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reportage.

Nooit is er in de Belgische
sport harder gewerkt dan
door de turnsters die zich
in Gent dertig uur per week
bekwamen om de wereldtop
te bestormen. Te beginnen
op het olympisch kwalificatie-
toernooi dit weekend in Rio.
HANS VANDEWEGHE

Zie ze bezig: dit kan je alleenmet volle
goesting. Ik dacht vroeger helemaal
anders over die sport.Mijn zwemmers
heb ikwel eens horen klagen over te

veel en te zwaar,maar dit is heel andere koek.”
LodeGrossen vandeGymfed kijkt bewonde-

rend toe, terwijl rondomons kleine enminder
kleinemeisjes door het zwerk zwieren, al of niet
met behulp van vervaarlijke toestellen. Grossen is
van opleiding jurist en trainerA inhet zwemmen,
de sportwaarvoor hij veel functies bekleedde en
in Londen opdeOlympische Spelennog als trai-
ner aanwezigwas, tot deVlaamseGymfedhem in
2013 binnenhaalde als algemeenmanager.
Ditweekend is het Belgisch turnenmet twee

ploegen ophet olympisch kwalificatietoernooi
(OKT) inRio de Janeiro, in dezelfde halwaar in
augustus omdemedailleswordt geturnd. Bij de
mannen zijn de kansenminiem, bij de vrouwen
reëel.
“Ik zouheel erg ontgoocheld zijn alswehet

niet zoudenhalen”, zegt YvesKieffer,head coach
vande vrouwen.DeParijzenaar kwambijna acht
jaar geledenuit Frankrijk naarGent,met op zijn
cv olympisch goud.NaarVlaamse/Belgische nor-
men ligt zijn lat erg hoog. “Waaromzoudenwij
geenmedaille kunnenwinnen?Zegmijwaar-
om?”
Hij zegt hetmet zachte stem,maarmet enige

aandrang en kijkt je aanmet priemende ogen. In
2004 inAthene stondhijmet zijn atlete Émilie Le
Pennec tegen alle geosportieve logica in ophet
hoogste schavotje. Grossen, zelf een trainer, kan
zijn bewondering voorKieffer niet verbergen:
“Een topper, diewemoeten zien te houden. Veel
zal afhangen vanwatwedit jaar presteren.”

“

Belgische turnsters knokken zich naar de Olympische Spelen

De droom-
fabriek
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� In de Gentse
Topsporthal legt
de Belgische
turnploeg de
basis voor een
olympisch ticket
en, wie weet,
een medaille.
© BAS BOGAERTS

van de
⌥ymnastiek
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2016 is eencruciaal jaar indeontwikkelingvan
deBelgischegymnastiek, een sport die tot opvan-
daagalleen toevallige individuennaardeSpelenuit-
zond.Ditweekend (morgennachtomprecies te
zijn) zouBelgië – zegmaarVlaanderenalshet over
devrouwenploeggaat – voorhet eerst indegeschie-
denis vandemoderne topsport een teamkunnen
afvaardigennaardemeestuniversele enéénvande
hardste sportenophet olympischeprogramma.
Indeaanloopkreeghet teamwel eenopdoffer

van formaat te verwerken:LisaVerschueren–een
certitude –haakte indecember2015afmethart-
problemen.Ze zal er inRiobij zijn alsmascotte, op
kostenvandeGymfed.

Een traan en een lach
Degymhal inGent ligt aandeWatersportbaan,
goedverborgenachterdeatletiekhal. Je komter
alleenals je een langegangvandeoudeBloso-
sporthal doorloopt endewegkent. Tweedeuren
verderwordtbeleefdgevraagdomje schoenenuit
tedoen:wezijn indemoskeevandegymnastiek.De
wittewaasvankrijt inde zaal – zowat eenhalf voet-
balveldgroot – verraadtdrukkeactiviteit.
Linksdoendemannenflinken rechtsdevrou-

wen.Het zijn tweegescheidenwerelden, ookal
omdatde tweehoofdtrainers – eenFransmanen
eenNederlander – ‘verschillendevisies’ hebben.De
vrouwenvanKieffer enco. zijnde referentie.Op
hen isdehoopgevestigdomgeschiedenis te schrij-
vennadat ze zichophetWK inGlasgownetniet
rechtstreekswisten teplaatsenvoordeSpelen,
maardaardoorwel al zekerwarenvanhet kwalifi-
catietoernooi.
Het is iets over achtuur (ochtend, jawel) alswe

onzeopwachtingmaken, gesecondeerddoor sport-
technischmedewerkerValerieVanCauwenberghe,
die ook internationaal jurylid is.De toppers vande
nationale seniorenploegzijnnogaandeopwar-
ming,maaraanalle toestellenwordt al hard
gewerkt.
Eénheel jongmeisje – een leeftijd ishaastniet te

schatten indeze sport –probeert steedsdezelfdebe-
wegingaandebrug,maarmist keeropkeer.Af en
toedondert zeplat ophaarbuik indediepematten.
Ditmoet éénenalpassie zijn, zoalsGrossenzei.
Terwijl huncollega-voetballertjesuit hunTopsport-
school aandeVoskenslaan inGentnual zaakwaar-
nemershebben, betalendegymnastjes –of liever
hunouders –per jaar 1.000eurovoorhunsport-
opleidingenfinancierenzedaarnaast zelf hun
internaat.
Naelkemisserklimthetmeisje ophet inklap-

pendeplatformengaat erweer voor,maarnade
zevendepogingweet zehet evennietmeer enko-
mener tranen.Een trainster spreekthaarmoed in
enenkeleminuten laterdoet ze eennieuwepoging.
Deze luktwonderwel enbij haar laatstebeweging
ontstaat ietswat lijkt opeenglimlach. “Heel goed,
datwashet”, zegt de trainster. “C’est bon”, knikt een
mandie iets verderop staat.Haaroogjesblinken.
Hetwashalsbrekendwathet juniortje daardeed,

maar straksom10uurkanzemet eengerust ge-
moednaarde les. Er isweer een stapgezet inhaar
ontwikkeling, diebegon toenze zichals4-jarigebij
een turnclub inschreef en talent toonde,waarnahet
systeemhaaroppikte endoorontwikkelde.

Het systeemheeft geengeheimenen is inalle
landenminofmeerhetzelfde, al zijn erdiehetniet
tenauwnemenmetdeethiek endegezondheidvan
deatleten.Ook inBelgiëhebbeneerdere trainers als
deNederlanderGerrit Beltmanerdekantjes af
gelopen.
Kieffer: “Bijmijn voorgangers zatenalle trainers

neer,werd steedsdezelfde routinegeoefend tot er
tranenkwamen.Deatleten stuurdenallemaal sig-
nalenuit omte tonenhoezwaarhetwelwas. Zo
kun jenooit de tophalen.
“Wijmikkenoparbeidsvreugde,wantwehad-

denhier een technischeachterstandgoed temaken
endaar zijnwemethardwerken ingeslaagd.Het
bijzondereaanhetVlaamsemodel is de schaarste.
Daardoorwerk jemet talentendie je in eenander
landmet eengroot aanbodnetniet goedgenoeg

‘Waarom zouden
wij geenmedaille
kunnen winnen?
Zegmij waarom?’

YVES KIEFFER
COACH VROUWENPLOEG
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Mys (24) begonnen.Dit is eenD-dayopdewegnaar
Rio: ophet programmastaat eengenerale repetitie
vanhunoefeningen.Vanmiddag zullen zemoeten
tonenwat ze inhunmarshebben,want eendag
later is er een selectiecommissie voor een tussen-
tijds toernooi inMoeskroen tegenDuitsland en
Roemenië.
Het gaat er ontspannenaan toe. Elk deeltje

wordt geoefend endoorgesprokenmet de trainers.
De voertaal is Frans, doorspektmet deNederlandse
terminologie die het trainersechtpaarYvesKieffer
enMarjorieHeuls zich in zeven jaar inGent eigen
heeft gemaakt. “Onze kinderen sprekende taal per-
fect,want die gaanhier ooknaar school.Wij niet,
maar ouders die uitlegwillen inhetNederlands,
krijgendie, al is hetwelmakkelijk dat veelmensen
hier goedFrans spreken.”NaastKieffer enHeuls
zijnnog twee andereFransen –ook een echtpaar –
indienst vandeGymfed, die liefst vijftien trainers
opdepayroll heeft.
Nademiddag, als voor echtwordt geturnd in

een interne selectiewedstrijd, neemtValerieVan
Cauwenberghedehonneurswaar en jureert ze de
oefeningen. Tegelijkwordt alles opgenomenopeen
iPad enkrijgende gymnastendirecte feedback.
Dehele aimabeleKieffer vandeochtend envan

de lunch, verandert zijn toon engeeft eendraai aan
zijn volumeknop.Met eengymnaste die duidelijk
last heeft van faalangst en eenpaar sprongenver-
knoeit, heeft hij geenmedelijden: “In topsportmoet
je ietswillen.Als jewilt datwe je niet selecteren,
doe zo verder,maar komhet ons zeggen, dan
besparenweelkaar demoeite.”
Die komt aan,maarde volgende sprong luktwel.

Morgenhebbendemeisjes vande topsportschool
ooknog eens examen, op school deze keer.

Geen topsportcultuur
Het tussentijdseminitoernooiwas overigens een
meevaller,maardaar verscheenniks van inde
pers.Op3april klopte deBelgische selectie in
Moeskroen (met internationale jurering)
Roemenië enDuitsland, ook twee vande tegen-
standers ditweekend. Jawel, ook turnland
Roemeniëmoet zichnogplaatsen enhaalde zelfs
grootheidC<t<linaPonor (28 inmiddels endubbel
goud inAthene 2004) vanonderhet stof. Zelfs
gastlandBraziliëmoet zichnogkwalificeren voor
de eigenSpelen.Daarnaast zijn ditweekendbij de
vrouwenookZwitserland,Australië, Zuid-Korea en
Frankrijk vandepartij. Acht landen, vier tickets,do
or die.
Op8april is denationale selectie naar Santos bij

SãoPaulo gevlogen.Dekeuze is gevallenopde
ouderen Julie Croket enGaelleMys, naastRune
Hermans, LauraWaem, SennaDeriks enAxelle
Klinckaert.Het 16-jarige supertalentNinaDerwael
blesseerde zich aandehandenhaar afwezigheid is
zomogelijk eennoggrotere aderlatingdanLisa
Verschueren.
VoordezeBraziliaanse campagne is niks aanhet

toeval overgelaten. In de gymhal in Santos stond
niet debrug vanhetmerkwaaropditweekend
wordt geturnd.Geenprobleem, of tochwel,maar
geenandere keus: eenbrug vanhetmerkwaarop
ditweekendwordt geturnd,werdnaar Santos
verscheept.

‘We zijn er met hard
werken in geslaagd
een technische
achterstand

goed temaken’
YVES KIEFFER

COACH VROUWENPLOEG

zouvinden,maarmetwie jedoorhardwerkennet
hetzelfdebereikt.”
Gymnastiek is een zogeheten vroege specialisa-

tiesport. Al in de lagere schoolworden
trainingsurengemaaktwaarvoorprofvoetballers
naar de vakbondzoudenhollen. In de acht
Vlaamse lagere scholendie turntalentenopvangen
in samenspraakmet denaburige opleidingsclub en
de federatie, begint het topsporttraject vanaf het
vierde leerjaar.De trainingsbelastingwordt
beperkt tot 16uurperweek. Tegenhet begin van
hetmiddelbaar is daar dehelft bijgekomen.De
Vlaamsewereldtop traint 30uurofmeerperweek,
en éénweekendop twee.
Die ochtend inde gymhal zijnnade juniores

inmiddels ookde internationals onder aanvoering
vanouderdomsdeken Julie Croket (21) enGaelle

© BAS BOGAERTS



38 zeno.

Vier jaargeledenscheeldehet éénpuntjeofhet
teamzatal inLondenopdeSpelen.Dezekeermoet
het lukken. “Alsweonsniveauhalen, is er geenpro-
bleemombij deeerste vier te eindigen.”
YvesKiefferweigertdeblessurevanDerwael aan

tegrijpenomzich in tedekken.Kiefferdekt zich
nooit in. “Ikbenniet gekomenominbeperkingen te
geloven”, zeihij opzijneerstepersconferentie.Het
kwameropneerdathijmaaral te goedwistdatde
Belgenevenveel armenenbenenhaddenalsde
Franseatletenwaarhij vandaankwamendat er
geenexcuseswarenomniet tepresteren.
Erwarenwel enkele verschillenendaarhadhij

het inhetbeginmoeilijkmee. “Dit is eenklein land,
maarwaaromdenken jullie zoklein?Waaromheb-
ben jullie geenenkele feeling voordeOlympische
Spelen?Waar is jullie topsportcultuur? InFrankrijk
staathet landopz’nkopvoorhetEKvoetbal, voorde
Tour,maarookoverdeSpelenwordt al volop
gepraat. Ikmoetonzegymnastes zelf elkeweek–
doormiddel vaneenopgelegde taakzoals eenvideo-
boodschap–eraanherinnerendatdeSpeleneraan
komen.Dat zoudendemediamoetendoen.Maar ja,
julliehebbengeensportkrant alsL’Equipeende
grotekrantenschijvenalleenovervoetbal enwiel-
rennen.”

Nood aan topsportcentrum
“Er iswel eenvoordeeldoordiekleinschaligheid”,
zegtKieffer. “Als iknaarBrussel gabijBloso, zit ikna
één telefoonsamenmetLodeGrossenbij hethoofd
topsportPaulRoweendievraagtof ik lekkerekoffie
wil. Ja, zeg ik, endiegaathij halen.Echtwaar.Als ik
inFrankrijkopmijnministerie vanSport iemand
wil spreken–wantals trainerben ikeenambtenaar

–danmoet ik eerst eenaanvraag indienenenkrijg ik
weken laterde tiende secretaris in rang te ziendie
ooknogeensdenktdathij deminister is.
“Belgiëheefthetniet slecht voormekaar. Jullie

hebbenwelnoodaaneenolympisch topsport-
centrum,Of liever:Vlaanderenheeft daarnoodaan,
wantdaarben iknuookal achter: dit zijn tweever-
schillende landen.Zal ik je eenswat zeggen:de
VlamingenendeFransen lijkenbeteropelkaardan
deFranstaligeBelgenendeFransen.Vlamingenzijn
wat introverterdanwijFransen,maarer zitwel
ambitie in jullie.Demeisjes vanonzenationale
vrouwenploegzijnongelooflijkgefocust enechte
competitiebeestendiealtijdwillenwinnen.Bij de
FranstaligeBelgenzie ikgeenenkeleambitie. Ik
hooreralleenexcuses enziealleengecomplexeerd
gedrag.
“Wewildendaaréénkeer indeweek langsom

hen tehelpen. ‘Bedankt,webellenwel alshetnodig
is’,washet antwoord.Watdacht je: zehebbennooit
gebeldenhet looptdaarvoorgeenmeter.”

‘Het is jammer
dat jullie, Belgen,
geen enkele feeling
hebbenmet de

Olympische Spelen’
YVES KIEFFER

COACH VROUWENPLOEG

> ‘De Vlaamse meisjes zijn ongelooflijk gefocust en echte competitiebeesten’, weet coach Kie#er. ‘Bij de Franstalige Belgen zie ik geen enkele ambitie.’

Gymnastiek is een
jurysport en dus
onderhevig aan beïn-
vloeding. “Twintig jaar
geledenwas de jure-
ring een schande en
kwam de puntentel-
ling in de buurt van
fraude”, weet coach
Yves Kie/er. “Dat is er
helemaal uit, maar nu
is het belangrijk om
als Belgisch team op
het netvlies van de
juryleden te staan.
Door ons te tonen op
de toernooien, zijn we
daarin geslaagd. Een
paar weken geleden
hebbenwe zelfs
enkele internationale
juryleden uitgenodigd
in onze trainingshal.”
Valerie Van Cauwen-
berghe zal niet jure-
ren in Rio op de
Spelen, maar voor het
olympische kwalifica-
tietoernooi zit ze in de

pool waaruit de jury-
ledenworden getrok-
ken. In het kunst-
schaatsen is het
jurylid van het eigen
land een soort public
relations van de atleet,
maar “dat kan niet
meer in de artistieke
gymnastiek”, zegt Van
Cauwenberghe.
“Onze jurering wordt
via video-analyse
beoordeeld. Hoe heb
je je eigen gymnasten
beoordeeld? Hoe de
buurlanden of je con-
currenten?Wijk je
daar te ver af van het
gemiddelde, dan krijg
je een rode kaart.”
Die heeft ze nog nooit
gehad, maar als ze in
Rio op het test event
mag jureren, zou ze
durven denken als
een profvoetballer.
“Als het onze ploeg
helpt dat ik iets beter
jureer, wil ik er wel de
kantjes aflopen.”

Jurysport

©
B
A
S
B
O
G
A
ER

T
S


