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Gent, 16 april 2021 – Vandaag werd tijdens een persconferentie het rapport van de onafhankelijke 
onderzoekscommissie naar de topsportwerking Toestelturnen Dames te Gent bekend gemaakt. De 
reactie van Gymfed alsook de betrokken coaches op het rapport:  
 
Reactie van algemeen manager Ilse Arys en voorzitter van het bestuursorgaan Peter Frederickx, in 
naam van Gymfed: 
 
We hebben in de laatste maanden met een kritische blik naar onze werking gekeken. We hebben het 
rapport van de onafhankelijke commissie aandachtig gelezen. 
  
Daaruit concluderen we dat er fouten gemaakt werden. 
  
Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Gymnasten wijden hun jeugd aan onze sport. 
  
Het is onze taak ervoor te zorgen dat het mentale en fysieke welzijn van gymnasten op elk moment 
gewaarborgd is. 
  
Daar zijn we niet altijd in geslaagd. Daar hebben we gefaald. 
  
Er werd soms te hard gefocust op prestaties. 
  
Daardoor zijn er dingen gebeurd die niet stroken met de waarden die we belangrijk vinden. 
Daardoor werden gymnasten gekwetst. 
Daardoor werden ouders, familie en vrienden van gymnasten gekwetst. 
  
We excuseren ons daarom ten aanzien van iedereen die hiervan een negatieve impact ervaren heeft. 
  
Tegen hen zeggen we: het spijt ons. Jullie verdienden beter. 
  
En ook: dit mag nooit meer gebeuren. 
  
Samen met de coaches, moeten en zullen we onze sport verder door een cultuurverandering leiden. 
  
Het welzijn van de gymnast moet centraal staan. Dat moet vandaag de norm zijn. 
  
Om deze cultuurverandering verder waar te maken moeten we als federatie onze leiderschaprol 
opnemen. Het is aan ons om kritisch naar onze werking te kijken. 
  
We moeten erkennen dat onze sport op sociaal, emotioneel en fysiek vlak hoge eisen aan - vaak jonge 
- gymnasten stelt, waardoor ze kwetsbaar zijn. We moeten gymnasten voor deze druk beschermen. 
  
Als federatie mogen wij geen leed negeren, ontkennen, of ons verzetten tegen het idee dat 
grensoverschrijdend gedrag in onze sport voorkomt. Want dan krijgen onze gymnasten de indruk dat 
zij niet gehoord worden, dat het geen zin heeft om iets aan te klagen. 
  
Het is onze taak om de stemmen van jonge gymnasten te horen, hoe zacht ze soms ook klinken - 
omdat ze jong zijn, of bang of onzeker. Alleen zo kunnen zij zich op elk moment veilig voelen binnen 
onze sport. 
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Morgen start ons werk om met de adviezen van de commissie aan de slag te gaan. Dat zullen wij 
doen met overtuiging - en met het geloof dat wij van onze sport een modelsport kunnen maken. 
  
Daarnaast moeten we samen met de coaches onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de 
gymnasten die gekwetst werden en ten aanzien van hun naaste omgeving, zodat de littekens kunnen 
helen. 
  
We beloven vandaag aan hen, aan de huidige generatie en aan de toekomstige generaties om beter 
te doen. 


