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Interview. Vertrekkend Gymfed-directeur Lode Grossen antwoordt op aantijgingen van mishandeling

n navolging van het uitbreken van de pleuris
in de Nederlandse gymwereld kwamen ook in
Vlaanderen van alle kanten aantijgingen als
verbale en psychische terreur. Algemeen
gymdirecteur Lode Grossen werd verweten
dat hij zijn opvolgster Ilse Arys de kastanjes
uit het vuur liet halen. Waar was Grossen? 

“Ik zat op een eiland waar ik niet zo gauw
weg kon”, zegt hij. “Uitbollend bij de Gymfed
werkte ik elke dag aan een plan voor mijn

nieuwe functie als technisch directeur van de
Vlaamse Zwemfederatie en toen kwam dit er
nog bij. Ik had me mijn laatste maand anders
voorgesteld en mijn erfenis ook: een paar
maand geleden waren we nog de modelbond
en kijk nu…”

Maandag was Grossen op post om te zien
hoe de nationale vrouwenploeg op stage ver-
trok naar Marseille. “Het is goed dat ze hier

dels begonnen met een hele jonge groep talen-
ten en wilden ook haar op hun veeleisende ma-
nier trainen.”

Yves Kieffer vond Mys te zwaar.
“Hij wilde met haar geen moeilijker oefeningen
proberen, omdat ze volgens hem te veel woog.
Dat kan gevaarlijk zijn voor een gymnaste.
Gymnastiek is een sport tegen de zwaarte-
kracht. Discipline en absolute heerschappij van
de trainer over de atleet zijn cruciaal, anders
wordt het te gevaarlijk. Gaelle is gestopt na Rio
en daarna is ze bij Cirque du Soleil gaan wer-
ken. Toen ik haar daar terugzag, was ze mager-
der dan bij ons.”

Fatshaming in de sport bestaat niet, maar je
zegt natuurlijk niet ‘je bent een dik varken’.
“Als dat is gebeurd, is het verkeerd. Voor alle
duidelijkheid: dat soort opmerkingen is nooit
tot bij mij geraakt. Ook niet vergeten dat onze
Franse coaches er al van 2009 waren, Gaelle al
langer zelfs. Ikzelf ben pas in 2013 gekomen en
ik trok mij de eerste jaren relatief weinig aan
van de topsportwerking. Na Rio heb ik wel in-
gegrepen toen ik vond dat het de verkeerde
kant opging.

“Gaelle was 22 toen ze voor het eerst bij mij
kwam aankloppen. Ik heb vaak bemiddeld om
de scherpe kanten eraf te halen maar, eerlijk is
eerlijk, ook om met een ploeg naar de Spelen
van Rio te kunnen. Daar wil ik niet onnozel
over doen want ik ben ook prestatiegericht.”
Dat kleineren, die mentale en psychische

Nina Derwael troost Rune Hermans op de Spelen van Rio in 2016. Ook Laura Waem (links), Gaelle Mys (tweede van links), Senna Deriks en coach Marjorie Heuls zijn aanwezig. © BeLGA

eventjes weg zijn. Ze waren er alle tien. Vijf van
hen zullen naar Tokio mogen en daar zal er
één reserve moeten zijn. Ik weet nu dat we de
gymnastes die afvallen beter moeten opvangen
want meer dan dertig uur trainen en dan uit de
boot vallen, dit is het hardste sportmilieu dat ik
ken.”

Hard wettigt niet vermeend misbruik. 
Een van de zwaarste getuigenissen komt
van Gaelle Mys, drievoudig olympiër.
Lode Grossen: “Ik ken niet de juiste inhoud
van haar getuigenis of klacht, maar wel de ach-
tergrond. Van bij het begin waren er conflicten
met Yves Kieffer en Marjorie Heuls. Ze is ooit
een week niet komen trainen. Gaelle is uitein-
delijk teruggekeerd omdat ze voor de derde
keer naar de Spelen wilde, maar het heeft
nooit geboterd. Kiefer en Heuls waren inmid-

‘Tuurlijk vloeiden
er soms traantjes’
Maandag begint de ethische
commissie van de Gymfed
haar werk. ondertussen is het
puinruimen bij de sportbond.
‘wellicht waren er mis -
standen’, zegt Lode Grossen,
‘maar deze karakter moord
hebben we niet verdiend.’
HANS VANDEWEGHE
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Wat voorafging
De voorbije weken getuigden
heel wat gymnastes over mis-
handeling en pesterijen door
coaches. Aanzet was een
schulderkenning van Gerrit
Beltman, oud-hoofdcoach bij
de Vlaamse Gymfed, in het
Noord hollands Dagblad.
“Nooit heb ik bewust de in-
tentie gehad om te slaan of te
kleineren. Maar het gebeurde
wel”, zei Beltman. Vier gym-
nastes (Aagje Vanwalleghem,
Gaelle Mys, Dorien Motten en
Laura waem) eisten in een
open brief maatregelen van
de Gymfed. Daarnaast dron-
gen ze aan op excuses van
het trainersduo heuls-Kieffer.
Bij een ethische commissie
kunnen alle betrokkenen nu
hun relaas doen. (DM)

Onmogelijk? Dat niet. Maar
Milaan-Sanremo winnen op
zijn 38ste noemt Philippe
Gilbert op zijn minst een
enorme uitdaging.

Ervaring zat, daar ligt het niet
aan. Gilbert begint vandaag aan
zijn zestiende Milaan-Sanremo.
Haalt hij de finish, dan evenaart
hij Zabel en Tosatto en zullen
alleen Panizza (18) en Bartali
(17) het nog beter hebben ge-
daan. 

“Met ervaring alleen red je
het niet”, waarschuwt Gilbert
in Solbiate Olona. “Je moet ook
de benen hebben. In de Strade
Bianche had ik die niet. Ik ben
goed gerecupereerd, de koers

Gilbert klaar voor magische vijf
van woensdag in Turijn heeft
me deugd gedaan. Maar ik heet
niet Van Aert, die vol vertrou-
wen kan zeggen: ‘Ik win Milaan-
Sanremo.’ Hij is de favoriet.”

Zelf blijft Gilbert voorzichtig
over zijn kansen. “Op training
voelde ik me goed. Maar het al-
gemene niveau ligt zeer hoog.
Moeilijk in te schatten wat ik
kan doen in Milaan-Sanremo.
Loden hitte, 306 kilometer over
grotendeels nieuwe en bochtige
wegen, ruim 900 hoogtemeters
erbij en slechts zes renners per
team: dit is een totaal andere
wedstrijd. Ik zal de perfecte
koers moeten rijden.”

Een beslissende jump op de
Cipressa of Poggio, is dat het re-

cept? Gilbert put alvast moed
uit de laatste drie edities. “Kwi-
atkowski, Nibali en Alaphilippe
bewezen dat een type renner
als ik niet moet wanhopen.”

Met zijn 38 jaar en 34 dagen
kan Gilbert de oudste winnaar
ooit worden van Milaan-San-
remo. “Gisteren op training
kwam Puccio naast me gere-
den. ‘Klaar om geschiedenis te
schrijven?’, vroeg hij. Ook op
mijn smartphone stromen de
aanmoedigingen binnen.”

Vijf monumenten, postvat-
ten naast Van Looy, Merckx en
De Vlaeminck: het zou wat zijn.
“Lang geleden dat iemand dat
nog eens realiseerde. Het zou
subliem zijn.” (JDK)

Philippe Gilbert in Milaan: 
‘Ik zal de perfecte koers
moeten rijden.’ © Photo News

Van Avermaet verlaat
noodlijdende team CCC 
Greg Van Avermaet verlaat op
het einde van het seizoen zijn
ploeg. Sponsor CCC houdt er-
mee op en manager Jim Ocho-
wicz heeft aan de olympische
kampioen laten weten dat hij
nog steeds geen nieuwe spon-
sor heeft gevonden.

Van Avermaet: “Ik heb groen
licht gegeven aan mijn manager
om naar andere ploegen te kij-
ken. Ik heb in deze ploeg geen
opties meer. Op dit moment
ziet het er niet naar uit dat deze
ploeg verdergaat. Ochowicz
blijft zoeken, maar ik kan niet
blijven wachten. Andere moge-
lijkheden moeten nu in detail
worden uitgewerkt. Ik hoop dat
het over enkele weken rond is.”

Het Franse AG2R wordt na-
drukkelijk genoemd als nieuwe
werkgever van Van Avermaet.
Hij zou ook bij Israel Start-Up
Nation terechtkunnen. Van
Avermaet: “Verschillende ploe-
gen hebben interesse. Het is
aan mijn manager Dries Smets
om alles uit te werken en een
concreet bod op tafel te leggen.
Dan kan ik een beslissing ne-
men. Ik probeer het beste eruit
te halen, financieel en sportief.”

Van Avermaet verschijnt van-
daag aan de start van Milaan-
Sanremo. Hij tipt Wout van Aert
als topfavoriet. “Zeker na zijn
overwinning in de Strade Bian-
che. Sanremo is een koers die
hem goed ligt.” (MXG)
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Ik wil heel duidelijk stellen: er is niets 
illegaals gebeurd tijdens de meetings met 
meneer Lauber. Dat idee is ronduit absurd

FIFA-VOORZITTER GIANNI INFANTINO, IN BRIEF AAN 211 LEDEN
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Aanvaard risico

et is de plicht van eenieder in de
sport om die zo veilig mogelijk te
laten verlopen. Dat geldt voor alle
sport, van de a van atletiek tot de z
van zwemmen. Dus ook voor wiel-
rennen, de gevaarlijkste sportieve
bezigheid van de mens, het beklim-
men van de Annapurna (153 op de
top tegenover 53 doden) en andere
achtduizenders even daar gelaten.

In theorie kan alles op de Everest, zoals in
je zwembroek proberen naar boven te klaute-
ren, maar niet in georganiseerde sport die aan
heel wat regels is gebonden. Dachten we. Er is
bijvoorbeeld een regulerend orgaan dat er-
voor zorgt – of zou moeten zorgen – dat die
bezigheid/beroep/volksvermaak zo veilig mo-
gelijk verloopt. Dat het risico dat je loopt bij
het beoefenen van die sport binnen de per-
ken blijft. Men heeft daar in de sport een
mooi begrip voor: aanvaard risico.

Een voetballer hoort te aanvaarden dat hij
in uitzonderlijke gevallen een
been breekt, een wielrenner
dat hij valt. Als beenbreuken
door schoppen en valpartijen
door koersen de regel wor-
den, is er een probleem. Met
voetbal valt dat mee, het spel
is over het algemeen niet bru-
taler geworden, wel integen-
deel. Wielrennen is andere
koek. Daar wordt steeds vaker
gevallen en gaan steeds meer
renners dood. De redenen:
stijvere fietsen (daar moet
dringend iemand naar kij-
ken), meer en betere renners,
maar ook driestere renners,
gevaarlijker wegen.

Dat in het peloton meer
dan ooit erg goede renners
rondrijden, is zowat het enige
wat je niet in de hand hebt als regulerende
partij. Je moet het zelfs toejuichen. Al het an-
dere is beheersbaar, móét beheersbaar zijn,
maar wordt niet beheerst en wordt vooral
niet gereguleerd. We kunnen Dylan Groene-
wegen wel aan de hoogste boom willen op-
knopen – met zijn uitspraak “podium of
jodium” leek hij redelijk voorbestemd voor
ongelukken – die gast heeft gebruikgemaakt
van de lacunes van zijn sport.

Volledig mee eens dat niet iedereen in het
peloton zou doen wat hij heeft gedaan, en dat
hij finaal in de fout gaat. Maar draai die sprint
om en zet daar anderen voorin, ik wil het nog
weleens zien.

Patrick Lefevere wil hem voor de rechter
slepen. Hoe en waar, dat valt nog te bezien,
maar ook zijn reactie begrijp ik. Zoals ik ook
begrip heb voor de tweet van Groenewegen
zelf dat hij dit niet heeft gewild. Er had wel

een formeel excuusje bij gemogen om hele-
maal goed te zijn, en ja, het zal kloppen dat
hij dat niet heeft gewild. Het probleem is dat
ratio en intuïtie bij sprinters tijdens de sprint
door elkaar lopen. Groenwegen zal hebben
gedacht: ik zet mijn elleboog – misschien is
dat gewoon diskwalificatie, misschien ook
niet – maar geen gek die hier nog voorbij-
komt. Jammer, maar helaas.

Wat Lefevere eerst en vooral moet doen, is
de Ronde van Polen en de UCI voor de rech-
ter slepen. Blijkbaar heeft Katowice de reputa-
tie van gevaarlijkste aankomst in het circuit.
Dat men daar eerst eens iets aan doet. Bij-
voorbeeld, in de algemeenheid: geen aankom-
sten in dalende lijn. Het is vaker gezegd, elk
parcours moet tot in den treure worden ge-
keurd en beveiligd. In opdracht van de UCI?
Van de rennersvakbond? Van wie dan ook,
maar van een instantie die weet hoe het moet
en vooral niet moet. Afsluitingen die uit el-
kaar spatten als je ertegen rijdt: afvoeren die

handel. Onbeschermde dui-
kers langs de weg: afdekken,
ook al is het een rechte weg,
remember Ronde van Polen
2019. Worden de aanbevelin-
gen niet gevolgd, dan starten
de renners niet.

Jawel, dat vereist man-
kracht en dat kost ongetwij-
feld geld en die sport heeft er
al niet te veel, in de eerste
plaats de organisatoren niet.
Alleen, die verdomde UCI wil
toch zo graag van Argentinië
tot Zimbabwe koersen en doet
daarom graag een oogje dicht
in niet-traditionele wielerlan-
den. Welnu, renners: fuck de
UCI. Jullie moeten jullie sport
zelf in handen nemen en
samen met de organisatoren

veiliger maken.
Jawel, ook de massasprint, zelfs al snij je

daarmee in je eigen vel. Bijvoorbeeld: verbod
op lead-outs in de laatste kilometer. De ren-
ners die onder de rode vlag op kop liggen in
wat zich aankondigt als een sprint met een
grote groep zijn de ‘designated sprinters’. Eén
per ploeg en sprinten voor de overwinning.
De rest: opzouten.

Idem voor de laatste vijfhonderd meter. De
weg moet dan zijn opgedeeld in sprintbanen:
zes, zeven, acht, tien, twintig als het kan. Een
beetje zoals in de atletiek. Wie als eerste in
een baan rijdt, mag in die baan de sprint aan-
gaan tegen de andere banen. Dat voorsorte-
ren zal de piek uit de topsnelheid halen. Uit
de baan: diskwalificatie. De rest: opzouten,
andere keer beter. Wat het ook wordt, er
moet iets gebeuren: nooit, never meer de 
horror van Katowice. A.u.b..

De Nederlandse kampioen Fabio Jakobsen vliegt het decor in na een uitwijkmanoeuvre van
Dylan Groenewegen in de openingsetappe van de Ronde van Polen. © GETTY IMAGES

Renners: fuck
de UCI. Jullie
moeten jullie
sport zelf in
handen nemen
en samen 
met de
organisatoren
veiliger maken

H

agressie, ooit iets van gemerkt?
“Niet toen ik in de zaal was. Natuurlijk ging het
er daar wel hard aan toe en werden de dingen
benoemd en vloeiden er traantjes, maar eer-
lijk: neen. En al helemaal niet tussen 2016 en
2020 toen ik program driver was van het top-
sportprogramma en elke week wel een paar
keer onverwacht in de zaal kwam.

“Bij de jongeren heb ik wel dingen gezien
die niet door de beugel konden. Daar zat ook
een Franse coach en die heb ik ooit een brief
gestuurd dat het zo niet ver-
der kon. Zijn contract hebben
we niet verlengd.”

Wat zijn jongeren?
“Eerst en tweede jaar secun-
dair onderwijs. Die trainen
ook al meer dan twintig uur
per week. Dat is juist een van
de problemen in de gymnas-
tiek: een meisje van dertien
jaar is al junior. Je bent senior
als je zestien bent. Dat is een
systeemfout van die sport. Ik
heb dat intern gezegd en op
een congres van de Europese
bond: die leeftijd zou naar
achttien moeten. Dan kijken ze mij aan: ie-
mand uit het zwemmen die ons komt zeggen
hoe wij onze sport moeten organiseren.”

Na 2016 is de psychische terreur volgens
bronnen niet opgehouden, ondanks dat u
er dichter op zat.
“Dat weet ik niet en dat is dan mijn woord
tegen dat van anderen. We zijn met aparte con-
ditietrainers beginnen te werken, met diëtisten
naar wie werd geluisterd, een biomecha-
nicus, drie artsen, een psycholoog als
Jef Brouwers…”

Volgens die bronnen een spion
van het systeem.
“Ik vind het erg als dat wordt ge-
zegd. Brouwers heeft goed werk ge-
leverd ten aanzien van de coaching.
Hij vond ook dat ze hun stijl
moesten veranderen. Ik had
schrik in de aanloop naar het
cruciale WK van Stuttgart
vorig jaar. Welnu, door die
nieuwe structuur is alles op-
perbest verlopen.”

Laura Waem is pas gestopt
in 2017 en heeft ook
klachten.
“Blijkbaar. Zij was geblesseerd
na de Olympische Spelen en
heeft verkozen om niet verder
te doen. Ik ken haar klachten
niet, maar ze was ons wel ge-
negen want ze heeft nog in
het internaat gewerkt bij jongerenstages. Als
we een ex-gymnast kunnen inschakelen, doen
we dat.”

Behalve Aagje Vanwalleghem.
“Die heb ik een contract gegeven toen ik een
paar maanden in dienst was. Onze Franse coa-
ches vonden dat ze te weinig ervaring had om
de top te begeleiden en dan hebben we haar
gevraagd naar onze regionale topsportclub in
Antwerpen te gaan. Ze woonde in Gent, met
een kind van anderhalf, alle begrip daarvoor,
maar we hebben ook voor een auto gezorgd.
Uiteindelijk werd het te veel, oké. 

“Vandaag zou het wel hebben gewerkt. Julie

Croket werkt nu in Gent met de jeugd onder
David Spagnol.”

Nog een Fransman.
“Ja, ik kan het ook niet helpen dat die Franse
trainers zeer goed zijn opgeleid, beter dan bij
ons. Het echtpaar Landi, de nieuwe coaches
van Simone Biles (de Amerikaanse meervoudige
olympisch kampioene, HVDW), zijn ook Fran-
sen. Kieffer wordt nu verweten dat hij een bul-
lebak is, maar ik heb hem ook de laatste

maanden puur didactisch zien
werken aan nieuwe elemen-
ten met de jongste meisjes in
het team. Hoe hij erin slaagt
om de atleten vooruitgang te
laten maken door hier en daar
matten te plaatsen en via tus-
senoefeningen, knap ge-
woon.”

Een journalist schreef vorig
weekend dat de Gymfed een
getuigenis heeft
tegengehouden.
“Daar ben ik van geschrok-
ken. Ik heb het uitgezocht en
het klopt. Blijkbaar heeft ie-

mand uit de gymwereld een interview gegeven
en is die door een medewerker van de Gymfed
onder druk gezet om dat in te trekken. Dat kan
niet en dat heb ik de bewuste persoon ook ge-
zegd.”

Bent u nog geschrokken?
“Als een trainster zou wensen dat de moeder
van een atlete dood was… Dat is dat slikken, áls
het effectief is gezegd. Cindy Vandenhole heeft

dat verklaard. Dat Marjorie Heuls zeker
vroeger soms vilein uit te hoek kon

komen, heb ik zelf ondervonden.
We hebben haar duidelijk gemaakt
dat het anders moet.

“Ik heb gevraagd aan Heuls wat
er van aan was. Ze beweert dat ze

het nooit heeft gezegd. Dat moeten
de getuigenissen uitwijzen. Tot nog

toe hebben wij weinig weer-
werk kunnen bieden, maar
voor zo’n commissie die onaf-
hankelijk is en waarbij ieder-
een kan getuigen zullen alle
partijen worden gehoord.
Voorzitter Bart Meganck
wordt bijgestaan door een an-
dere rechter en een psycho-
loge. Hij zal bovendien een
beroep doen op een aantal an-
dere experts die hij zelf uitno-
digt. De insinuatie dat een
rechter zich zal laten sturen
door ons is belachelijk.”

Denkt u dat dit topsport -
programma nog te redden valt?
“Dat weet ik niet. De trainers zijn erg aangesla-
gen. Of ze hier straks nog zijn betwijfel ik. Als
zij weggaan, vertrekken ook andere trainers en
is het terug naar af.”

In hoeverre probeert u nu het
aangekondigde goud van Nina Derwael te
redden ten koste van anderen?
“In het begin spookt dat door je hoofd, maar
als van alles naar buiten komt, is toch de eerste
bekommernis: dit moet worden uitgeklaard en
eventueel aangepakt, wat ook de gevolgen zijn.
Uiteraard hoop ik nog steeds dat wat we heb-
ben opgebouwd niet helemaal verloren gaat.”

Jumbo-Visma zet
Groenewegen 
op non-actief

De Nederlander Dylan Groene-
wegen rijdt voorlopig geen
wedstrijden meer. Zijn ploeg
Jumbo-Visma wil het oordeel
van de disciplinaire commis-
sie van de UCI in zijn zaak af-
wachten. Groenewegen week
in de openingsrit van de Ronde
van Polen van zijn lijn af, waar-
door zijn landgenoot Fabio Ja-
kobsen viel. “We zullen Groene-
wegen en zijn familie bijstaan
om door deze zware tijden te
komen. Zij zijn door sommigen
op verwerpelijke wijze beje-
gend”, klinkt het bij de ploeg.
“Voor nu gaan onze gedachten
uit naar Jakobsen en de ande-
ren die betrokken waren bij de
verschrikkelijke valpartij.” (BELGA)

Jakobsen ontwaakt 
zonder hersenschade
Fabio Jakobsen is twee dagen
na de crash in Polen ontwaakt
uit zijn kunstmatige coma. De
toestand evolueert heel gunstig,
zo stelt Yvan Vanmol, dokter
van Deceuninck-QuickStep.
“Hij kan armen en benen be-
wegen, communiceert met de
artsen en reageert op opdrach-
ten. Daardoor kunnen we grote
neurologische problemen uit-
sluiten. De hersenfuncties zijn
in orde.”

Er kwamen geen verdere
breuken aan het licht, maar het
blijft afwachten hoe de zenu-
wen zich in het gezicht zullen
herstellen. Jakobsen brak alle
beenderen in het gelaat. Eten
en praten worden de volgende

uitdagingen. Hoe dan ook
wacht Jakobsen een lang en
moeizaam herstel.

Ook Pawel Grünpeter, de
vice directeur van het Poolse
ziekenhuis in Sosnowiec, ziet
bemoedigende signalen. “Ie-
mand uit coma halen is niet 
evident. Nu kan Jakobsen volop 
focussen op zijn revalidatie. En
als hij zo’n val overleeft, keert
hij binnenkort ook terug in het
wielrennen.” (GVS)

‘Dat Heuls zeker
vroeger vilein 
uit te hoek kon
komen, heb ik zelf
ondervonden. 
We hebben haar
duidelijk gemaakt
dat het anders
moet’

‘Discipline 
en absolute
heerschappij van
de trainer over 
de atleet zijn
cruciaal, anders
wordt het 
te gevaarlijk’
LODE GROSSEN
ALGEMEEN DIRECTEUR GYMFED

Topsprinter
Fabio Jakobsen
kan armen en
benen bewegen
en reageert op
commando’s
van artsen


