
Het zijn niet alleen de
medailles die indruk maken,

maar ook hoe Nina Derwael er
staat op de grote afspraken. Sinds

de studente project management
een week geleden tijdens de kwali-

ficaties 15.066 punten scoorde op de
brug, was duidelijk dat zij voor het

goud solliciteerde. Met minder zou ze
geen genoegen nemen. Simone Biles, die hier op
alle wereldtitels aasde, zou er naar eentje kunnen
fluiten, voorspelde Derwael – de brug behoorde
haar toe: “Ik ga me niet laten doen.” 

‘Doel is bereikt’
Veel meer druk kan een gymnaste zich niet opleg-
gen en toch gaf de Truiense gisteren geen krimp.
Ze kwam als vijfde aan de beurt in de brugfinale.
Derwael wist dat een feilloze oefening garant
stond voor goud – en Derwael flikte het. Alsof ze
aan het trainen was, zo beheerst en zelfverzekerd
slingerde ze van de ene legger naar de andere. Het
was puur meesterschap en bij haar landing wist
ze dat het goud binnen was: “Ik hoopte dat het
zou volstaan maar dat weet je pas zeker als je alle
andere scores hebt gezien.”

en woelige stakingsweek bij Aviapartner eindigde in
een akkoord. Volgende week leggen elke dag Bpost-
afdelingen het werk neer. En vorige maand bleef ook
het Ryanair-personeel al een tijd aan de grond om 
– met succes – een cao af te dwingen. Toch staakten de
Belgen in de privésector de voorbije jaren minder dan
vroeger, al bewijst de huidige onrust dat die cijfers

niet het hele plaatje tonen.
Er wordt nog altijd veel gemord over het aantal stakings -

dagen in ons land maar eigenlijk legden we de voorbije
jaren allemaal samen minder snel het werk neer, blijkt uit
een nieuw rapport van het Franstalige Centre de Recherche
et d’Information Socio-Politique (Crisp). In 2017 werd twee
keer minder gestaakt dan in 2016 en zelfs vier keer minder
dan in 2014, een jaar van grote vakbondsprotesten tegen
besparingen.

De openbare sectoren staken nog altijd het meest. Omdat
de Waalse publieke sector meer hervormingen te slikken
krijgt, wordt daar met 110 dagen op 1.000 nog altijd meer

gestaakt dan in Vlaanderen.
Dat kwam vorig jaar met 39
dagen op 1.000 dicht bij het
percentage van een sta-
kingsarm land als
Nederland. In tegenstelling
tot Wallonië zijn
Vlaanderen en Nederland
meer geworteld in de glo-
bale diensteneconomie.

Toch bewijzen de recente
stakingen van bedrijven als
Ryanair, Aviapartner en
Bpost dat dit niet hoeft te
betekenen dat er in onze
regio geen sociale onvrede
meer bestaat. Volgens
enkele sociale wetenschap-

pers die wij onafhankelijk van elkaar contacteerden, wordt
er bij ons ook minder gestaakt door de grote toename van
flexjobs, onzekere interim- of arbeidscontracten van
bepaalde duur, waardoor vooral jonge werknemers bang
zijn om hun baan te verliezen als ze sociale grieven uiten.
“Het reguliere arbeidscontract staat wereldwijd onder
druk”, zegt Geert Van Goethem (UGent) in onze weekend-
bijlage Zeno. “In de private dienstensector durven werk -
nemers van logistieke bedrijven als Deliveroo en Uber, of
bouwvakkers, het risico niet nemen om te staken omdat een
contract zo beëindigd kan worden.”

Nu op sommige werkvloeren door te grote kosten -
besparingen de algemene arbeidskwaliteit in het gedrang
komt, trekken meer ervaren, gesyndiceerde, werknemers
alsnog aan de noodrem door te staken. Van Goethem noemt
het een geschiedkundige wetmatigheid. “Als de bodem in
zicht is, komen mensen op een gegeven moment toch in
opstand.”

Deze vaststelling stemt tot nadenken. Werkgevers- en
werknemersorganisaties én de regering hebben er alle
baat bij snel een compromis te vinden om voor alle jonge
starters in onze logistieke ketens kwaliteitsvolle en duur-
zame jobs te garanderen in navolging van hun ervaren col-
lega’s, want hun werk is het kloppend hart van onze dien-
steneconomie.

Voorbij de cijfers
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Ertussenuit
We houden van
vakanties vol extremen,
van risico’s om
onverhoeds te nemen.
We vliegen zonder
last van ons geweten.

Wat helpt om alle
zorgen te vergeten:
niet denken aan
de kinderen van Jemen.

Modern rederijker Stijn De Paepe
becommentarieert dagelijks 
het nieuws in versvorm.  
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Er wordt minder
gestaakt door 

de grote
toename 

van flexjobs
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ooit eerder heeft een Belgische sport-
vrouw een meer mondiale sport gedomi-
neerd dan Nina Derwael op de mythische
brug met ongelijke leggers. Gisteren ver-
pletterde de Limburgse haar tegenstand-
sters op het wereldkam pioenschap in
Doha.

Na Justine Henin, Tia Hellebaut en Nafi Thiam
heeft dit land een nieuwe sportkoningin die de
wereld ons benijdt. Nina Derwael is Belgiës groot-
ste kans op goud voor de Spelen van Tokio in
2020. En dat voor iemand die bij 
de talentidentificatie één onvoldoende kreeg: 
ze was te lang voor gymnastiek.

Donkergroen (supergoed), groen (goed) of
rood (niet goed), dat zijn de kleurtjes voor de
talentidentifcatieprofielen. De elfjarige Nina
Derwael scoorde op alles donkergroen, behalve
voor haar lichaam: ze kreeg rood voor haar
lengte. In China was Nina Derwael ongetwijfeld
naar de circusschool gestuurd, maar in het kleine
Vlaanderen verkozen zowel de Gymfed als de
UGent ‘het oog van de meester’ boven de richtta-
bellen: het grootste talent ooit kreeg een donker-

Een nieuwe sportkoningin
groen advies om door te gaan.

‘Nina Derwael kan the next best thing worden
aan de uneven bars’, voorspelde een Amerikaanse
gymsite in 2014 die haar als junior aan het werk
had gezien. Je kon de buzz horen tot ver voorbij
de Gentse Watersportbaan, waar de gymhal staat
en waar 32 uur per week de grootste gymtalenten
van Vlaanderen onverdroten aan de weg naar de
wereldtop timmeren onder leiding van een Frans
echtpaar. Sinds 2008 in volstrekte anonimiteit,
sinds 2016 onder iets meer belangstelling. Na gis-
teren, vrijdag 
2 november 2018, in volle schijnwerpers.

Vier jaar na die Amerikaanse voorspelling is
de jonge vrouw uit Sint-Truiden de beste gym-
naste op het meest tot de verbeelding sprekende
toestel in de gymnastiek. De eerste, hardste en
wellicht de meest mondiale sport die de vrouw
ooit beoefende. Donderdag baalde ze nog als een
stekker van die vierde plaats in de allroundfinale
en die met 33 duizendsten gemiste medaille. In
haar hoofd speelde meteen de idee om wat te
doen aan die sprongen; haar zwakste – excuseer,
minst sterke – onderdeel. In de nababbel kon ze

het plaatsen: vierde worden is niet leuk, neen,
maar de anderen waren beter. Op naar haar
finale, de brug met ongelijke 
leggers.

Dubbel Europees kampioene en derde van 
de wereld was ze al op dat toestel, maar speciaal
voor dit WK hadden zij en haar trainers de moei-
lijkheidsgraad zwaar opgekrikt. Nina Derwael,
sinds vorig jaar eigenares van haar eigen bewe-
ging, is wat Amerikanen een next level-atleet noe-
men: geef haar een nieuwe uitdaging en ze traint
tot ze het volgende niveau haalt. Plafonneren
staat niet in haar woordenboek, hooguit zal ze
even blijven op het level 
dat ze zich eigen heeft gemaakt, om vervolgens
weer hoger te mikken. Dat heeft ze de voorbij drie
jaar elk kampioenschap gedaan: jaar na jaar, toer-
nooi na toernooi turnde ze beter, moeilijker,
mooier.

Architecten van het succes
Het pleit voor haar trainers dat ze van haar
lengte, haar ‘nadeel’, een voordeel hebben
gemaakt. Nina Derwael is geen springbal die niet

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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De 18-jarige Nina Derwael
trok zich op het WK
artistieke gymnastiek 
in Qatar niets aan van 
de onmetelijke druk die ze als
topfavoriete op haar schouders
voelde. Majestueus greep ze het goud
op de brug met ongelijke leggers. ‘Het is
niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.’

De Truiense Derwael maakte het de pers gisteren
makkelijk: de Sportvrouw van het Jaar is gekend.
De stemming zou een formaliteit moeten worden.
In de tijdspanne van een klein jaar verlengde Nina
Derwael niet alleen haar Europese titel aan de
brug, ze won ook nog EK-zilver op de balk én
zweefde gisteren, nadat ze in 2017 al WK-brons
pakte, onhoudbaar naar goud op het WK in Doha
– het zijn stuk voor stuk Belgische primeurs. “Ik
ken eigenlijk niet veel gymnastes die al zo’n hoop
medailles bij elkaar turnden,” bedacht haar train-
ster Marjorie Heuls.

MAARTEN RABAEY
Journalist

Nina Derwael schrijft Belgische sportgeschiedenis met winst op

Alsof ze aan het
trainen was, zo

beheerst en
zelfverzekerd

slingerde Derwael
van de ene legger

naar de andere

Meesterlijk
zweven
naar goud

Ze hoefde niemand te vrezen. Met 15.200 pun-
ten veegde ze de concurrentie gewoon weg. Het
zilver was voor Simone Biles (14.700 punten), het
brons voor de Duitse Elisabeth Seitz (14.600 pun-
ten) – het is al van 2011 geleden dat een gymnaste
nog eens met zo’n overmacht de brug domineerde
op een WK. “Het was zeker niet zo vanzelfspre-
kend als het leek”, vertelde ze. “Iedereen ging
ervan uit dat het goud voor mij zou zijn. Ik kreeg
heel veel berichtjes van mensen die me succes
wensten en toen dacht ik toch: ‘Oh my god, zijn
die mij allemaal aan het volgen?’ (lacht) Maar geen
enkele druk is zo groot als de druk die ik mezelf
opleg, hoor. Ik was blij dat ik kon bevestigen en
toen ik na mijn afsprong landde, viel alles stress
van me af.”

Een klein uurtje later stond Derwael in de
Aspire Dome te glunderen op het podium, met
een gouden medaille, al net zo fonkelend als haar
gouden nagels. De premie die de Internationale
Gymfederatie (FIG) voor dat goud zal uitbetalen
is minder fonkelend: 2.635 euro – ongeveer drie
keer meer dan ze vorig jaar voor haar WK-brons
kreeg. Derwael laat het niet aan haar hart komen.
Het zal haar meer plezier doen als ze in december
de trofee van Sportvrouw mag ophalen. Ze gie-

chelde: “Goh, dat zou een hele mooie bekroning
op een heel mooi jaar zijn.”

Vanavond kan ze feesten. Na de balkfinale,
waar ze als complete outsider aantreedt. “Ik zal
zeker met minder spanning beginnen, want mijn
doel is bereikt. Er staat minder op het spel. Maar
ik wil het WK met een goed gevoel afsluiten en in
een balkfinale weet je maar nooit. Al zal het niet
makkelijk zijn om straks in slaap te raken. Of ik
dat goud mee in m’n bed neem? (schatert) Neen
hoor, ik leg de medaille mooi naast me, op mijn
nachtkastje.” (VH)
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boven de tafel uitkomt. Zoals ze met haar hele
1m68 als een libel door het zwerk zwiert is ze de
gratie zelve. Concurrente Simone Biles en de rest
van de wereld konden alleen maar in bewonde-
ring toekijken.

Elk sportsucces heeft vele vaders, maar deze
keer ook enkele moeders en zelfs een hele familie.
De echte ouders in de eerste plaats: terwijl hun
collega-voetballertjes uit de Topsportschool aan
de Voskenslaan in Gent nu al makelaars hebben
en eurotekens in de ogen, betaalden de gymnast-
jes – of liever hun ouders – per jaar 1.000 euro
voor hun sportopleiding en financieren ze daar-
naast zelf hun internaat.

De familie is de Gymfed, de turnbond zeg
maar, een voorbeeldbond. Tien jaar en langer
geleden was dat een huis van intrige, vandaag van
vertrouwen – in het eigen kunnen en in dat van
anderen. Hij krijgt veel topsportgeld van Sport
Vlaanderen, dat klopt, maar hij zoekt ook zelf
naar geld, met succes. Met dat geld heeft de bond
tien jaar geleden een in eigen land halvelings uit-
gerangeerd Frans trainersechtpaar naar België
gehaald: Marjorie Heuls en Yves Kieffer zijn de

onmiskenbare architecten, de adoptieouders van
dit succes.

Af en toe gaven die een gil: we zijn het beu, we
worden tegengewerkt… Zoals het goede trainers
betaamt zijn ze nooit content, en af en toe is hun
ongenoegen terecht. Neem nu dit jaar, toen die
ene mevrouw in Gent besloot haar grote gelijk te
halen en het licht in de trainingshal te doven ter-
wijl de gymnastes nog volop trainden. Zou die
gisteren ook hebben gekeken? Hoe onnozel heeft
ze zich dan gevoeld?

Heuls & Kieffer, of Kieffer & Heuls zo u wil,
zijn het levende bewijs dat talent alleen niet vol-
staat om resultaat te halen. Ergens onderweg
moeten gidsen de weg tonen en dromen in wer-
kelijkheid omzetten. Zij kenden de weg, want
hadden met Frankrijk in 2004 op de Spelen van
Athene goud gehaald. “Er is geen reden waarom
jullie niet zouden kunnen presteren wat de
Franse meisjes hebben gepresteerd”, zei Kieffer
bij zijn aantreden. De Française Emilie Le Pennec
won in 2004 goud op de brug met ongelijke leg-
gers. Zestien jaar later zal opnieuw een pupil van
Heuls & Kieffer op de Spelen voor goud gaan.

Dat heeft Derwael 
de voorbij drie jaar
elk kampioenschap
gedaan: jaar na jaar,

toernooi na
toernooi turnde ze

beter, moeilijker,
mooier
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WK artistieke gymnastiek

► Met 15.200 punten
veegde Derwael 
de concurrentie in 
Doha weg. © AFP

is de premie die Derwael 
krijgt van de Internationale Gym federatie


