers...”
JaouadAchab straalt dankbaar-

heid uit, vooral voor het herwonnen
respect.Met afschuwdenkt hij terug
aan zijn eerste jaar in België op een
Brusselse school. “InTangerwas ik
een goeie leerling. Ik kon ook goed
voetballen en zat zelfs in de jeugdse-
lectie vanTanger. Ikwilde sportle-
raarworden en ik zat in het zesde
middelbaar, ASO zegmaar. Toen
mijn vader besloot omons een voor
eennaar Brussel te halen –mijn
oudere broer en zuswarenhier al –

zijnwe inBrussel alle scholen langs
gegaan.Geen enkelewildemij, tot er
een schoolwaswaar ze beroepsop-
leidingen gaven. Ze schrevenmij in,
maar zettenmij terug in het tweede
middelbaar.”

Het beloofde land
“De belediging alleen al: opnieuw
naar het tweedemiddelbaar en ik
konniet eens vragenwaarom.
Automechanica nogwel,watmij
geen zier interesseerde. Toen ik toch
slaagde, naar het derdemocht en
ookFrans had geleerd, ben ik de
directie uitleg gaan vragen. ‘Je had

geen getuigschrift vanMarokko,
daarom.’ Niemanddie ons ooit had
gezegd datwedat nodig hadden.”
Denijd staat nog op zijn gezicht te

lezen,maar hij kan er nu ook om
lachen en iedereen in het gezin
Achab lachtmet hemmee.We zit-
ten in dewoonkamer aande
Jetselaan, twee hoog, ennaar
Marokkaanse gebruikenwordt thee
en eten aangerukt voor eenheel
appartementsgebouw.
Mamapakt haar zoon vast en

zegt: “Mon champion.” Een seconde
later pakte ze ook zijn kleine broer
Badr (13 en ook een taekwondota-
lent) vast, zoals eenmoeder die geen
onderscheidwilmaken tussenhaar
kinderen. “Hij is ookmijn kampioen
en zijn oudste broer en zus ook. Ze
zijn allemaal kampioenen.”
Ze deden ook allemaal aan taek-

wondo, eenKoreaanse vechtsport
die lenigheid, snelheid en lange
ledematen vereist en diemorfolo-
gisch, genetisch en inmiddels ook
sociaal bij de pezigeNoord-Afrikaan
past.
Als Jaouad ooit zijn droomwaar-

maakt en opdeOlympische Spelen
geraakt, zal in alle portretten zijn
harde jeugdwordenbeschreven. De
familie hadhet niet breed. Vader
reed drie dagen op endrie dag af
met bussen ophet traject Tanger-
Brussel-Tanger. Europa als ontsnap-
pingsroutewas een optie,maar niet
zoals ze zoveelMarokkanen en
andereAfrikanenhebben zien pro-
beren.
“Wewoonden aandehaven en ik

heb ontelbare keren een vrachtauto
zien stoppen aan een rood licht,
waarnamensen zich tussen dewie-
len gooiden en zich aanhet chassis
optrokken, in de hoop zo als verste-
keling op eenboot te geraken en in
Europa terecht te komen.Neen,
nooit overwogen. Ik denkniet dat er
veel zijn die het hebben gehaald.”
De ontsnappingsroute voor

JaouadAchab liep ookniet langs de
sport,maar via gezinshereniging.
Zijn vader had inBelgië een ver-
blijfsvergunning gekregen ende
Belgische nationaliteit aangevraagd.
Een voor een liet hij de kinderen
overkomen. Toen Jaouadwegging
en zijnmoeder nog alleenmet de
jongste overbleef, werdhet haar
even te zwaar en ging het gezin door
een storm,maar nu zijn ze herenigd
inBrussel, in het beloofde land
België.
“Nooit heb ik gedacht dat ik via

mijn sport zou kunnenopklimmen
in dit land”, geeft Achab toe. “Ik doe
taekwondo vanafmijn derde, dus ik
wistwat die sport inhield.

‘Bij het bekijken van
de video’s op internet

dacht ik: dit kan
ik ook’

JAOUAD ACHAB

: Jaouad Achab
wilde sportleraar
worden in Tanger
maar kwam
in het kader van
gezinshereniging
naar België.
© FRANKY VERDICKT
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Enbij het bekijken vande video’s op
internet dacht ikwel: dit kan ik ook
endie en die kan ik aan. Ik zat eerst
bij een trainer die 500 euro vroeg
ommij te trainen. Dat geld had ik
niet. Later deed ik een competitie
voor het Brussels TaekwondoTeam
endiewildenmij gratis trainen.”
OpdeBelgianOpen in 2011 klopte

hij nog deMarokkaandie later voor
Marokkonaar de Spelen in Londen
mocht. Daarna kwamdeVlaamse
bond in beeld en ook dat avontuur
ging hij aan, omdat hij er kennis
maaktemetKarimDighou, inmid-
dels zijn trainer, coach en toeverlaat.
“Hij konmij veel betermaken, dat

voelde ikmeteen.Hijweet perfect
hoe hijmijmoet aanpakken.”Hij
vertrok naar school in alle vroegte,
namnade school de trein om 17u
naarAntwerpen, ging twee, drie uur
trainen omnet voormiddernacht
terug te keren,waarnahij nog zijn
schoolwerkmoestmaken. Endat
alle dagen vandeweek.
Inmaart 2013 kreeg hij zijn

Belgische nationaliteit. “Demooiste
dag vanmijn leven”, geeft hij zonder
schroom toe. "Vandan afwist ik dat
ik het zoumaken inmijn sport."
Even later stondhij op hetWK.

"Datwas echt een droomdie ik

beleefde. Ik vocht tegen de jongens
die ik tevorenhadbewonderd op
internet. OpdeGrandPrix in China
dit jaarmoest ik tegenRohullah
Nikpai. Toen ze rood enblauwopde
mat riepen, dacht ik nog: is dit
echt?"Nikpai, dubbel olympisch
medaillewinnaar en eenhalve
mythe binnen enbuiten
Afghanistan, verloor van Jaouad
Achabuit Koekelberg.
“Jaouad stondnergens opde ran-

king bij het begin van 2014”, legt
LaurenceRase uit. “Enna een jaar
staat hij zesde. Daarmoet hij ook
staan omnaarRio temogen." Na
zijn Europese titel beginmei leerde
ook de internationale taekwondo-
scène hemkennen. Een snelle, tech-
nisch vaardige en verbeten vechter
die nooit opgeeft.
InManchester op deGrandPrix

dit jaar toondehij hoe dicht hij bij de
absolutewereldtop staat. Hij haalde
daar in de olympische klasse van
minder dan68 kilogram (terwijl hij
maar 63 kilogramweegt) de finale
tegen deKoreaanDae-HoonLee, de
dubbelewereldkampioen ennum-
mer één, dit jaar verkozen tot atleet
vanhet jaar door zijn internationale
bond.
Achab: “Zijn bijnaam is de zuur-

stoffles omdat hij blijft doorgaan.
Iedereen start voorzichtig tegen
hem,maar ik vloog er van in het
begin in. Ik denk dat hij is geschrok-
ken. Sindsdien bekijken ze almijn
kampenop video,maar ik benniet
zo’n sporter diemaar één trucje
heeft.” Al snel stondhet 7-1 en even
later 11-4. Pas enkele seconden voor
het einde vande kampkonLeemet
een trap tegenhet hoofd zijn twee
punten achterstand omzetten in een
14-15 overwinning.
Maar alle prestaties ten spijt,

wordt JaouadAchabmorgenniet de
sportman vanhet jaar in zijn adop-
tieland en geenhaar op zijn hoofd
dat daar ook aandacht. “Ik denk dat
het een voetballerwordt vande
nationale ploeg. EdenHazard?
“Neen, ik denk eerder aanThibaut
Courtois.”
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Ik zweer dat ik dacht dat het de rij voor Fabiola was. Ik heb van die Primark nog nooit gehoord.

‘Ik ben niet zo’n
sporter die maar één

trucje heeft’

JAOUAD ACHAB

De kamp van Achab
op de Grand Prix van
Manchester tegen
Dae-Hoon Lee, de
nummer één van de
wereld, kunt u
makkelijk
terugvinden op
YouTube.

gewoonteomdeaanwezigeneen
warmemaaltijd aan tebieden.Devijf-
jaarlijkse studiedagvoorouders van
kinderenmetdyslexiewerdooit
opgezet opuitdrukkelijke vraagvan
koninginFabiola. “Zewildedatdeze
ouders zichverenigden, dat zede
kanskregenomaaneenvoordelige
prijs de studiedag te volgen”, zegt
Anthonis. “Zeoefendedaarvoor ern-
stigedrukuit. Ze stuurdeonseen
chequevan2.500euro, en laternog
eenkeer.”Maarniet dezekeer.
Deoudekoningin, datwisten

zebij de vzwSprankelwel,was
ziek. ZehaddenkoninginMathilde
uitgenodigdopde studiedag,maar
diehadhet tedruk. Ledenvandevzw
werdenenkeledagen laterwel ont-
vangenophetpaleis.Overdie 2.500
eurowerdnietmeergesproken.

Bedelbrieven
DekrantLeSoirkwamzondagmet
hetnieuws: “Bij testamentheeft
koninginFabiolabeslist omhaarvol-

ledigeprivépatrimoniumna te laten
aandevzwHulpfondsvandeKonin-
gin.”Haarhelenalatenschap, stond
er, gaatnaar “behoeftigen inBelgië”.
Hetberichtwerdbevestigddoorhet
paleis, dathetnietteminnuttig vond
te specifiëren: “Het gaat omeenprivé-
zaakenheeft betrekkingophetprivé-
patrimoniumvandekoningin.”De
goedeverstaanderkanweinig anders
besluitendatdekoningineenprivé-
patrimoniumnalaat endaarnaast
nogeenanderpatrimonium.
De iets aandachtiger royaltywat-

cherbleef achtermet eenvraag:welk
hulpfondsvanwelkekoningin?Het
BelgischStaatsbladvermeldt er
namelijkdrie. Er is devzwHulpfonds
vanKoninginFabiola, er is devzw
HulpfondsvanKoninginPaola ener
is devzwHulpfondsvandeKoningin
zonder verdere vermelding.Overwat
diehulpfondsenpreciesdoenver-
neem jemaaroccasioneel eenswat.
Zoals inhet antwoordopeenparle-
mentaire vraagvanGuidoDePadt
(OpenVld) in2007.

Koningin Fabiola schonk haar
hele privévermogen weg aan
de armen, zo viel te vernemen.
Behalve het klooster in Opgrimbie.
En de villa in het Spaanse Motril.
En het geheime fonds van koning
Boudewijn in Liechtenstein.
En zo nog een paar dingen.
DOUGLAS DE CONINCK

O

Schenktdeoverledenkoninginwerkelijkhaarhele
vermogenaandearmen?Hoedan?Eenzoektocht
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D e studiedagvandevzwSprankel in
het cultureel centruminHasselt lokte
driewekengeleden270mensen. “Dat
wasniet slecht”, vindtLucAnthonis
vandevzw. “Volgensonze laatste
berekeningenzijn inkomstenenuit-
gavenuiteindelijkdan tochkif-kif.”
Dezaalmoestwordenbetaald.

Elementairebeleefdheidnoopte tot
eenkleineverplaatsingsvergoeding
voorprofessorPaulGhesquière, die
waskomenspreken.DevzwSprankel
hadbij vorigegelegenhedende
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