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Dappere trienen

B

ende trienen’, ‘vadsige schijtwijven’, ‘dom wicht’,
‘hoer’, ‘geit’, ‘dansende discotheekwijven’:
volleybalcoach Gert Vande Broek had een
bedenkelijke methode om de speelsters van het
nationale team scherp te houden.
Hij deed dit al sinds vele jaren, maar pas nu komt het uit,
omdat enkele speelsters hun hart luchtten in de media. Er
lijkt geen twijfel te zijn over de betrouwbaarheid van hun
klachten. Hun verhalen zijn gelijklopend, er waren al die
tijd vele getuigen en niemand, ook Vande Broek zelf niet,
spreekt de feiten tegen.
De reacties zijn uiteenlopend en roepen vragen op. De
volleybalfederatie zei in een eerste reactie pal achter de
bondscoach te blijven staan: “Vande Broek heeft nooit de
intentie gehad om iemand persoonlijk te raken. En als
bondscoach verricht hij vooruitstrevend werk. De
resultaten van de Yellow Tigers spreken voor zich.”
Directeur Pol Rowe van Sport Vlaanderen zei in een eerste
reactie dat je naar de context moet kijken. En: “Ik ken hem
als een topcoach, een voorbeeldfiguur voor motiverende
coaching, die hij wetenschappelijk onderbouwt.”
Een wetenschappelijke onderbouwing voor ‘vadsige
schijtwijven’? We zijn benieuwd. Minister van Sport Ben
Weyts reageerde gisteren gepaster: er komt een
onderzoek naar de klachten. Ook Sport Vlaanderen, dat de
volleybalfederatie overkoepelt en financiert, draaide plots
bij en steunt het onderzoek.
De Gentse professor sportpedagogie Leen Haerens zegt
dat uit een studie blijkt dat schelden en kleineren nefast is
voor sportieve prestaties. Atleten gaan er slechter door
presteren. Dat is dan een opluchting. Stel nu dat atleten er
beter van werden. Zou je het dan moeten goedkeuren? Het
is niet eens een retorische vraag, het is precies de
redenering van de volleybalfederatie: de resultaten zijn
voortreffelijk, dan gaan we toch niet zeuren over onheuse
omgangsvormen?
Dit is geen verhaal van seksueel misbruik. En misschien
klopt de verhouding niet tussen de publieke schandpaal
voor de coach en zijn verbaal grensoverschrijdend gedrag.
Maar het is goed dat de aanklacht er is, los van zijn
persoon. Binnen en buiten de sport komt het vaker voor
dat leidinggevenden hun positie misbruiken en mensen
respectloos behandelen. En het komt nog voor dat de
betrokken organisatie of onderneming de leidinggevende
de hand boven het hoofd houdt. Omdat de resultaten
heilig zijn, of omdat de dynamiek binnen een hiërarchie
gericht is op zelfbehoud, of gewoon omdat mensen aan de
basis maar niet te veel van hun tak moeten maken. Al
goed dat ze dat soms wel doen.

