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et was mei van vorig
jaar, de zon scheen na
een beetje regen, en ik
zat buiten op een houten
bank met een meisje van
zestien te praten over
het leven, de sport, de

offers en alles wat daarbij hoort.
Zestien is een beetje jong voor
een interview. Met een zwem-
ster had dat nergens toe geleid,
die moeten wat ouder zijn voor
ze door het chloor kunnen kij-
ken. Deze was een turnster van
wie de jaren dubbel tellen.

Een kindvrouw die al bijna
langer op internaat had gezeten
dan in de beschermende omge-
ving van het gezin. Ze had geen
praatjes, helemaal niet zelfs,

maar ze was duidelijk een lea-
ding lady in het internaat van de
Topsportschool aan de Gentse
Blaarmeersen. De ‘kleintjes’ -
amper een paar jaar jonger -
kregen een bemoedigende
opmerking en een collega-tur-
ner die bij het voetballen zijn
voet had verstuikt, kreeg een
vermaning.

“Ze kijken een beetje op naar
mij”, zei ze verontschuldigend.
Tegen het einde van het gesprek
vroeg ik of ze wist dat ze inter-
nationaal en ook hier in België
speculeerden dat zij wel eens de
eerste Belgische gymnaste zou
kunnen worden die een
medaille zou winnen op een
groot toernooi? Voor het eerst

stopte haar geratel, want babbe-
len kon ze als geen ander. “Euh…
wordt dat gezegd? Euh ja, dat
zou mooi zijn.” Ze was zestien,
ze heette Nina Derwael.

Exact een maand eerder had
ik haar een hele dag in actie
gezien op een training. Ze waren
begonnen om acht uur, na een
opwarming die een doorsnee
sporter op de spoedopname
doet belanden. Om elf uur
waren ze gestopt. In de namid-
dag was er een interne wedstrijd
om uit te maken wie mee mocht
naar het olympisch kwalificatie-
toernooi en daarom was het
maar lichte training, zei head
coach Yves Kieffer. Wij gingen
tijdens de lunch een stukje vis

eten, kwestie van het ijs wat te
breken en te horen hoe deze
Fransman met de reputatie van
een slavendrijver onze meisjes
voor Rio zou klaarstomen.

De realiteit bleek bij nader
inzien erg mee te vallen. Jazeker,
af en toe gaf hij een schreeuw,
die ene met faalangst op het
paard sprak hij zelfs hard toe en
het bleef natuurlijk artistieke
gymnastiek, wat vanaf zestien
jaar dertig uur training per week
betekent en maar één weekend
op twee naar huis. Bij de koffie
overliep hij zijn talenten. “Nina
Derwael a le potentiel d’Emilie.”
Emilie is Emilie Le Pennec,
namens Frankrijk gouden
medaille op de brug met onge-
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Ook meisjes van hier
kunnen medailles
winnen
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Derwael staat 
op het punt dat ze
de lat moet leggen

waar de prijzen
liggen en de vraag 

moet stellen: 
wat is nodig om
goud te halen?

EERSTE
MEDAILLE

De ruwe diamant die Nina Derwael nog
was op de Spelen van Rio is geslepen en
gepolijst. Na haar Europese titel op 
de brug met ongelijke leggers schreef 
de 17-jarige gymnaste dit weekend in
Montréal opnieuw geschiedenis. Ze
zwaaide en vloog recht naar het brons,
met een nieuw PR (15.033 punten).

Nina Derwael en prognoses, daar hoort een
richtlijn bij: “Laat u niet misleiden. Ze is beter
dan ze doet uitschijnen.” Voor het EK in april
klonk het: “Ik ga voor een medaille op de brug
en top tien in de allroundfinale.” In de praktijk
werd dat goud en een zevende plek. Voor dit
WK polsten we ook naar haar ambities: “Top
vijf aan de brug en allround beter doen dan in
Rio (19de, VH).” En wat presteert ze dan? Brons
en een achtste plek. Dat belooft voor Tokio 2020.

Derwael heeft nog drie jaar tijd om haar oefe-
ning verder te finetunen. Ze blaast: “Tokio is
nog ver, hoor. Tokio zit uiteraard in mijn hoofd
maar je weet nooit wat er in drie jaar kan gebeu-
ren.” Honderd procent tevreden was Derwael
evenwel niet. “Dat ben ik nooit, maar deze keer
wel voor 98 procent.”

Derwael schrijft Belgische

H

op WK
turnen

Tijd om eens te bellen met haar trainer
Marjorie Heuls, die wel het woord ‘medaille’ in
de mond durfde te nemen. Samen met haar
man en head coach Yves Kieffer weet zij wat het
betekent om iemand tot olympisch kampioen
te kneden. In 2004 waren zij de coaches van
Emilie Le Pennec toen die als 16-jarige goud
won op de brug met ongelijke leggers in Athene.
“Je weet nooit hoe atleten reageren nadat ze een
medaille winnen. Nina heeft een doel gemaakt
van Tokio maar het belangrijkste is dat ze zich
concentreert op de groep. Ze moet de voetjes
op de grond houden. Het is fantastisch dat Nina
wordt beloond voor haar harde werk. Kijk hoe
klein de verschillen hier zijn. Nina had met een
betere afsprong zilver kunnen winnen, maar
net zo goed was ze naast het podium gevallen
en had ze geen geschiedenis geschreven.”

Vanochtend landt de Truiense met een WK-
medaille in haar koffer. Een primeur, nooit eer-
der stond een Belg op het podium van een WK
artistieke gymnastiek. In een sport waar China,
de VS, Rusland, Roemenië en Japan sinds 1903
liefst 50 procent van alle 1.679 WK-medailles
verdeelden, is dat zonder meer fenomenaal. 

Derwael is niet onder de indruk: “Eigenlijk
sta ik daar niet bij stil. Mijn medaille toont
vooral aan dat je niet uit een groot land hoeft te
komen om groots te zijn op een WK.”

Met die mindset zit ze op dezelfde golflengte
als haar trainer. Heuls: “Als je de techniek onder
de knie hebt, dan doet je nationaliteit er voor
de jury niet toe. Het is een geheel van omstan-
digheden dat maakt dat Nina nu staat waar ze
staat: we kregen haar al jong in handen (van
haar elfde, VH), ze komt uit een goede familie,
heeft een sterk karakter, kreeg steeds de steun
van de federatie en is omkaderd door ervaren
trainers die hun expertise al bewezen. 

“Axelle Klinckaert kan net zo performant
zijn als Nina, maar zij werd afgeremd door bles-
sures. Het grote verschil met die andere landen
zit vooral in het aantal beschikbare gymnasten.
Dat is in België een stuk kleiner en het is niet
evident dat alle puzzelstukjes op hetzelfde
moment in elkaar passen.”

Vierde persoonlijk record dit jaar
Zaterdag was zo’n moment. Derwael verbeterde
voor de vierde keer in een jaar haar persoonlijk
record: 15.033 punten, liefst vier tienden beter
dan de score waarmee ze in april haar Europese
titel bemachtigde. Alleen de Chinese titelver-
dedigster Yilin Fan (15.166 punten) en de Russin
Elena Eremina (15.100) deden beter.

“Uiteraard ben ik tevreden”, zegt Heuls.
“15.000 punten, dat is in het turnen een mythi-
sche barrière en dat had Nina zich ook als doel
gesteld. Ik wist wel dat ze die score in zich had,
maar het blijft een sport van millimeters. Eén
seconde te vroeg of te laat lossen en het kan fout
gaan. Er zit niet veel speling op.” (VH)

DeMorgen. MAANDAG 09/10/2017 23

Bakelants maakt
zware val in ravijn

AG2R-renner breekt meerdere ribben en is maanden out
Zijn renner pijnlijk verstrengeld tussen
takken, de fiets bengelend in de kruin van
een boom. Het was niet mooi wat AG2R-
ploegleider Julien Jurdie te zien kreeg in 
de afdaling van de Colma di Sormano. 
Een paar minuten na Laurens De Plus dook
ook Jan Bakelants (31) het ravijn in.

Een dag na de feiten in de Ronde van Lombardije
klonk Jurdie nog steeds aangedaan. De val zelf zag
hij niet gebeuren, zegt hij. “Toen
ik bij de bewuste bocht arri-
veerde, was het onheil al
geschied. Ik kon enkel de ravage
vaststellen en de schade opme-
ten.”

En Bakelants mee uit het
ravijn tillen, samen met de hulp-
diensten. “Tussen de vangrail en
de grasbodem gaapte een gat van
vijf meter. Laurens moet verder
doorgerold zijn, hij bevond zich
dieper in het bos. Jan viel als een
steen die tegen de grond wordt
gekeild. Keihard op zijn rug, na
een salto. Uitwendige verwon-
dingen had hij niet, maar hij zat
gekneld tussen boomtakken. We
hebben hem daar vantussen
moeten halen. Zag u ook waar zijn fiets is blijven
steken? In de kruin van een boom!”

Te weinig aandacht voor veiligheid
Terug boven beleefde Jurdie de schrik van zijn
leven. “Ik was net weg van Jans brancard om zijn
fiets op te pikken, toen plots een motor van orga-
nisator RCS Sports zwaar uit de bocht ging en over
het asfalt schuurde. Hij ramde het draagberrie pre-
cies op de plek waar ik twintig, dertig seconden
voordien nog had gestaan. We hadden verdorie zélf
nog in het ziekenhuis kunnen belanden.”

Jurdie windt zich op. Volgens de man springt
RCS Sports té lichtzinnig om met het aspect veilig-
heid. “De afdaling van de Colma di Sormano staat
bekend als razendsnel, technisch en spectaculair.
Aartsgevaarlijk dus. Je kan niet alle bochten aan-
duiden. Maar in de aanloop naar die bewuste curve
had op zijn minst – en zeker na de val van Laurens
– een motard met signalisatievlag moeten staan.
Hopelijk worden hier lessen uit getrokken.”

Ondertussen zit Bakelants met de miserie.
Tweevoudige ruggenwervel- en
zevenvoudige  ribbreuk, luidde
de diagnose. Al heeft onze land-
genoot geluk gehad, vindt Jurdie.
“Dit had veel erger kunnen aflo-
pen. Hij klonk redelijk goed,
maar is wel aangeslagen. Veel
herinnert hij zich niet van de val.
Hij heeft veel pijn in de rug. Pas
woensdag wordt hij gerepatri-
eerd.”

Moed en geduld, praatte
Jurdie zijn renner aan. “Er zijn
geen vitale organen geraakt, hij
is ongedeerd aan hoofd en
benen. Jan liep breuken op die
courant zijn in het wielrennen.
Hij zal een korset krijgen, dat
hem weken moet immobilise-

ren. Ploegdokter Eric Bouvat schat zijn inactiviteit
op drie maanden.”

De Plus kwam er beter van af. Hij verloor op geen
enkel moment het bewustzijn en hield aan de hor-
rorcrash enkel wat verwondingen aan de knie en
een pijnlijke enkel over. Naast onze landgenoten
doken nog drie renners op dezelfde plek de dieperik
in. Simone Petilli brak twee beentjes in zijn rug-
gengraat, sleutelbeen en sleutelblad. Daniel
Martinez en Winner Anacona kwamen weg met
schaafwonden en kneuzingen. Vincenzo Nibali
won voor de tweede keer in Lombardije. (JDK)

Van der Haar profiteert van
rivaliteit tussen ‘Grote Twee’
De cross is weer spannend. Met
dank aan de onderlinge rivaliteit
tussen Wout van Aert en
Mathieu van der Poel. De
wereld- en Nederlandse kampi-
oen knepen en keken elkaar in
de openingsmanche van de
DVV-Trofee in Ronse helemaal
dood. Lars van der Haar kreeg
de zege in geschenkverpakking.

Het feit dat Van der Haar de
achtste klassementscross uit
zijn carrière kon winnen, had in
de eerste plaats toch te maken
met zijn bijtkracht. Hij was de
enige die in volle finale het gat
kon dichten op de ‘Grote Twee’.

“Een grote verdienste”, vond
Van der Poel dat. “Vervolgens
koos hij zorgvuldig zijn moment

uit”, zag Van Aert. “Gaan op het
asfalt, van achteruit, toen het
even stilviel. Altijd gevaarlijk,
want als je een fractie van een
seconde te lang wacht, ben je zo
het spoor kwijt.”

Konden ze niet? Of wilden ze
niet? De versies van Van Aert en
Van der Poel hinkten na afloop
verschillende kanten op. “Op dat
lastige intervalparcours knepen
we elkaar een beetje dood”,
klonk het in Nederlandse hoek. 

Van Aert zag dat anders. “We
keken elkaar dood”, vond hij.
“Zonder afbreuk te doen aan
Lars’ zege: zijn demarrage was
niet van die aard dat we ze niet
konden beantwoorden. Alleen:
we deden het niet.” (JDK)

Matteo Trentin
zegeviert in
Parijs-Tours
Matteo Trentin (28) schonk
Patrick Lefevere in Parijs-Tours
het gedroomde afscheidsca-
deau. De 52ste seizoenszege
voor het team, dat al drie jaar
op rij ongeslagen blijft in de
Franse herfstklassieker. Trentin
en Terpstra benutten hun
numerieke meerderheid in 
de kopgroep van drie perfect.
Het was de tweede zege voor
Trentin in Parijs-Tours.
“Fantastisch om op zo’n
manier mijn seizoen te beëin-
digen en afscheid te nemen
van dit team”, jubelde Trentin.
“Ik wil QuickStep bedanken
voor zeven mooie jaren. Het
was een eer om voor deze
ploeg te mogen rijden.” (JDK)

‘Als het moet,
staat Nina er’

“Ze zullen op het WK
rekening moeten
houden met
Nina Derwael.”
Getekend: ex-
turnster Aagje
Vanwalleghem,
in april.
Profetische woorden,
zo blijkt. “Het enige wat je
nu met zekerheid kan zeg-
gen, is dat Nina een com-
petitiebeest is. Als het moet,
staat ze er. Ze straalt matu-
riteit uit en ze is een top-
sporter in hart en nieren. Als
Nina van blessures
gespaard blijft, dan wordt
ze een gevestigde waarde
op de komende EK’s en
WK’s. Wat ze nu kan, dat zal
niet zomaar verdwijnen.
Alle wegen liggen open,
ook die naar Tokio 2020. Ze
heeft drie jaar tijd om verder
te groeien.” (VH)

‘Het had veel erger
kunnen zijn. Er zijn
geen vitale organen

geraakt en hij is
ongedeerd aan

hoofd en benen’
JULIEN JURDIE
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‘Het is fantastisch dat Nina
wordt beloond voor haar

harde werk. Kijk maar hoe
klein de verschillen hier zijn’
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sportgeschiedenis met bronzen plak

◃ Jan 
Bakelants
ligt zwaar-
gewond in
de struiken
nadat hij
een bocht
miste in 
de afdaling
van de
Colma di
Sormano.
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lijke leggers op de Spelen in
Athene in 2004. Haar coach was
de man tegenover mij en hij
lachte het ongeloof weg. “Stop
met de Vlaming uit te hangen,
waarom zouden meisjes van
hier geen medailles kunnen
winnen?”

In Rio was het nog te vroeg.
Derwael had haar olympisch
kwalificatietoernooi in extremis
zelfs gemist door een handbles-
sure en niemand wint een
medaille op het eerste mondiale
gymtoernooi als senior, maar
haar negentiende plaats in de
allroundfinale werd onthaald
als veelbelovend. De toestelfi-
nale haalde ze niet. Het was een
leerschool en er was die ene foto

na haar laatste oefening die alles
zegde: ze had net de beste
Belgische prestatie ooit neerge-
zet op de Olympische Spelen,
maar trok een sip gezicht. Dit
had beter gekund, wist ze, en
ook de coaches waren niet blij
en vonden dat er meer had inge-
zeten.

Wat goed is, komt snel en dat
is wat Nina Derwael op het
voorbije WK heeft getoond. Ze
is van negentiende allround
naar de achtste plaats gegaan en
van de twaalfde op de brug naar
derde. Dit brons is behaald in
het meest competitieve en
meest mondiale individuele
nummer in de vrouwensport.
Het lijkt op appelen met peren

vergelijken maar dat is het niet:
dit gymbrons is evenwaardig
aan het atletiekgoud van Nafi
Thiam in de minder sterk
bezette meerkamp. Nina
Derwael is op het punt aanbe-
land dat ze de lat moet leggen
waar de prijzen liggen. Bij al die
euforie toch één relativerende
opmerking: toppers die een
olympische cyclus doortrekken,
durven al eens af te zeggen voor
een WK in een post-Olympisch
jaar, wat betekent dat de concur-
rentie richting Tokio 2020
alleen maar zwaarder wordt.
Aan de Blaarmeersen moeten
ze zich voortaan één vraag stel-
len: wat is nodig om goud te
halen?

◃ Derwael
in volle 
actie 
tijdens haar
oefening
op de 
brug met
ongelijke
leggers. 
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