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Dewonderbaarlijke reconversie
vanzware jongens tot
gediplomeerde fitnesstrainers
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� Gedetineerden
fitnessen in de
strafinrichting
in Oudenaarde.
Hun net behaalde
trainersattest doet
dromen van een
nieuwe toekomst.
© TIM DIRVEN
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emeest exclusievefitnesszaal van
België ligt driehoog aandeBourgon-
diëstraat inOudenaarde.Het ruikt er
frisser dan in elke andere zaal, de
muren zijnnetjes geschilderd, vande
grondkun je eten. Er staatwat cardio
en er ligt ijzer, losse enandere
gewichten. Temiddenvandat alles:
eenmultifunctioneel toestel.
Jemoet al goed je best doenomer

binnen te komen,waarna je er nog
moeilijker buiten geraakt,maar als je
wilt sporten,moet je inOudenaarde
zijn.Datweten alle gevangenen in
Vlaanderen, alleen isOudenaarde
wel een speciale gevangenismet 80
procent vandebevolkingdie aankijkt
tegen levenslangof ietswat inde
buurt komt.
Vorigeweekwashet fitnesszaaltje

het decor voor enkele korte toespra-
ken en eenplechtige overhandiging
vanhet getuigschrift vanhet alge-
meengedeelteTrainerB, de officiële
cursus vandeVlaamseTrainers-
school (VTS), een afdeling vanBloso.
Erwerd fruitsla en alcoholvrijewijn
geserveerd. In 2013begonnenzeven-
tien gedetineerdenaandeopleiding

initiator fitness. Eenaantal slaagde
niet, eenpaarhaakten af, sommigen
kwamenvrij, anderen verhuisden,
maar voorlopig zijn zes onderhen
geslaagd voorhetmoeilijkste deel
vanhet tweede traject vande
trainersopleiding.Nuwordt vande
cursisten verwacht dat ze een speci-
fiek gedeelte voor een sport kiezen, in
hungeval fitness omdat zehet
initiatorniveaual hebbenafgelegd.
“TrainerBomhelst heelwat theo-

rie”, legtGuidoSteens vande
VlaamseTrainersschool uit. “We
hebbenonswat aangepast ende les-
sen gingenuiteraard inde gevange-
nis door,maarbij de examensheb-
benweonze lat evenhooggelegd als
voor de cursistenbuiten.”
Dit is eenpilootproject voorVTS

enhet gevangeniswezen, in samen-
werkingmet de vzwDeRode
Antraciet,maar inmiddels is ook in
LeuvenCentraal de eerste cursus ini-
tiator fitness achter de rug. Fitness is
bij de gevangenenalvast populairder
dan loodgieten, zegtN. (27 jaar en
sinds zijn vijftiende in enuit de in-
stellingen engevangenissen voor

Ze zitten voor drugs, afpersing, carjackings, soms zelfs
moord. In de cel gingen ze blokken: fysiologie, anatomie.
De bevrijding kwammet de kerstman: het attest van B-trainer
van de Vlaamse trainersschool. ‘Hier wil ik ietsmee doen,
maar als ik buiten kom,word ik eerst Europees kampioen.’

HANS VANDEWEGHE

diefstal en geweldpleging). “Voor
loodgieterwas ikniet geslaagd.Voor
ditwel,want dit interesseerdemij.”
Tweedocentenwarenookaanwe-

zig bij de prijsuitreiking.DavidDe
Wandel enTomVerriest gavende
moeilijke vakken: fysiologie enmoto-
risch leren. Ze catalogerenhet als
eenbijzondere ervaring, zonder
meer. “Diemannenwildenalles
weten.Opelk detailwerduitgebreid
teruggekomen. Zewarenals sponzen
die alle kenniswildenopnemen.
Haddenwegewild, danwarenwe
nogaanhet discussiëren.”
TrainerBalgemeengedeelte –

bestaandeuit acht theoretische vak-
ken – is zware kost,maarD. (22 jaar,
in de gevangenis voor dealen)maak-
te kortemettenmet de cursus.Hij
leerde alles vanbuiten,weten zijn col-
lega-cursisten. “Hijwist alleswel te
reproduceren,maar konde verban-
denniet leggen.Daarhebbenwij
hemdanmeegeholpen.” Zijn vrien-
dinC.was vanalle cursistenhet
enige familielid of naaste diewas
ingegaanopdeuitnodigingommid-
den indeweekhunmoment de
gloiremee temaken. Ze kent haarD.
“Hij is eenperfectionist enhijwordt
ambetant als het niet lukt. Ik ben zo
blij voorhem.”
Voorbijna alle gevangenen stond

‘niet lukken’ gelijk aangeenAhalen.
D.: “Dedag vande examens liet ikmij
om4uur ’s ochtendswekkendoorde
bewakers enbegon ik te herhalen.
Die dedennietmoeilijk. Zewisten
hoebelangrijk het voormewas.”
Fitness enbij uitbreiding sport be-

hoort tot het standaardgevangenis-
regimeover dehelewereld.Meer
zelfs, voor de langgestraften is het de
enigemanier omnogwat fysieke

D
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zelfwaardeover te houdenaanhet
eind vanhun langeopsluiting. “Als je
niet sport in de gevangenis, zou je
alleenmaarwerken enop je gat lig-
gen.Danga je veel sneller dood.
Sport houdt je hier in leven, het geeft
structuur aan je bestaan.Alswebui-
tenkomen, zullenweblijven sporten
en trainen.”
Taferelenuit deAmerikaanse

filmswaarbij opoverbevolkte recrea-
tieruimtes debendeledenonder el-
kaar afrekenen, daar ismen inBelgië
nietmee vertrouwd. “Jehebt natuur-
lijk eenhiërarchie inde gevangenis
endie respecteer je best,maar ookde
nieuwe jongen zonder spieren zal
kunnen trainen. Integendeel,wij zul-
lenhemhelpen enbijstaanmet
advies,wantwewetennuhoewe
hemmoetenbegeleiden.”

Strebers in de cel
Oudenaarde is een sportgevangenis
en staat ookbekendvoorhaar oplei-
dingen. “Wezoeken eenmeerwaarde
voorhunactiviteiten. Ze zouden
gewoonkunnenfitnessen,maarwij
dachtendat ermeeruit hunpassie te
halen viel”, zegt attaché-gevangenis-
directeurPieterVanCaeneghem.Al
die ambities vonden elkaar inde trai-
nerscursussenfitness.
’sAvondsheerst inOudenaarde

eenopencelregimeendatwashet
momentwaaropde cursisten vaak
samen studeerdenof discussieerden.
Dat deden ze evengoed tijdensde
zogehetenwandeling, hetmoment
waaropde gevangenen een luchtje
mogen scheppen enopbasic toestel-
lenhunkennis kondenetaleren. Eén
dag voorhet examengingen zedan
in eenanderemodus: iedereen

ondervroeg iedereen.
H. enM. zijn goeie kennissen, af-

komstig uit dezelfde streek. Zeven en
acht jaarhebben ze aanhunbroek.
De ene zit voor drugsdelicten ende
andere voorwitwassen vandrugs-
geld.M. (40) vondhet studeren
zwaarder danH. (33).M.: “Ik hebdan
wel eendiplomaboekhouden-infor-
matica,maar jij bent gewoon slim-
merdan ik. En je hebt natuurlijk
geluk gehaddat je tweeweken strikt
kreeg omdat ze dieUSB-stick in je cel
hebbengevonden.De streber in jou
vonddatwel fijn, hé, extra kunnen
studeren?”
H.: “Ja, dat strikte regimewaarbij

ik opde celmoest blijvenwas eigen-
lijk eenmeevaller. Ik hebaltijd graag
gestudeerd,maarnooit iets afge-
maakt.Nuheb ikhet eens kunnen
tonen.Opéénvaknaheb ik overal
eenAgehaald. Ik deed voornietmin-
der. Zelfs depagina’s dieweniet
moestenkennen, heb ik tochgestu-
deerdwant ikhadniks anders om
handen. Eindelijk heb iknuook een
papiertje. Datmocht ookwel,want al
mijnbroers en zussen zijn ofwel
master of bachelor in iets.”
N. hadhet zwaarder.Diewisseldena

het eerste gedeelte vande cursus van
gevangenis.Hij stapte inhet be.leave-
programmavoordrugsverslaafden
inhet penitentiair landbouwcen-
trumvanRuiselede,waar eenhalf-
open regimeheerst. “Ik benniet eens
echt verslaafd,maar ik dacht dat dit
een snellerewegwasnaar de vrij-
heid. IkmisOudenaardewel. Je hebt
daar tenminste je eigen cel. Ik zat in
sectie 6 samenmet de langgestraften
endaar voelde ikmij thuis.Het is er
rustig, niemandzit er aandedrugs
en ze laten jemet rust.”
N. heeft na zijn twaalfde geen

schoolbankenmeer gezien. Zijn
moeder verliet hem toenhij ander-
halfwas en zebezweekop zijn zes-
tiende aan eenoverdosis. Zijn vader
was lid van eenmotorbende en zijn
jeugdbracht hij door in kraakpan-
den. “Zonder eten inde frigo is over-
leven je eerste bekommernis. Stude-
renwasniks voormij. Tot deze
cursus.Hoewel, de eerste keer dat ik
die anatomie zag, keek ikmijn ogen
uit. Ik zoudit nooit aankunnen,maar
ik ben er tochaanbegonnen.”
N. leerde alle spieren vanbuiten.

Eerst inhetNederlands, vervolgens
inhet Latijn. Vervolgensdeedhij het-
zelfdemet fysiologie en trainingsleer.
Eenmaal inRuiseledewas feedback
onbestaandedoorde afstand.Hij las
artikels, zocht dingenop enbestelde
extra boeken indebibliotheek. Stu-
derendeedhij in de recreatiezaal
samenmetnog tientallen andere
gevangenendie eenhels lawaai
maakten.
“Moeilijk hoor. Inmijn cel in

Oudenaarde kon ik almijnnotities
aandemuurhangen en zo studeren,
maar inRuiselede gingdat niet om-
datwedaar geenprivacyhadden.”

‘Studerenwas niks voor
mij. Tot deze cursus.
Ik sta er nog van

te kijken dat er iets in
mijn bovenkamer zit’

GEDETINEERDE N.

@ In Oudenaarde kun-
nen de gedetineerden
meer dan zomaar wat
fitnessen, de straf-
instelling biedt een
heuse trainerscursus
aan: ‘Wij denken dat
er meer uit hun passie
te halen valt.’
© TIM DIRVEN
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Aanhet eind vande rit hadhij alle-
maalA’s vande vakkendiehij in
Oudenaarde in ideale omstandighe-
denhadkunnenafwerken enB’s van
alleswat hij inRuiselede in zijn een-
tje hadmoeten studeren. Tochkreeg
hij een extra vermelding. “Omdat ik
dwarsverbandenhadkunnen leggen
tussende verschillende cursussen. Ik
sta er nog van te kijkendat er iets in
mijnbovenkamer zit.”

De tweede Tyson
De trots die van ‘demannen’ af-
straalt, is aanstekelijk.Hundank-
baarheid als je henals normale
wezensbehandelt, is navenant groot.
Dedocentendie voorhun lessen
naarOudenaarde trokken, dedendat
aanvankelijkmet denodige
schroom,maardie viel al snelweg.
Ze zijnunaniem: “Je vergeet heel snel
dat het gevangenen, soms zelfs
zware criminelen zijn.”
Na eenaantal lezingen inde

gevangenissenkunnenwedat alleen
maarbevestigen. Inmijn geval ging
het over doping inde sport endat is
sowieso eenonderwerpwaar ze
graag gaanvoor zittenwant drugs-
endopinghandel,maar ookdrugs-
endopinggebruik, gaannaadloos in
elkaar over.Hunkennis vandepro-
ducten is ongeëvenaard, al zal het
straks bij het sporten zondermoeten,
willen ze zichniet nogmeer ellende
opdehals halen.
Bij zo’n lezingontspon zich een

discussiemetA. (43 jaar, eerst ver-
oordeeld voor zware geweldpleging
envervolgens ooknog eensmoord).
A. zit al 20 jaar achter tralies enwas
tijdensmijn avondje ‘doping inde

sport’ eenheftige pleitbezorger van
groeihormoon. “Goedgerief.Het
houdt je jong.Als ikhier buitenkom,
wil ik nogde jongemanzijn die ik
was toen ik binnenging.”
A.washeel aardig,maarbij het

gevangeniswezen staat toch een ster-
retje achter zijnnaam.Hij is ook al
eenpaar keer verhuisd vangevange-
nis ennadat hij de boel op stelten
hadgezet aande enekant vanhet
land, belanddehij recentweer innog
eenandere gevangenis 150kilometer
verder.Daar legdehij vorigeweek
zijn laatste examenaf.Dinsdag inde
vooravondbeldehijmeop.
“Trainingsmethodiekwashet van-

daag.Het is primagegaan. Ik zal
geslaagd zijn.Dit is nuhet tweede
diplomadat ikhaal in de gevangenis,
na eerst voor de examencommissie
mijnhoger secundair te hebben
behaald.Dit geeft een goedgevoel
omdat je die tijd nuttig besteedt.Met
die sport heb ik tochwelmijnpassie
en eenuitlaatklep gevonden.
‘Ikwasnooit beter af danals

fitnessfatik (een fatik is een gevangene
met een leidinggevende taak, red) in
Oudenaarde.
“Hopelijk kan ik terugnaarOude-

naarde in afwachting van een terug-
keer indemaatschappij.Wezijn
daar almeebezig. Inmijn stoutste
dromenzie ikmezelf eenfitness-
centrumuitbatenmet daarbij een
zaal voor vechtsporten. (aarzelt) Ik
moet niet zoveel dromenzeker,maar
zonder dromen is het nog lastiger.”
Dromenenvooral plannen, die

hebben ze allemaal.M.wilmet zijn
diplomaverder bouwenaaneen
bestaanals trainer. “Ik denkniet dat
ik het specifieke gedeelte fitness ga

volgen,maar als ik hier buitenkom–
hopelijk tegen volgende zomer –
stort ikmij ophet voetbal. Ikwilmij-
zelf nog eensbewijzen en eengedi-
plomeerd trainerworden. Ikheb
gemerkt dat ik veelminder stress heb
danvoordien, nu ikhierinben
geslaagd.Dit trainersdiplomahalen
is het hoogtepunt inmijn leven.”
H. denkt eraan eenfitnesscentrum

tebeginnen.Natuurlijk kost dat geld,
maarhij lacht eenbeetjemysterieus
en zegt dat hijmisschiennogwelwat
fondsenweet te vinden. “Ik denkdat
ikmijn les hebgeleerd. Ikwil nu jon-
gerenbegeleiden.”VoorD. hadhet
hele traject vooral een symbolische
waarde: na zijnmisstapdebuitenwe-
reld tonendat hijwél iets kon en
vooral iets konafmaken.
N. heeft de grootste ambitie.Als

alles volgensplan verloopt, zullenwe
nog vanhemhoren. “Ikweet dat ik
eengoeie bokser ben. Ikmikover 5
jaar op eenEuropese titel. Iemand
diehiermetmij binnen zit endie veel
vanboksenkent, noemtmij de
tweedeMikeTyson, zo snel enkrach-
tig ben ik.
“Tegelijkwil ikmij vervolmaken.

Ik ga voor trainerA. Ikweet inmid-
dels al zoveel dat ik het gewoon in
praktijkmoet brengen. Laatst kwam
hier een jongenbinnendie in een
auto-ongeval eenhalve verlamming
hadopgelopen.Dedirectrice vroegof
ikwat aan zijnmotoriek kondoen en
ikheballemaal oefeningenuitgedok-
terd omhemtehelpenweer goed te
bewegen. Zo’n jongen zien vooruit-
gaan, daarhaal ik voldoeninguit.
Ik heb te veelmensenpijn gedaan
vroeger; nu is het tijd omwat goed
te doen.”

‘De dag van de
examens liet ik mij
om 4 uur ’s ochtends

wekken om te
herhalen. De bewakers
deden niet moeilijk.

Ze wisten hoe
belangrijk het was

voormij’
GEDETINEERDE D.

Ila
h.
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Opstraat, inde zaal, oppapier:MaudVanhauwaert dicht in 2015overal

‘Ikbrengmezelfgraagaanhetwankelen’
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