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oor sommige mensen zitten
er kennelijk 48 uur in een
dag. Gert Vande Broek (46)
is er zo één. Professor sport-
wetenschappen aan de KU

Leuven, gespecialiseerd in biomechanica
en motivatiepsychologie. Al twintig jaar
trainer van Asterix Kieldrecht, de do-
minante club van het Belgisch vrou-
wenvolley waarmee hij zeven titels
pakte en twee Europese bekerfinales
speelde. Bondscoach van de Yellow Ti-
gers, het nationale vrouwenvolleybal-

team, dat in september knap brons pak-
te op het Europees Kampioenschap. En
dan is hij ook nog kabinetschef van
Vlaams minister van Sport Philippe
Muyters (N-VA). Dat laatste was een
fraai staaltje netwerken van Unizo-
voorzitter Karel Van Eetvelt. ‘Karel is
een kameraad die ik al van mijn stu-
dententijd ken, ik was getuige bij zijn
huwelijk’, zegt Vande Broek. ‘In het na-
jaar van 2009 krijg ik een sms: “Gert,
mijn goede vriend Philippe Muyters
wordt de nieuwe minister van Sport.

Ik heb je naam laten vallen om zijn ka-
binet te leiden. Verwacht maar een te-
lefoontje.” We regelden een afspraak en
het klikte meteen.’ Zo gaat dat dus. 

Volgende week zondag wordt op
het Sportgala de Coach van het Jaar
verkozen. Gert Vande Broek staat op
de shortlist, samen met de voetbaltrai-
ners Francky Dury en Marc Wilmots.
Zijn concurrenten lopen meer in de
kijker en maken dus meer kans, maar
wat Vande Broek met de volleybal-
sters presteerde, is minstens even sterk.
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‘EEN GEZONDE SPORTCULTUUR    
De Yellow Tigers, die brons pakten op het EK volleybal voor vrouwen, schreven het mooiste
sportverhaal van 2013. De trainer van de nationale vrouwenploeg is Gert Vande Broek, na het
douchen ook kabinetschef van N-VA-minister Philippe Muyters. Een gesprek over lenigheid,
Facebookhaat en slimme vrouwen.  D O O R  J E F  V A N  B A E L E N

Gert Vande Broek, professor, coach en kabinetschef       

GERT VANDE BROEK
‘Niets is leuker 

dan met vrouwen
werken’
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In goed vijf jaar tijd
kneedde hij een groep mis-
fits tot een topteam. Voor u
‘het is máár vrouwenvolley’
zegt: weet dat volleybal bij
de dames wereldwijd een
van de meest beoefende
sporten is, en een olympi-
sche discipline is waar an-
dere landen pakken geld 
in investeren. Hoe heeft
Vande Broek dat voor el-
kaar gekregen? 
Gert Vande Broek: Toen ik
als bondscoach begon – en
zo lang is dat ook weer niet
geleden – was de nationale
ploeg een onmogelijk hu-
welijk. Je werd keer op
keer geklopt door profte-
genstanders, die niet nood-
zakelijk meer talent hadden
maar zich wel in de aller-
beste omstandigheden had-
den voorbereid. Je voelde
dat we niet met gelijke wa-
pens streden en dat frus-
treerde ons enorm. Zeker de
paar internationals die wel prof wa-
ren. Zij kregen het gevoel dat ze bij de
nationale ploeg hun tijd verspeelden
en haakten af. Je kon ze op dat mo-
ment alleen maar gelijk geven.
Dus heb ik radicale keuzes gemaakt.
Geen amateurs meer, elke international

moest prof worden. Ik besloot mij hon-
derd procent te richten op de junio-
renploeg, opdat er niet wéér een gene-
ratie verloren zou gaan. Zelfs al
moesten we daarvoor alle fundamenten
van het vrouwenvolley heraanleggen.
Ik besloot de werking van Kieldrecht,
mijn eigen club, in functie te stellen
van de nationale ploeg. Een beslissing
met verstrekkende gevolgen. Je moet
weten dat Kieldrecht toen zowat het
Anderlecht van het vrouwenvolley
was: bijna altijd kampioen, veruit de
sterkste in een competitie die almaar
zwakker werd. Die positie bestendigen
zou eenvoudig zijn geweest, succes
verzekerd. Maar dat was voor mij dus
niet genoeg. In plaats van met buiten-

landers en oudere, ervaren
speelsters te werken, vroeg
ik de club om louter nog
voor jongeren te kiezen.
En, als klap op de vuurpijl:
zodra die jongeren echt
goed werden, moest Kiel-
drecht ze zo snel mogelijk
naar buitenlandse topteams
laten vertrekken.
Ondertussen spelen ze bijna
allemaal in het buitenland.
Pas dit jaar hebben we ge-
zegd: nu zitten er voldoende
speelsters in een profstatuut
om er echt voor te gaan. We
schreven ons in voor de
Euro League, en behaalden
prompt de final four. Een
donderslag bij heldere he-
mel. Maar het kon dus nóg
straffer. Twee maanden later
pakten we al brons op het
Europees Kampioenschap.
Niemand had dat ook maar
durven te hopen. 
Zoals u het nu omschrijft,
lijkt succes erg maakbaar.

Maak iedereen prof en de overwinnin-
gen komen vanzelf. Werkt het echt zo?
Misschien is dit een uitzonderlijk be-
gaafde lichting.
Gert Vande Broek: Natuurlijk heeft
deze ploeg talent, maar de vorige ge-
neratie – die met Liesbeth Mouha, Vir-

ginie De Carne, Frauke Dirickx en
Liesbet Vindevoghel – was minstens
even getalenteerd. Maar ze misten een
professionele structuur, en dan kun je
nooit presteren. Een team is maar zo
sterk als zijn zwakste – in dit geval:
minst professionele – schakel.
Toen ik als bondscoach begon, maakte
ik een nuchtere analyse van het Belgi-
sche vrouwenvolley. Vaststelling één:
onze competitie ging er stelselmatig
op achteruit. De clubs waren niet lan-
ger in staat goeie buitenlanders aan te
trekken. Veel mensen denken dat je
buitenlanders kunt missen want die
pikken toch maar de plaats in van Bel-
gische speelsters. Ik zie het anders: als
je competitie een te laag niveau haalt,

is het niet langer het juiste platform om
talent te ontwikkelen. Zo blijven ze
klein. Daarom pushte ik de internatio-
nals naar het buitenland. De Belgische
teams namen me dat niet in dank af.
Clubs hebben het al zo moeilijk en pro-
beren hun talenten natuurlijk zo lang
mogelijk aan zich te binden. Logisch
vanuit hun standpunt, maar nefast
voor de nationale ploeg. 
Door het succes van het EK zou men
het nu vergeten, maar dit is een bikkel-
harde strijd geweest. Er waren Face-
bookgroepen die vonden dat Gert
Vande Broek het vrouwenvolley ka-
potmaakte, hè. De tegenstanders meen-
den dat een sterke competitie een
sterke nationale ploeg oplevert, ik denk
dat het andersom is. Je hebt een suc-
cesvolle nationale ploeg nodig om aan-
dacht te genereren voor je sport. Daar-
mee trek je dan de competitie omhoog. 
Het is een beetje zoals in het voetbal,
maar dan met twintig jaar achterstand:
de echt goeie spelers komen niet meer
naar België en als ze toevallig in België
worden geboren, dan blijven ze er niet
lang. Zoiets moet je gewoon aanvaarden.
Nostalgie heeft geen zin. De echte vraag
is: hoe ga je met die nieuwe situatie om?
Uw ploeg is piepjong en presteert op
een groot toernooi. Dan denkt de bui-
tenwereld al snel: het wordt nog beter.
Maar niets garandeert dat het zo loopt.
Dit kan ook de piek zijn geweest.

Vande Broek: Ik denk het niet. Omdat
mijn speelsters echt nog beter kunnen
en vooral ook omdat er geëngageerde
en talentvolle jongeren bij zullen ko-
men. We zullen zeker nog een terug-
slag krijgen, misschien zelfs al heel
snel. Begin januari spelen de Yellow
Tigers in Polen een kwalificatietoer-
nooi voor het WK. Dat wordt zware
kost, want de hele volleybalwereld
weet nu waartoe we in staat zijn. De
grote landen zullen ons grondig scou-
ten en zullen ons bijzonder graag klop-
pen. Dat is een nieuwe situatie voor
deze groep. Het kan best dat we een
paar zware ontgoochelingen oplopen,
maar ik vertrouw erop dat we daar na-
dien uit komen.
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   HEEFT GEEN NATIONALISME NODIG’
      van minister van Sport Philippe Muyters

BIO
1967: geboren 
in Lommel.

1993: coach van
Asterix Kieldrecht,
daarmee zeven keer
landskampioen.
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schappen aan de  
KU Leuven.

2001: wint met
Asterix Kieldrecht de
Top Teams Cup, de
Europese beker voor
bekerwinnaars.

2008: bondscoach
van de Yellow Tigers,
de nationale
damesvolleyploeg.

2009: kabinetschef
Sport van Vlaams
minister Philippe
Muyters (N-VA).

2013: behaalt met de
Yellow Tigers brons
op het Europees
Kampioenschap.


