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De systeemfout
gymnastiek
lke sport heeft het in zich om haar atleten te overbevragen, maar van alle topsport gaat gymnastiek
daarin het verst. Trainingsmethoden in de gymnastiek zijn een mix van Aziatische en Oost-Europese
modellen, gericht op aanleren van waanzinnig moeilijke bewegingen, weghalen van angst, verbijten van
pijn, en ﬁnaal ontkennen van de eigen wil. Dat bereik
je het snelst door conditionering en totale onderwerping.
Vrouwen- of meisjesgymnastiek heeft een extra
bezwarende component, vergeleken met andere sporten: in
de jaren dat het lichaam zich moet ontwikkelen gaat het
talentje eerst twintig, later dertig uur en nog meer per week
trainen – drie keer meer dan voetbalprofs. Het doel is het inslijpen van de perfecte beweging; het nevendoel, eigenlijk
nevenschade, is de onderdrukking van een lichaam dat
vrouw wil worden. Hoe lichter en kleiner, des te makkelijker
om halsbrekende toeren uit te voeren.
Dat geldt niet voor de supertalenten. Wereldtoppers als
Nina Derwael, die toch ook voluit vrouw kunnen zijn, inclusief een relatie hebben, zijn de uitzonderingen. De andere
leden van Derwaels team (en hun trainers) hebben er alle
belang bij de groeispurt en
het volwassen worden, inclusief ongesteldheid, zo
lang mogelijk uit te stellen.
TrainingsSamen met de biologie
wordt ook de eigen wil jamethoden zijn
renlang uitgeschakeld en
gericht op het
wat dat besef doet met een
turnmeisje dat na de carweghalen van
rière ineens vrouw wordt,
angst, verbijten
bleek uit getuigenissen in
Nederland. Verona van de
van pijn,
Leur, die ooit nog met
en finaal
Nederland vijfde werd op
ontkennen van
het WK van 2001 in Gent,
vraagt
nu dat gymnastiek
de eigen wil
voor vrouwen wordt verboden. Een minimumleeftijd
van achttien (in plaats van
zestien, tot 1996 was het
zelfs maar veertien) zoals die nu wordt gevraagd door een
aantal westerse bonden waaronder ook België, vindt zij geen
oplossing.
Hoe men het ook draait of keert: vrouwengymnastiek
is dé systeemfout van de topsport. Een voetballertje raakt
soms geblesseerd, ziet gewrichtsbanden knappen, het
wielrennertje valt soms meer en zwaarder dan hem lief
is, het gymnastje wordt haast zeker dag na dag gesloopt
en geconditioneerd.
Een voetballertje van zestien dat wordt afgetest bij een
topclub, kan lager aan de slag, tot in het cafévoetbal. Voor het
gymnastje van zestien dat door blessures of gebrek aan talent
een carrière in rook ziet opgaan, ligt dat anders. Na de dertig
uur in Topsporthal in Gent gaapt alleen de grote zwarte
leegte.
Naast uiteraard een betere omkadering met checks-andbalances ten aanzien van de gezondheid en de trainerspraktijken – iets wat de Gymfed na 2016 al heeft gedaan – moet dat
de voornaamste bekommernis zijn: begeleiding en bescherming van gymkinderen/tieners/ouders in hun ongebreidelde
passie. En nazorg als ze hun dromen in rook zien opgaan.
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Interview. Topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve uit zijn bezorgdheid

‘Voor sommige
jongeren wordt
het heel zwaar’
Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen, maakt zich grote zorgen. Over de vrijheid
van onderwijs, de leerachterstand door corona, maar
bovenal over de situatie van ‘zijn’ leerlingen.
STAVROS KELEPOURIS

et zijn, alweer, spannende weken voor
het onderwijs. Na een verlengde paasvakantie gaan maandag de scholen weer
open, zij het niet voor alle leerlingen. De
tweede en derde graad van het secundair moet nog even halftijds in afstandsonderwijs. Een situatie die voor Lieven
Boeve niet lang meer mag duren.
“We hebben binnenkort een nieuw
overleg met de minister en de virologen. Ik heb net als u opgemerkt dat de caféterrassen vanaf 8 mei weer kunnen draaien. Ik ga er
toch van uit dat als de situatie gunstig evolueert,
we alle leerlingen voltijds naar school laten
komen voor we ze op café laten gaan. (lacht) Pas
op: van mij mogen ze op café gaan, maar dan
moeten ze ook naar school kunnen.”

H

Bent u tevreden over dat overleg?
“We beginnen altijd met een virologische analyse.
Ik denk wel dat we vanaf nu een tweede rapport
moeten toevoegen, van de Pediatric Taskforce –
de kinderartsen, dus. We krijgen te veel signalen
dat het voor een aantal kinderen en jongeren echt
wel heel zwaar wordt. Ik maak mij daar grote zorgen over. Sommigen hebben echt afgehaakt. Voor
een aantal kinderen is er ook niks meer buiten de
school.”
Wat hoopt u uit dat rapport te leren?
“Het welzijn van jongeren komt uiteraard in ons
overleg aan bod, maar de problematische situaties – en de omvang ervan – misschien te weinig.
We hebben onvoldoende zicht op concrete gegevens, en daarom is er tot nu toe te weinig urgentiebesef. Als de alarmsignalen de scholen
bereiken, wil dat zeggen dat er een samenlevingsprobleem is. We moeten kijken welke rol de scholen daarin kunnen spelen.”
Over welke samenlevingsproblemen hebt u
het dan?
“Wij hebben in eigen onderzoek vastgesteld dat

de leermotivatie in het secundair onderwijs heel
sterk achteruitgaat. Dat is wel elementair voor
goed onderwijs. Maar we krijgen ondertussen ook
signalen van nog ergere problematieken, die zich
uiten in psychologische problemen, eetstoornissen, aandachtsmoeilijkheden, conﬂicten thuis.
Het zou goed zijn als we daar een diepgaande
analyse over krijgen. Als de situatie echt zo ernstig is al men zegt, dan moeten we nog met meer
nadruk vragen om alle leerlingen voltijds naar
school te laten komen.”
Hoe hard hebt u gevloekt toen de
schoolpoorten weer dicht moesten?
“Er waren argumenten voor en tegen die beslissing. Het is vooral de wijze waarop de sluiting tot
stand gekomen is, die niet voor herhaling vatbaar
is. Onduidelijke communicatie en politieke misverstanden hebben er mee voor gezorgd dat de
scholen volledig moesten sluiten. Het secundair
en volwassenenonderwijs hadden in die laatste
week voor de paasvakantie perfect op afstandsonderwijs kunnen overschakelen.”
Bent u er gerust in dat de scholen open
kunnen blijven tot de zomervakantie?
Scholen zijn niet de motor van de epidemie,
maar misschien wel een katalysator.
“Ik begrijp het verschil niet. Een katalysator is
een versneller, en ik denk niet dat de scholen de
epidemie versnellen. De scholen volgen wat er in
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de rest van de samenleving gebeurt. Als de besmettingsgraad daar te hoog is, trekken we het
virus sowieso ook de scholen binnen. Maar de
clusterbesmettingen op scholen zelf zijn relatief
beperkt, zeker als je bedenkt dat er meer dan een
miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs zitten.”
Ziet u heil in sneltests voor leerkrachten?
(twijfelt) “Dat is een maatregel om relatief vroeg
op het spoor te komen waar zich risico’s voordoen. Dat is interessant, maar het lost het fundamentele probleem niet op. De oplossing is de
besmettingsgraad in de samenleving onder controle houden. Dan pas kunnen we alle scholen
openhouden.”
Viroloog Emmanuel André (KU Leuven) vindt
dat we leerkrachten en jongeren best
prioritair vaccineren. Volgt u hem daarin?
“Op het moment dat de vaccinatie van kwetsbare
mensen achter de rug is, dan begrijp ik niet goed
meer waarom leerkrachten niet tot de prioritaire
groepen zouden behoren. Je hebt mensen die zich
in een risicosituatie omwille van medische redenen bevinden, en anderen omwille van het beroep
dat ze uitoefenen. De politie wordt daarbij vaak genoemd, maar ik denk dat het risico dan nog veel
meer voor mensen in het onderwijs opgaat.”
Leerkracht is op dit moment een
risicoberoep?
“Leerkrachten lopen een groter risico dan wie telewerkt, ja. Het omgekeerde zou verbazen.”
Corona heeft bij veel jongeren voor
leervertraging gezorgd. Waarom korten we
de zomervakantie niet in om de achterstand
goed te maken?
“Dat idee is een soort onderwijspopulisme. Wie
dat zegt, spreekt met onvoldoende kennis van
zaken. Eén: de paradox is dat er nog nooit zoveel
onderwijstijd geweest is als dit jaar. Er is niks anders meer op school. Het gaat dus niet enkel over
meer lestijd. Twee: ook het onderwijspersoneel
moet de batterijen weer kunnen opladen. En
voor velen van hen duurt de vakantie echt geen
twee maanden. Stoppen op 30 juni en weer beginnen op 1 september, zo organiseer je heus
geen onderwijs.”
Hoe wilt u de leerachterstand dan wel
wegwerken?
“Daarvoor moet ons perspectief op de komende

‘Cipiers moeten
voorrang krijgen
bij vaccinaties’
Minister van Justitie Vincent Van
Quickenborne (Open Vld) wil dat
het gevangenispersoneel prioritair gevaccineerd wordt tegen
het coronavirus. De vakbonden
dienden eerder gisteren al een
stakingsaanzegging in in die
zin. De kwestie komt maandag
aan bod op het interministerieel
overleg tussen de ministers van
Volksgezondheid. Verschillende
gevangenissen kampen of kampten met uitbraken van corona,
waardoor vleugels en zelfs volledige gevangenissen in lockdown
gingen. Donderdag raakte ook
bekend dat een personeelslid van
de gevangenis van Gent een dag
eerder overleed aan corona.
(BELGA)

