
Sport

Wat opviel op het EK was het enthousias -
me. Uw speelsters gingen voor elkaar
door het vuur. Hoe ontstaat zoiets?
Vande Broek: Het zijn van nature fa-
natieke, positieve meisjes. Maar we
hebben zo hard moeten knokken om
zo ver te komen, en dat heeft een band
gecreëerd. Tussen hen onderling, maar
ook tussen mij en de groep. 
Weet u, aan de KU Leuven doen we
onderzoek naar autonome motivatie
bij atleten. Men spreekt vaak over in-
trinsieke motivatie, maar die vlag dekt
de lading niet, want het is niet altijd
plezierig om twintig uur per week te
trainen. Een sporter kan dat niet elke
week ‘intrinsiek’ fijn vinden. Maar aan
het eind van de dag zijn het wel de
speelsters die het werk moeten doen,
niet de trainer. Ze moeten zo auto-
noom, zo volwassen worden dat ze in-
zien dat hun keuzes kunnen betekenen
dat ze er twintig uur per week hard
voor moeten trainen.
Om dat te stimuleren, hanteer ik be-
wust een autonomie-ondersteunende
coachingstijl. Een trainer die beslis-
singen neemt in de plaats van de atleet,
dat is niet meer van deze tijd. Op het
EK ben ik bij een cruciale time-out zelf
weggestapt. Waarom? Hen theatraal,
voor het oog van de camera, de les le-
zen zou de druk alleen maar verhogen,
maar zou niets toevoegen. Mijn speel-
sters wísten wat hen te doen stond,
want op training hadden we iedere
crisissituatie al honderd keer  door -
genomen. Verantwoordelijkheid op-
nemen is niet iets wat je hebt, maar iets
wat je leert. Mentale weerbaarheid,
een klop krijgen en weer opstaan: dat
kun je trainen. Wanneer trainers zeg-
gen dat ze geen leidersfiguren hebben,
zeggen ze eigenlijk dat ze gefaald heb-
ben als coach.
Wat is nu de volgende stap? 
Vande Broek: Nu moeten we de publi-
citeit van het EK te gelde maken. Niet
om meer te verdienen, want dat is toch
niet onmiddellijk een optie, maar we
moeten ervoor zorgen dat we volledig
professioneel kunnen werken. Mijn
ploeg draait nu op een regime van 120
trainingsdagen. Wie kan er 120 dagen
verlof nemen? Niemand. Alleen een
voltijdse prof kan mee. 
Dat heeft ook voor mij gevolgen. Zoals
elke Vlaming heb ik altijd gestreefd naar
werkzekerheid. Ik ben in het  vrou -
wenvolley gestapt omdat het  combi -

neerbaar was met een academische
loopbaan. Er zijn kansen geweest om
bij een mannenploeg aan de slag te
gaan. Ik heb erover getwijfeld, al was
het maar om eindelijk ernstig geno-
men te worden (lacht). Maar uiteinde-
lijk is niets leuker dan met vrouwen te
werken: de volharding die zij tonen,
heb ik enorm leren waarderen. Een
vrouw die sport, gáát ervoor, die hoef
je echt niet snel te zeggen dat ze har-
der moet trainen.

Maar nu mijn team op dit niveau staat,
kan ik zelf ook niet achterblijven. Ik
ben er rotsvast van overtuigd dat de
Yellow Tigers de Olympische Spelen
van 2020 halen. 2016 kan ook, al zou
het vroeg zijn. Maar één zaak is zeker:
het zal niet lukken tenzij we  profes -
sionaliseren.
Dan zult u andere mogelijke jobs moe-
ten laten schieten. U wordt genoemd
als nieuwe sterke man bij Bloso, als
opvolger van Carla Galle.
Vande Broek: Ik heb inderdaad ge-
solliciteerd, maar de vorige selectie-
ronde leverde blijkbaar geen ge-
schikte kandidaat op. Er komt nu een
nieuw assessment, maar daar ga ik
niet aan meedoen. En dat is een posi-
tieve keuze: ik engageer me, met
volle overtuiging, bij de Yellow Ti-
gers. 
Na het EK heb ik natuurlijk nog aan-
biedingen gekregen, sommige finan-
cieel zeer interessant. Maar ik denk
dat ik mij nergens zo goed kan voelen

als bij de Yellow Tigers. Zolang het
project de nodige steun krijgt, blijf ik.
Ik las een interview met Francky Dury
waarin hij zei dat hij bij Zulte Ware-
gem blijft omdat hij er meer factoren
onder controle heeft, omdat hij meer
impact heeft op het eindresultaat. Dat
herken ik. 
Versterkt de functie van bondscoach
de functie van kabinetschef?
Vande Broek: Een trainer heeft ook
meer krediet als hij zelf op het veld

heeft gestaan, als hij de kleedkamer
kent. Sport is een beleidsterrein waar
je een zekere street credibility moet
hebben om in discussies ernstig te
worden genomen. Mensen met een
puur politieke achtergrond onder-
schatten dat.
Bent u een N-VA’er?
Vande Broek: Ik ben bij geen enkele
partij aangesloten. Voor Philippe Muy-
ters of voor de N-VA was dat ook nooit
een punt. Ik beschouw mezelf als een
technocraat, iemand die de belangen
van de sportsector probeert te dienen.
Natuurlijk hou ik rekening met het
programma van N-VA en probeer ik er
ook maximaal voor te zorgen dat de
partij kan scoren met wat ze op het 
domein sport gerealiseerd heeft. Dat
is een kwestie van loyaliteit aan je
broodheer. Met ideologische scherp-
slijperij heeft dat niets te maken.
Ik kan u wel zeggen dat mijn respect
voor Philippe Muyters grenzeloos is,
als mens en als beleidsmaker. Hij is to-
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GERT VANDE BROEK ‘Ik heb de volharding van vrouwelijke sporters leren appreciëren. 
Een vrouw die sport, hoef je echt niet snel te zeggen dat ze harder moet trainen.’
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taal niet bekommerd om zijn eigen pro-
filering. Muyters wil gewoon een goeie
minister van Sport zijn, en al de rest is
van secundair belang.
Een nationale bondscoach die voor een
partij werkt met als eerste program-
mapunt dat het land gesplitst moet
worden: vloekt dat niet? Als coach van
de Yellow Tigers vertegenwoordigt u
België.
Vande Broek: Duitsland wordt ge-
coacht door een Italiaan, Spanje door
een Nederlander. En België door een
Belg. Doet mijn mening over ons
staatsmodel ertoe? Daar heeft niemand
zaken mee. 
Sport wordt in België steeds meer een
politieke kwestie. Bij andere nationale
ploegen – het voetbal en het hockey,
bijvoorbeeld – is de vlag plots belang-
rijk. Het volkslied wordt met de hand
op het hart gezongen. Alles straalt uit:
doe het voor het land hè, jongens.
Vande Broek: Tot op een bepaald ni-
veau begrijp ik dat heel goed. Ik vind
het een eer om mijn land, om mijn
mensen te vertegenwoordigen. Ik sti-
muleer dat zelfs bij mijn speelsters: het
helpt hen om zich te identificeren met
de ploeg en met elkaar. Andere natio-
nale ploegen gaan nog een stap verder
en gebruiken het Belgiëgevoel als een
soort verkoopinstrument. Daar pas ik
voor. Dat is goedkope en platte mar-
keting die vroeg of laat als een boeme-
rang in je gezicht terugkomt. Een ge-
zonde sportcultuur heeft geen
nationalisme nodig. Maar de Braban-
çonne wordt ook bij de Tigers uit volle
borst meegezongen. Met één kleine
aanpassing: wij zingen ‘voor volk,
voor vrijheid en voor Brecht’, om
hulptrainer Brecht Van Kerckhove te
plagen. (lacht)
Ik zou nog iets willen rechtzetten:
rond de naam Yellow Tigers ontstond
commotie. Men verbond hem met
mijn job op een N-VA-kabinet, maar
dat heeft er echt níéts mee te maken.
De speelsters hebben zelf voor geel
gekozen, omdat het de middelste kleur
van onze vlag is. Niet rechts, niet
links, maar pal in het midden: neutra-
ler kan niet. Ook een belangrijk argu-
ment was dat de dames liever niet naar
buiten kwamen als de vijfentwintigste
variant met red of rood. Een speciale
ploeg verdient een speciale naam.
(lacht) Meer hoeft u er echt niet achter
te zoeken. 

‘Er waren
Facebook-
groepen
die
vonden
dat ik het
vrouwen -
volley
kapot -
maakte,
hè.’
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