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Dubbelinterview. Zeilster Evi Van Acker en haar coach

Volgende zomer zullen Evi Van Acker (30) en haar coach
Wil van Bladel (55) dertien volle jaren hun lot aan elkaar
hebben verbonden. Wat begon met een WK in Brazilië krijgt
er ook een voorlopig einde, in Rio, met de derde Olympische
Spelen op rij. Nog een hoogtepunt zou niet verkeerd zijn.
‘Dat brons van Londen ligt nog op de maag.’
HANS VANDEWEGHE

‘We stonden
te roepen
indewoestijn’

Maar ik hebWil, en hij ismisschienwel de beste
coach vandewereld.”

Wil vanBladel: “Ik probeer alleenmaar het
onvoorspelbare zo voorspelbaarmogelijk te
maken,waardoor je steeds zekerderwordt van
je strategie.”

Plastieken strijkplank
Wil vanBladelwas zelf olympisch zeiler in
Seoel in 1988 voorNederland en later succesvol
ondernemer.Training by hobbywashet, zoals
hij in 2003 ging samenwerkenmet twee zeil-
vriendinnen, deNederlandseMerelWitteveen
(die in 2008 in Peking brons zouwinnen in de
ynglingklasse) en deBelgische Evi VanAcker,
toen twee getalenteerde Europe-zeilsters.

Een jaar laterwas Evi VanAcker, amper 19,
twee ontgoochelingen rijker en zeilster af. Op
hetWKvan 2004 had zemet een zeventiende
plaats voor België een olympisch startbewijs
veroverd,maar de zeilbond gaf haar olym-
pische selectie aan de oudereMinDezillie. Van
Bladel schudt het hoofd: “Diewas 71ste gewor-
den op datzelfdeWK,maar ze durfden het niet
aan omvoor Evi te kiezen.” Kort daarnawerd
haar bootklasse van het olympisch programma
gehaald en vervangen door de laser radial.
(tot Evi) “Weet je nogwat je zei? ‘Ikwil niet in
die plastieken strijkplank.’ Zewas klaarmet
zeilen.”

VanAcker: “Ik studeerde toen inAmsterdam
enwerd lid vande studentenroeivereniging. Ik
zat samenmetMerel op kamers in de Jordaan
en ik reed eenhalf uurtje op de fiets naar de
Bosbaan om te trainen. Prachtige tijd gehad,
maar ikmiste het zeilen.”

VanBladel: “Toen kreeg ik een belletje van
Evi. Ze had gezien dat hetWK laser radial in
2005 inBraziliëwas, in Fortaleza, en daar had
ze ineenswel zin in. ‘Kunnenwe gaan trainen?’,
vroeg ze.Maar ik hadbijwijze van sprekennog
nooit een laser radial gezien.”

Inmiddelsweet coachWil als geen ander
hoe die bootmoetworden gevaren en is Evi ver-
groeidmet haar plastieken strijkplank, die haar
geenwindeierenheeft gelegd. Twee keer brons
en één keer zilver op dewereldkampioenschap-
pen, brons opde Spelen in Londen, ontelbare
overwinningen in regatta’s over de helewereld
en als gevolg daarvan een rist prijzen en erken-
ningen in eigen land: het Vlaams Sportjuweel in
2011 en in 2012 een tsunamimet in éénmaand
deTrofee voor Sportverdienste, deVlaamse
Reus en Sportvrouwvanhet Jaar.

De tgv en de boemeltrein
Evi VanAcker is een reuzin in deBelgische
sport en zonder ongelukken is zij half augustus
Belgiës grootste hoop op eenmedaille.Met haar
winst vorigeweek opdeWorld Cup inMiami
heeft ze 2016 alvast goed ingezet. Over de olym-
pische ambitiewordt nietmoeilijk gedaan: een
medaille en liefst goud.Allesmoetwijken, zelfs
hetWK inMexico inmei laten ze schieten. Van
Acker: “Nog eens een jetlag, daar bedank ik
voor. In een olympisch jaar tellen alleen de
Olympische Spelen.”

In Londen in 2012 leken coach en atlete

en column inDeMorgen. En dat
voor iemanddienetbegonnenis
met de krant te lezen – goede
voornemens en zo.

Gezellig onder een dekentje
keken we deze herfst naar De
slimste mens ter wereld. Mijn

vriendscoordesecondenasecondemet
het ene goede antwoord na het andere
over geschiedenis, politiek en maat-
schappelijkethema’s.Zelfsover langver-
getenzwart-witfragmentenhadhij van
alles tevertellen.Metgroteogenstaarde
ikhemaan. “Hoeweet jijdatallemaal?”
Of eerder: waar is het bij mij fout
gegaan? Sport, voeding enwetenschap
liggen me dan weer wel. En showbizz,
niet te vergeten. Dat Lesley-Ann Poppe
honderddagen lang lijf en leed inbikini
deeldeopInstagramwist ikwaarschijn-
lijk als eerste. Maar verder dan de
CosmopolitanendeheadlinesvanHLN
ben ik de laatste jaren niet geraakt en
daarommoet iknuhetonderspitdelven
onder het dekentje. Vreselijk.

Door de combinatie van topsport en
studiekweekte ikeenmildeafkeervoor
lezen. Dikke kleppers als thermodyna-
mica en colloïdchemie zaten jarenlang
steevast inmijn reiskoffer. Tussen trai-
ningen door zat ik vaak uren te turen
op complexe formules en de mogelijk
nogcomplexereuitlegervan.Eenspan-
nend boek of de krant voor het slapen-
gaan? Nee bedankt.

Nu ik na een decennium eindelijk
afgestudeerdben,kanikdatexcuusniet
langer gebruiken. Het roer moest om!
Dusstartte ik ineenvlaagvanmotivatie
methet lezenvandekrant,vastberaden
mijn vriend tijdens de volgende jaar-
gangvanDeslimstemens terwereldhet
vuur aan de schenen te leggen. Geen
overbodige luxe om op je 30ste op de
hoogte te zijn van de actualiteit, toch?
Daarnaast zoek ik ook actief wat meer
opwanneer ikergensweinigoverweet.
En dat is helaas meer dan ik wil toe-
geven.

Niet gedacht dat ik daad bij woord
zou voegen, maar ik heb ondertussen
37 kranten gelezen. De eerste twee
weken ging het voortreffelijk. Ik sms’te
mijnvrienddanoverwat ikgelezen (en
geleerd) had, doch al snel bleek dat het
voor hemoudnieuwswas.We strijden
nogniet echtmetgelijkewapens,maar
het is een begin. Onze gesprekstof aan
tafel kent ongeziene hoogtes. En het is
gewoonbest leuk omdingen teweten.

Komaf maken met mijn overmatig
colalightgebruik gebruik was een veel
grotere uitdaging. De krant lezen voelt
ondertussen niet meer als een voor-

nemen en heeft een prominente rol
gekregen in mijn ochtendritueel. Al
wordt een mens er niet vrolijk van.
Politieke onenigheid, oorlog, hongers-
nood, armoede… Dagelijkse kost.
Ellende en sensatie maken helaas de
hoofdbrok uit. Een paar draden in een
fiets en we zouden bijna vergeten
dat Wout Van Aert wereldkampioen
geworden is.

Toegegeven,deze laatste tweeweken
ginghet inFloridawatmoeizamermet
dekrant.Het isaltijdeenvanmijn favo-
riete plekken geweest ondanks dat het
vaak ‘net niet’ was qua sportieve pres-
taties. De immense fitnesscentra tove-
renspontaaneenglimlachop jegezicht
en het zeilen in Biscayne Bay is fantas-
tisch. Een lopendwindje, helder water
enafentoeeendolfijnofeenzeekoedie
dekopbovenhet oppervlak steekt. Een
staalblauwehemel, terwijl thuisKoning
Winterdescepterzwaait.Beterdandat
wordt het niet. Tel daar nog eens een
zwakke dollar bij en het is helemaal
feest.

Dit jaar was het anders. De weer-
goden lietenhetmethunkoude tempe-
raturenenhevigeregenvolledigafweten
en ook van de wisselkoers werden we
niet echtwarm.Na een overwinning in
FortLauderdalepakteiknateveelbrons
enzilvereindelijkgoudopdeWorldCup
inMiami.EmmaPlasschaertwerdvijfde
en de andere zeilers van het VYF
OlympicTeamdedenhet ook goed.We
zijn collectief straf bezig zo’n 180 dagen
voorRio endatmaaktmeerg gelukkig.

Blij dat ik jullie van wat positief
nieuws kan voorzien. Niks dan goede
zaken sinds ik de krant lees. En als ze
me dit jaar nog eens vragen omdeel te
nemenaanDeslimstemenszal ikhet in
ieder geval overwegen.

Evi Van Acker

Deweetmicrobe

Evi Van Acker
is onze
grootste
medaille-
kandidate
in Rio. Tot de
Olympische
Spelen
navigeert
de Gentse
zeilster
maandelijks
door de
actualiteit.
Vandaag
verschijnt
haar eerste
column.

column

ls op 22 augustus 2016 zeilster Evi VanAcker
enhaar coachWil vanBladel samenmet het
BelgianOlympic Team terugvliegen vanRio
naar Brussel, gaat de Braziliaanse deur voor
eenhele lange tijd dicht. In dewekennade
Olympische Spelen vanLonden in 2012 volgden
al een eerste bezoek en een stage ophetmoei-
lijkste olympische zeilwater ooit. Hoe vaker ze
er zeilden, hoe complexer hetwaterwerd.
Drieënhalf jaar later is Rio hun tweede, af en
toe zelfs eerste thuis.

Zopas hebben ze inMiami eenWorld Cup
gewonnen en volgendeweek gaat het alweer
richtingRio. Als hetmoet, gaan ze dit voorjaar
nóg een keer en dan reizen ze in juli ooknog
eens extra vroeg af voor de deOlympische
Spelen zelf. Sinds haar bronzenmedaille in
Londenheeft Evi VanAcker uren, dagen,
weken,maanden samenmetWil vanBladel
getraind in deBaai vanGuanabara.

Toerisme zat er nooit in, op die ene strand-
vakantie in Búzios na.

Evi VanAcker: “Mijn vriend is overgekomen
tussen twee stages in; zomoest ik niet naar huis.
Verder hebbenweniks vanhet land gezien,
behalve eenpaar toeristische hotspots inRio,
zoals het Christusbeeld en de Suikerbroodberg.
(lacht) “Zelfs daar boven opdie berg hadden

wijmeer oog voor de de stromingen in de baai
en de verschillende kleuren vanhetwater dan
voor de stadRio onder ons. Ikweet dat de
Nederlanders, Australiërs enEngelsen voorRio
eenhele equipe hebben omstromings- en kli-
maatgegevens te verzamelen endatwij de stro-
ming in kaart brengendoor flesjes in hetwater
te gooien en te kijkenwelke kant die opgaan.

A

E

De krant lezen heeft
een prominente rol
gekregen inmijn
ochtendritueel.
Al word je er niet

vrolijk van: politieke
onenigheid, oorlog,

armoede

► Stuntvrouw
op het water.
In de laser
radial-klasse
behoort Evi
Van Acker tot
de wereld-
top. © BELGA
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Wil van Bladel: al ruim een decennium de professioneelste tandem van de Belgische topsport

samen zó blijmet het brons,wat bij onder-
getekende een oprisping teweegbracht in een
column: deNederlandseMarit Bouwmeester
baalde van zilver en deVlaamseEvi VanAcker
juichte ombrons, hoe typisch. Drie en eenhalf
jaar later kunnen ze glimlachen omzoveel kort-
zichtigheid,maar ze zijn het allang gewenddat
journalisten hun sport niet begrijpen. Er volgt
eenuitleg.
VanBladel: “Zemoesten in demedal racedrie

lussen varen in plaats van denormale twee en
ongeveer alleswat konmisgaanwasmisgegaan,
maar in die derde lus haalde ze nog iedereen in.
Daaromwarenwij zo blij: omdat ze uit een
compleet verloren positie terugkwamen er nog
eenbronzenmedaille uit sleepte. Maar over

het hele toernooi genomenhaddenwemeer
verwacht.”
VanAcker: “Mijn blijdschapwas erg tijdelijk.

Aanwal dacht ik al: verdorie, ik had goudmoe-
tenwinnen.”
Perfectionisten zijn het, allebei. Owee,wie in

deweg loopt. Opdenieuwjaarsreceptie van de
VlaamseYachtingfederatie (VYF) drukteWil
vanBladel de aanwezigennog eensmet de neus
opde feiten: hij en zijn atleten zitten op een tgv
enhet bondsbestuur zit op eenboemel en die
moeten allebei over hetzelfde spoor,waardoor
een botsing onvermijdelijk is.
VanBladel: “Dat is het eeuwige spannings-

veld tussen de professionals en de benevole
bestuurders. Dat vreet energie,maarwehebben
het goed voormetmekaar.We zijn begonnen
als twee roependen in dewoestijn en inmiddels
hebbenwe eenmooi team. Ik hoop vier zeilers
op de Spelen te krijgen.”

Een sessietje ‘afstraffen’
In augustus van vorig jaar, halfweghet olym-
pisch testevent inRio, had ik afgesproken in het
huis van deBelgische zeilers boven op eenheu-
vel nabij de gepacificeerde favela SantaMarta.
Hetwas putjewinter inRio, het equivalent een
warme zomeravondbij ons. De lucht zat verge-

VanAcker: “Ik kandat plaatsen en ik presteer
altijd beter als ik de volle laag heb gehad.”
VanBladel: (lacht) “Kon ik datmaar elke

ochtend.Neen, het vergt te veel vanmij.”
VanAcker: “Wablief, de dag beginnenmet

een sessietje afstraffen?Neen, tochmaar liever
niet.”
Wordende Spelen vanRio het laatste kunstje

vanBelgiës beste zeilster ooit?Dat is nogniet
als dusdanig uitgesproken enwordt dus handig
ontweken. First things first en dat is Rio.Wat
kannunog beter aanEvi VanAcker, nu al een
vande beste zeilsters van de planeet?
VanAcker: “Mijn basisniveau is hoog,maar

alles kan altijd beter.Met namemijn start: soms
verlies ik te veel plaatsen enmoet ik inhalen. Ik
kan goed inhalen,maar als je voorin zeilt, ben je
nog beter af en kun je kiezenwaar je heen gaat.”
VanBladel: “Ik zouhaar zo graag feller die

eerstewedstrijd vande dagwillen zien ingaan.
Ik heb ooit eens gezegd dat ze best ietsmeer
bitchmocht zijn,maar datwerd danmeteen
een krantenkop enbitchwas ookniet het juiste
woord. Die alertheid, van bij de eerste race, die
moet ze inRio oppakken.”
Wil enEvi zijn coach-atleet en – ondanks de

uitbranders op geregelde tijdstippen –na al die
jaren ook vrienden. VanAcker: “Zijn er atleten
die hun coachniet kunnen luchten?Dat zou ik
niet kunnen volhoudenwant ik zieWilmeer
danmijn familie. Als je zo vaak samenbent,
deel je natuurlijk persoonlijke ervaringen.Als ik
na een lange stage opZaventemarriveer en er is
iets datWilmoetweten, bel ik onmiddellijk.”
VanBladel: “Maar evengoed kunnenwe

elkaar eenweekniet horen als ze inGent traint.
Het iswel goed dat het nietmeer één of één is en

datwemetmeerdere zeilers in onze groep zijn.”
ToenWil vanBladel na de vorige stage inRio

plots ziekwerd enmennietmeteen de oorzaak
kon achterhalen,was Evi VanAcker bezorgd
over haar trainer: “Ze vondenmaar niks enhij
bleefmaar ziek. Bleek dat hij door een of ander
beestje in het zandwas gebeten. Gelukkig is hij
nu beter.”
Dat voorval heeft hen aanhet denken gezet.

VanAcker: “Jemoet erwat voor over hebben
om inRio te zeilen. Je loopt er echt gevaar.Het
kleinstewondjewordt ontsmet en afgeplakt. Er
zijn zeilers ziek geworden vandat vuilewater.”
VanBladel: “Het is een schande dat het

InternationaalOlympischComité nu ineens
bezorgd is omde kwaliteit vanhetwater, terwijl
ze verdorie al jarenwetenwat voor een troep
het daar is. Vorige zomer viel het nogmee. Ik
zag toen ookniksmeer drijven zoals de eerste
keer, toen ik koelkasten ophetwater ben tegen-
gekomen.Maar in december hadhet veel gere-
gend enwashetweer één gore boel. Nu staan ze
bij het IOCmet het vingertje omhoog,maar
ondertussen trainenwij al drie jaar in die vieze
troep. ‘Wil, ga jij evenuitleggenwatwij allemaal
denken?’, vragenmijn collega-coaches dan.”

Nederlandse directheid
Wilswil iswet. Toch is inspraak voorzien en
als die niet volstaat, kent Evi ook de omweg via
Hyunghae, deKoreaanse vrouwvanWil. Die
kookt in het Belgischhuis inRio voor de zeil-
ploeg en evengoed functioneert ze als eenwel-
komegesprekspartner. VanBladel: “Dat doet
Evi subtiel. Dan zegt ze iets tegenmijn vrouw,
met de bedoeling dat die het aanmij vertelt.”
Wil vanBladel is in 2007 voltijds coach

geworden opde payroll van deVlaamse
Gemeenschap.De topsportsectie vanBloso,
tegenwoordig Sport Vlaanderen, heeft een kluif
aanVanBladel,maar houdt van zijn directe
aanpak en zijn on-Belgische resultaatgericht-
heid. De hele constructieWil-Evi en de andere
zeilers strekt tot voorbeeld in dit landsdeel,
waar de topsport normaal van de compromis-
sen aan elkaar hangt.
VanAcker: “Door inNederland te gaan stude-

ren (ze haalde er haar bachelor bio-ingenieur en
maakte haarmaster inGent af, HVDW)ben ik
veel directer geworden.Wat in België achter de
rugwordt gezegd, krijg je inNederland zo op je
bordje. Ik heb datmoeten leren.”
VanBladel: “Evi laat zonder omwegenweten

hoe zij het ziet enhoe zij hetwil. Die rechtlijnig-
heid is fantastisch. Sport is het verhaal van een
kar: je hebtmensendie achter de kar lopen en
er zittenmensen opde kar. Slechts een paar
lopen voor de kar, dat zijn de topsporters die
zullen hetmaken.Daar is Evi bij.”

ven vande insecten enwe zouden samen iets
eten. Vervolgens zoudenwepraten, over ambi-
tie, of het gebrek eraan in deBelgische sport,
over hunplannen, overmedailles, over het
leven. Er kwamniks van.
Diemiddag ophetwater hadEvi VanAcker

tegen de adviezen vanhaar coach gezondigd en
zewas inGuanabaraBay samenmet haar laser
radial compleet demist ingegaan. Ze eindigde
22ste of zo,wat haar het goud zou kosten. Ach
wat, denkt een buitenstaander, in een vooraf-
competitietje is eenmissertje snel vergeten en
vergeven, toch?
Neen,want zo zittenEvi VanAcker enWil

vanBladel niet in elkaar. Eenmaal de boot afge-
tuigd hadWil een lange tirade gehouden endat
hadEvi zich aangetrokken. “De tirade ja,maar
meer nogmijn eigen stomme fout.”Hetwas
een intiemcoach-atleetmomentwaarvan ik
ongewild getuigewas,maar ze zat er ookniet
mee dat ik haar tranen zag. Die avondwasEvi
niet aanspreekbaar, hingwat doelloos rond,
piekerde zich suf en ging naar de koffer in.
Morgenbeter.
VanBladel: “Ze revancheert zich haast altijd

na zo’n uitbrander. Die heeft dus een functie
want een dag later is zewelweer scherp, al roep
ik danwel eens niet zulke prettige dingen,waar-
van ik zelf schrik.”

‘Ik tracht het onvoorspelbare
zo voorspelbaar mogelijk
te maken, waardoor je
steeds zekerder wordt

van je strategie’
WIL VAN BLADEL

‘Je loopt echt gevaar in Rio.
Het kleinste wondje wordt
ontsmet en afgeplakt.

Er zijn zeilers ziek geworden
van dat vuile water’

EVI VAN ACKER

► De Gentse
Evi Van Acker
vormt een
gouden duo
met coach
Wil van
Bladel, zelf
olympisch
zeiler eind
jaren 80.
‘Hij is
misschien
wel de beste
coach van
de wereld.’
© FRANKY
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