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Britse tuincentra
hebben tekort
aan kabouters

Britse tuincentra hebben af te re-
kenen met een tekort aan tuinka-
bouters. Dat meldt de BBC. Het
aanbod kon de fel toegenomen
vraag tijdens de herhaaldelijke
lockdowns niet volgen. Boven-
dien zorgde de blokkade van het
Suezkanaal ervoor dat vele tuin-
kabouters zich nog ergens aan
boord van een van de vele sche-
pen richting Europa en het Ver-
enigd Koninkrijk bevinden. “We
hebben in zes maanden tijd geen
enkele tuinkabouter gezien”, zegt
Ian Byrne, de manager van een
Brits tuincentrum. Het tuincen-
trum heeft reeds contact opge-
nomen met leveranciers door-
heen Europa, maar dat bracht
geen zoden aan de dijk. (BELGA)

Chinees vaccin
voorkomt vier op
vijf coronadoden

Inenting met het vaccin van het
Chinese biotechbedrijf SinoVac
voorkomt vier van de vijf sterfge-
vallen door Covid-19, meldt het
ministerie van Volksgezondheid
in Chili op basis van de resultaten
van de inentingscampagne. Twee
op de drie gevaccineerde men-
sen die worden besmet, krijgen
geen symptomen. 85 procent
hoeft niet naar een ziekenhuis
en bijna 90 procent komt niet
terecht op de intensive care.
“Deze cijfers zouden het land ge-
moedsrust moeten geven”, zei
minister van Volksgezondheid
Enrique Paris. Chili was samen
met Mexico en Costa Rica het
eerste Latijns-Amerikaanse land
dat begon met vaccineren. (ANP)

‘Incident met
vrouw Belgische
ambassadeur’

De Zuid-Koreaanse politie is
een onderzoek gestart naar een
incident met de echtgenote van
de Belgische ambassadeur in
Zuid-Korea in een kledingzaak.
Dat bevestigt Buitenlandse Za-
ken, dat zich verder onthoudt
van commentaar. Volgens de
krant The Korea Times loopt
een onderzoek naar de echtge-
note van ambassadeur Peter
Lescouhier omdat ze een win-
kelbediende van een kleding-
zaak in Seoel een klap in het
gezicht zou hebben gegeven.
De feiten zouden zich afge-
speeld hebben op 9 april. De
krant wijst erop dat diplomaten
en hun familie diplomatieke im-
muniteit genieten. (LB)

Onderzoek naar ‘trainersterreur’ in de gymnastiek afgerond

Beschadigde 
topgymcoaches
mogen blijven
Jazeker, het ging soms mis in de aanpak van
de coaching en training in het Vlaamse top-
turnen ten aanzien van jonge vrouwen,
soms nog meisjes. Maar, zo concludeert een
langverwacht onderzoeksrapport, de ergste
kwalen zijn verholpen. Yves Kieffer en Mar-
jorie Heuls, de topcoaches die onder vuur
lagen, excuseerden zich en kunnen samen
met Nina Derwael en co. op medaillejacht 
in Tokio.

HANS VANDEWEGHE

Zestien dagen nadat de voorzitter van de onaf-
hankelijke onderzoekscommissie gymnastiek
(OOG) naar ‘trainersterreur’ in de gymnastiek het
rapport aan de minister van Sport heeft overge-
maakt, weten we ook wat er in het langverwachte
werkstuk staat. Samengevat: er was wel degelijk
wat mis, met de nadruk op wás. Daarom adviseert
de commissie het huidig model, fel bijgestuurd

ben gekwetst met onze harde aanpak, willen we
ons excuseren. Wij hebben nooit de intentie gehad
om psychisch grensoverschrijdend gedrag te ple-
gen. We zullen daar onze lessen uit trekken en
werken aan een cultuurverandering binnen onze
sport.”

De Gymfed zelf bij monde van algemeen ma-
nager Ilse Arys excuseerde zich daarna nog om-
standig en beloofde verder te gaan op de ingesla-
gen weg. Voor die Gymfed pleit dan weer dat ze
vijf jaar geleden al doorhad dat het anders moest
en daarnaar handelde door in meer omkadering
te voorzien. Na 2016 vielen nog nauwelijks of geen
klachten en zware blessures te noteren. Minister
van Sport Weyts somde daarna dertien aanbeve-
lingen op waarbij controle op het topsportmodel
gericht op kinderen centraal staat.

De Vlaamse sport scoort met dit snel rapport.
In Vlaanderen besloot men een maand na Neder-
land, waar de betrokken commissie nog steeds
niets heeft gepubliceerd, tot de oprichting van de
OOG onder leiding van rechter Bart Meganck, ex-
atleet en raadsheer in het hof van beroep in Gent.
Hij werd bijgestaan door Tim Stroobants, directeur
Vlaams expertisecentrum kindermishandeling, or-
thopedisch chirurg Kristof Smeets, topsportexpert
Eddy De Smedt en Inge Vanderstraete, kinder- en
jeugdpsychiater. Op 31 maart was het rapport klaar.

De commissie stelde zich onder meer tot doel
inzicht te krijgen in wat, wie, wanneer overkomen
was en wat er al of niet intussen is veranderd. Een
andere bekommernis: in welke mate speelde oud
zeer omwille van de eigen gemiste carrière en ja-
loersheid een rol? Getuigenissen van de ex-top-
gymnasten Dorien Motten – ‘gewoon niet goed ge-
noeg’, aldus een betrokkene bij de Gymfed – en
Aagje Vanwalleghem – ‘kreeg haar kans in de trai-
nersstaf , maar greep ze niet’ – werden tegen het
licht gehouden.

GEORCHESTREERDE CAMPAGNE
Het dossier verzandde al snel in een verhaal van
believers tegen non-believers. Het mediabombar-
dement wekte de indruk van een georchestreerde
campagne. Het in één artikel vernoemen van de
verbale terreur in Gent met Larry Nassar, de psy-
chopaat-dokter die in de VS een paar honderd
jonge turnsters heeft misbruikt, was niet van die
aard om de sereniteit te bevorderen.

Dat op 13 maart twaalf topgymnasten van de
nationale selectie in een open brief de aantijgingen
ten aanzien van hun coaches afdeden als een hek-
senjacht en vroegen daarmee te stoppen in het
belang van hun toekomstige prestaties, sprak
boekdelen.

De commissie heeft gesproken, maar dat is lang
niet het einde van dit verhaal. Wellicht zullen de
klachten blijven komen. Die kunnen worden be-
handeld bij het Vlaamse Tribunaal voor de Sport
(VTS).

Het Franse trainerskoppel Kieffer-Heuls heeft
gewankeld, is beschadigd, maar blijft overeind.
Ze hebben zich formeel geëxcuseerd, maar zijn
tegelijk beledigd, voelen zich in de steek gelaten
en verwijzen naar de opdracht die ze meekregen:
de Vlaamse gymnastiek naar een hoger niveau til-
len en medailles halen. Hun – harde – devies is
dat van de topgymnastiek over de hele wereld:  je
kan geen omelet bakken zonder een ei te breken.

Bij de Gymfed hoopt men nu dat de rust terug-
keert en dat Nina Derwael en het team sereen
naar de Spelen kunnen toewerken. Derwael laat
dit weekend het EK schieten, maar is al zo goed
als klaar met een nieuwe oefening met daarin ele-
menten die de concurrentie in Tokio op onover-
komelijke afstand moet zetten. Wat het daarna
wordt, is niet zeker. Als Kieffer en Heuls vertrek-
ken, kan dat het einde van Derwael als topgym-
naste inluiden.

na 2016, te behouden en verder bij te sturen.
Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en
de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) vol-
gen dat advies.

Het onderzoek kwam er nadat vorig jaar een
reeks (ex-)turnsters hadden getuigd over mentale
misbruiken bij trainingen. Vooral oud-coach Gerrit
Beltman kreeg het, net als eerder in Nederland,
te verduren, maar ook het huidige coachingduo
Yves Kieffer en Marjorie Heuls kwam in het vizier.

In het rapport, met negatieve en positieve pun-
ten, staat voor elk wat wils. Daardoor riskeert ie-
dereen min of meer gefrustreerd achter te blijven,
niet het minst de ex-gymnasten en hun ouders die
het etiket hardliners opgeplakt kregen. Hun eis om
schoon schip te maken, die ooit begon als een
smeekbede om excuses, wordt niet ingewilligd.

Op de persconferentie kwam wel een (digitale)
knieval van de hoofdtrainers Kieffer-Heuls. In een
opgenomen video lazen ze een verklaring voor.
Samengevat: “Als we gymnasten en ouders heb-

Ook het huidige coachingduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer kwam onder vuur te liggen. Zij maakten een knieval. © PHOTO NEWS

‘Wij hebben 
nooit de intentie

gehad om
psychisch grens -
overschrijdend

gedrag te plegen’
KIEFFER-HEULS

HOOFDTRAINERS

Xi overlegt met Macron 
en Merkel over klimaat
De Chinese president Xi Jinping
heeft via een videoverbinding ge-
sproken met de Franse president
Emmanuel Macron en de Duitse
bondskanselier Angela Merkel
over het klimaat en inspannin-
gen om klimaatverandering te-
gen te gaan. Volgende week vindt
een virtuele klimaattop plaats die
wordt georganiseerd door VS-
president Joe Biden.

Macron en Merkel verwel-
komden in het gesprek de doel-
stelling van China om in 2060
volledig klimaatneutraal te zijn.
Xi gaf aan nauwer samen te wil-
len werken met Frankrijk en
Duitsland bij het terugdringen
van de CO2-uitstoot. Hij gaf aan
dat China en Europa met uitda-

gingen te maken hebben, maar
dat er ook nieuwe mogelijkhe-
den zijn op het gebied van kli-
maatverandering.

China behoort samen met de
VS tot de grootste uitstoters van
broeikasgassen. De meeste ener-
gie die in China wordt opgewekt
komt van steenkolencentrales.
Als het land aan zijn klimaatam-
bities wil voldoen, zouden de
meeste kolencentrales moeten
sluiten, zeggen kenners. (ANP)

Chinees
president 
Xi Jinping wil
dat China in
2060 volledig
klimaatneutraal
is

Nieuw-Zeeland overweegt
een verbod op de verkoop
van sigaretten aan iedereen
die na 2004 is geboren. Dat
zou betekenen dat jongeren
en toekomstige generaties
nooit zelf sigaretten zullen
mogen kopen. Het land wil
over vier jaar volledig rook-
vrij zijn.

Het rigoureuze plan is illustratief
voor het daadkrachtige antirook-
beleid dat de Nieuw-Zeelandse
regering voert. Ter vergelijking:
pas vijftien jaar later moet ook
aan deze kant van de wereld een
rookvrije generatie komen. 

“We hebben een nieuwe aan-
pak nodig”, zei de Nieuw-Zee-

Nieuw-Zeeland wil rookverbod
landse minister Ayesha Verrall
van Volksgezondheid bij de aan-
kondiging van de veranderin-
gen.  Een geleidelijke verhoging
van de wettelijk toegestane rook-
leeftijd moet resulteren in een
verkoopverbod van sigaretten en
andere tabaksproducten aan ie-
dereen die na 2004 is geboren.

Nieuw-Zeeland overweegt ver-
der het nicotinegehalte in tabaks-
producten aanzienlijk te verla-
gen, filters te verbieden, een
minimumprijs voor tabak vast te
stellen en het aantal verkoop-
punten terug te schroeven.

“Elk jaar sterven ongeveer
4.500 Nieuw-Zeelanders aan ta-
bak”, aldus Verrall. Om de doel-
stelling van een rookvrij land in

2025 te halen, moet het land nu
een ‘versnelde vooruitgang’ boe-
ken. 

Critici vrezen dat de plannen
de sigarettenverkoop naar de
zwarte markt zullen verdringen. 

In het document met voorstel-
len erkent de Nieuw-Zeelandse
regering dit gevaar. “Er zijn aan-
wijzingen dat de hoeveelheid ta-
baksproducten die naar Nieuw-
Zeeland wordt gesmokkeld de
afgelopen jaren aanzienlijk is toe-
genomen.”

Ongeveer een op de tien
Nieuw-Zeelanders rookt dage-
lijks. Vooral onder Maori’s, de
oorspronkelijke bewoners van
Nieuw-Zeeland, is roken een po-
pulaire gewoonte. (VK)

Ongeveer een op de tien
Nieuw-Zeelanders rookt
dagelijks. © ANP


