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INTERVIEW I Tekst: Sam Paret 

Sommige beelden blijven je eeuwig 

bij. Het moment waarop judoka Gella 

Vandecaveye haar nekwervel brak 

in 1998 in Oostenrijk is er zo een. 

Maar nog indrukwekkender was 

haar comeback, goed vijf maanden 

later. Ze pakte goud op het EK, 

terwijl velen haar na haar val hadden 

afgeschreven voor topsport. Sporters 

hebben iets onoverwinnelijks. Iets 

heldhaftigs. 9 keer verslagen worden, 

10 keer rechtstaan. Sinds die dag was 

mijn respect voor Gella als sporter 

eindeloos.

Gella Vandecaveye
Falen is interessanter

dan succes hebben
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Vandaag weet ze me als mens te ont-
roeren. Dezelfde wilskracht en motivatie 
legt ze nu in haar werk als PR & Mar-
keting consulent, als meter voor Beyond 
the Moon en in haar dagelijkse relaties. 
Ze is hondstrouw aan wie ze liefheeft. 
Sinds kerstmis woont haar mama bij 
haar in. ‘Omdat het nu mijn beurt is om 
voor haar te zorgen’, aldus deze straffe 
madam…

Promenade: Niet iedereen zou doen wat 
jij doet omdat het toch een impact op je 
leven heeft. Vanwaar deze beslissing?

Gella Vandecaveye: De kiem voor deze 
beslissing is gelegd in juni 2009. Ik ben 
toen voor een jaar op reis vertrokken. 
Een sabbatical waar ik hard naar uitge-
keken had. Bij het afscheid op Zaventem 
zie ik grote tranen uit mijn moeders ogen 
rollen. Toen kwam het besef wat ik haar 
aandeed en voelde het plots als egoïsme 
aan. Het heeft me aan het denken ge-
zet. Bij mijn terugkeer heb ik haar be-
loofd dat ik voor haar zou zorgen. Maar 
mijn moeder is een kwieke dame die van 
haar vrijheid houdt. Vorig jaar zijn dan 
uiteindelijk de laatste puzzelstukken in 
elkaar gevallen door het overlijden van 

haar zus, tante Roos, haar vriend en de 
verkoop van haar huis. De tijd was er dus 
rijp voor om tot actie over te gaan. 

Promenade: Ze woont nu een maand bij 
jou in. Hoe verloopt het?

Gella Vandecaveye: Uiteraard heeft het 
een impact op mijn privéleven, maar al 
bij al verloopt het heel vlot zonder dat we 
strikte afspraken hebben gemaakt. Mijn 
ma en ik zijn uit hetzelfde hout gesne-
den. We hebben een leuk evenwicht ge-
vonden en we komen goed overeen. Het 
is geen kangoeroewoning maar ze heeft 
wel haar eigen plek en hoewel ze 78 is, 
is ze nog altijd heel actief. Ik heb er een 
gratis tuinman bij, dat is haar fitness. Ik 
werk onregelmatige uren. Dat heeft zijn 
voor- en nadelen. Het grote voordeel is 
dat ik af en toe uitstapjes met haar kan 
inplannen. Het nadeel is dat ik soms in 
het buitenland vertoef voor opdrachten 
en er dan niet ben. Maar we respecteren 
elkaars leven en het is goed om nog fijne 
jaren samen te delen.

Promenade: Je ouders in huis nemen 
is in sommige culturen een evidentie. 
Bij ons is het allerminst ingeburgerd 

getuige de overvolle woonzorgcentra. 
Betreur je dat?

Gella Vandecaveye: Ergens wel. Tijdens 
mijn reis heb ik inderdaad bij andere cul-
turen gezien hoe het wel kan. In China is 
het zelfs verplicht en riskeer je een straf 
als je het niet doet. Maar ik ga hier niet 
de moraalridder uithangen. Voor een ge-
zin met kinderen en uitwerkende ouders 
is het zeer ingrijpend. Voor mij was het 
een evidentie. Ik heb zelf geen kinderen 
en ik kan het doen. Dus waarom zou ik 
het niet doen? Waar ik me wel beden-
kingen bij maak, is waarom de overheid 
niet meer inzet op mantelzorg en fami-
liehulp. De realiteit is nu eenmaal dat 
de woonzorgcentra overvol zitten, dat er 
helpende handen tekort zijn en de repor-
tage van Pano schetste ook geen mooi 
beeld. Wat niet wegneemt dat ik tonnen 
respect heb voor het werk dat het ver-
plegend personeel daar levert. Dat heb-
ben we zelf ervaren met mijn vader die 
ruim drie jaar geleden gestorven is. Er 
komt een dag dat ook mijn moeder hulp-
behoevend zal worden of dat ik het niet 
meer alleen zal aankunnen. Maar dat 
zien we dan wel. Ik kan het relativeren 
en in zijn perspectief zien. Dat heb ik ge-
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leerd tijdens mijn judocarrière. En toen 
was mijn moeder er voor mij.

Promenade: Welke lessen heb je nog 
getrokken uit je judocarrière die van-
daag van pas komen?

Gella Vandecaveye: Relativeren is de 
grootste les. Panikeren zal ik ook nooit 
doen. Ik los alles op wanneer het pro-
bleem zich stelt. Daar geloof ik in. En-
kele jaren terug kende ik persoonlijk een 
stormachtige periode. Toen scheelde 
het niet veel, maar achteraf gezien ben 
ik blij dat ik het heb meegemaakt. Ik heb 
er veel uit geleerd. Ik ben ook goed om-
ringd met familie en vrienden die me er 
toen bovenop hebben geholpen. En ui-
teraard ‘nonkel’ Eddy (haar coach, Eddy 
Vinckier, nvdr.) met wie ik dit jaar 30 jaar 
samenwerk. He keeps me safe and I 
keep him young. We hebben ongelooflijk 
veel meegemaakt samen, op en naast de 
mat. Toen hij zijn vrouw verloor, was ik 
zijn houvast en enkele jaren terug was 
het omgekeerd. Hij is voor mij een soort 
vaderfiguur. Hij is er altijd geweest. 16 
jaar op de mat en 14 jaar nadien. Bij mijn 
afscheid aan de sport is een afscheid 
aan hem nooit bij mij opgekomen. We 

zijn gewoon samen doorgegaan. Hij ver-
zorgt de netwerking, ik de uitwerking en 
afwerking.

Promenade: Hoe hebben jullie elkaar 
leren kennen?

Gella Vandecaveye: Ik was 15 en een 
twijfelende tiener. De senioren club-
trainer van de judoclub in Zwevegem 
waar ik zat, was net overleden en mijn 
jeugdtrainer Roeland De Croo ging weg. 
Stoppen of doorgaan, dat was toen de 
beslissing waar ik voorstond. Eddy was 
selectieheer voor de provinciale kampi-
oenschappen en besloot mij op dat mo-
ment te selecteren. Met mondjesmaat 
is er een vertrouwensband gesmeed tot 
die uiteindelijk onbreekbaar werd. Hij als 
clubtrainer en ik als beloftevolle tiener 
zijn met vallen en opstaan gegroeid tot 
olympisch niveau. Er bestaan geen su-
perlatieven om te zeggen wat ik aan die 
man heb gehad. We zijn een beetje zoals 
een Siamese tweeling.

Promenade: We mogen Eddy dus dan-
ken dat je doorgegaan bent met judo. 
Wanneer wist je zelf dat er een mooie 
toekomst wachtte?

Gella Vandecaveye: Dat weet je nooit 
op voorhand. Ik had wel talent maar de 
maturiteit en ervaring ontbrak. Op mijn 
achttiende was er een tweede crisismo-
ment. Ik had als topfavoriete net gefaald 
op een EK voor junioren en moest beslis-
sen of ik de sport zou blijven combineren 
met studies of niet. De ontgoocheling 
was bij mij vrij groot. Tijdens een ver-
gadering met Eddy, mijn vader en Jean-
Marie (Dedecker, nvdr.) zei die laatste 
me dat ik op een dag wereldkampioene 
zou worden. Twee jaar later kreeg hij ge-
lijk. Dan weet je dat er meer in zit. 

Promenade: En wat met de school?

Gella Vandecaveye: Na afloop van die 
crisisvergadering besloot ik me als vrij 
student in te schrijven in een school in 
Wallonië. Door de vele judostages ben 
ik er nauwelijks geweest. Het jaar erop 
besloot ik een jaar alles op de sport te 
zetten en ik wist me te selecteren voor 
de Olympische Spelen van 1992 in Bar-
celona. Het ging goed. Toch voelde ik 
me ergens niet compleet. Fysiek ontwik-
kelde ik me enorm maar intellectueel 
miste ik iets. Ik heb beide nodig want die 
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bevruchten elkaar. Daarom schreef ik 
me in voor studies Journalistiek aan de 
voorloper van de Arteveldehogeschool in 
Gent. De combinatie van topsport met 
studies is zwaar maar ik haalde mijn di-
ploma. 

Promenade: Toen je wereldkampioene 
werd, was je de eerste na Ingrid Bergh-
mans. Wat deed dat met jou?

Gella Vandecaveye: Toen was het hek 
van de dam. Plots word je publiek bezit. 
En kort na mij kwam Ulla (Werbrouck, 
nvdr.). We waren de gouden generatie 
onder leiding van Jean-Marie en haal-
den vele successen. Het mooiste com-
pliment kreeg ik van Ulla. Ze zei dat ik 
het beste in haar naar boven haalde en 
dat ze door mij aan het werk te zien, zelf 
harder is gaan trainen. De verdienste 
van Jean-Marie is dat hij al die sterke 
ego’s in dezelfde richting liet kijken. Zijn 
filosofie was dat collectief trainen zorgt 
voor collectief resultaat. Daar hoorden 
die zware expedities bij en hij slaagde in 
zijn opzet. Nu wordt er misschien teveel 
op eilandjes getraind. Ik hoop dat die 
mooie periode terugkomt.

Promenade: Ondanks alle successen 
zal ik nooit je nekwervelbreuk verge-
ten. Ijzingwekkend vond ik het. En dan 
kwam het nog via de beeldbuis binnen. 
Hoe heb jij dat ervaren?

Gella Vandecaveye: Het is zonder meer 
een ijkpunt in mijn carrière. Nu nog vra-
gen mensen mij hoe het met mijn nek 
is gesteld (lacht). Ik heb gewoon heel 
veel geluk gehad. Als je die persoon in 
Taboe (programma van Philip Geubels, 
nvdr.) ziet die verlamd in zijn rolstoel ge-
kluisterd zit. Ja, dat had ik kunnen zijn. 
Op het moment zelf heb ik geen seconde 
gedacht dat ik verlamd kon zijn. Ik kon 
alleen maar denken dat ze mij recht 
moesten helpen. We schrijven 17 ok-
tober 1998 kwart na tien. Elk jaar denk 
ik er terug aan en ben ik dankbaar voor 
de goede afloop. Dit jaar zal het twintig 
jaar zijn. We zullen het vieren met een 
glaasje (lacht).

Promenade: Je hebt een geweldige car-
rière gehad en voor velen was je een 
voorbeeld. Wat beschouw je zelf als je 
grootste talent?

Gella Vandecaveye: Ik kon van alles iets 

maar van niets alles. Ik had uiteraard ta-
lent en een meer dan behoorlijke tech-
niek, ik was explosief, lenig en krachtig 
en ik had de nodige ambitie en inder-
daad veel wilskracht. En bovenal erva-
ring en maturiteit na verloop van tijd. Ik 
panikeerde niet en was stressbestendig. 
Dat leer je onderweg. In die zin is falen 
veel interessanter dan slagen, ook in 
het dagelijkse leven. Iedereen kent zijn 
tegenslagen. De manier waarop je er-
mee omgaat, bepaalt de mate van toe-
komstig succes. Ik heb veel geleerd uit 
die momenten en er kracht uit gehaald. 
Voor mij was judo de universiteit van het 
leven. Bij tegenslagen kruip je overeind. 
Telkens weer opnieuw. 

Promenade: Pas je dat vandaag ook toe 
in je job?

Gella Vandecaveye: Absoluut. Ik merk 
tijdens expedities of lezingen dat ik vaak 
teruggrijp naar ervaringen van tijdens 
mijn topsportcarrière. Je kan nu een-
maal gemakkelijk parallellen trekken 
tussen topsport en het bedrijfsleven. 
Mijn filosofie is dat bij elke ambitie een 
bepaalde conditie hoort. Groepen bege-
leiden vind ik geweldig.   
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Zo coach ik nu 100 werknemers van AGO 
Jobs & HR voor de beklimming van de 
Mont Ventoux. Ik bepaal zelf wat ik wel 
en niet doe. Ik werk als zelfstandige en 
dat is niet altijd evident. Je kan klanten 
verliezen. Maar ik panikeer nooit. Ik ben 
geen grootverdiener maar ik heb mijn 
vrijheid. 

Promenade: Die laat je toe op tijd en 
stond een andere passie te beleven, 
reizen. Tijdens je sabbatjaar, waarover 
je een boek publiceerde, was je onder 
meer te gast bij Vladimir Putin en de 
Dalai Lama. Hoe was dat?

Gella Vandecaveye: Verrijkend. Reizen 
houdt me in balans. Vooral de mensen 
intrigeren me in andere culturen. Bij Pu-
tin, zelf een ex-judoka, was het contact 
meer zakelijk. We hebben onze biogra-
fieën uitgewisseld. Bij de Dalai Lama 
was ik volledig van mijn melk. En ik ben 
nochtans een nuchtere West-Vlaming. 
Die man heeft zoveel charisma en is zo 
innemend dat je niet onbewogen kan 
blijven. Hij maakt grapjes terwijl hij over 
het leven filosofeert en de tien minuten 
die ik zou krijgen, zijn er uiteindelijk 
ruim twintig geworden. Die ontmoetin-

gen zijn visitekaartjes die ik allemaal te 
danken heb aan mijn judocarrière. Ba-
rack Obama en Richard Branson staan 
nog op mijn verlanglijstje. En dan vooral 
om de figuur achter de persoon te leren 
kennen. Ik ben zeer leer- en nieuwsgie-
rig van aard. Reizen vult die behoefte in.

Promenade: Wat je ook met hart en ziel 
doet, is je meterschap voor Beyond the 
Moon. Vanwaar dat engagement?

Gella Vandecaveye: Ik kan niet tegen 
onrechtvaardigheid. Ik ben opgevoed 
met de idee om de zwakkeren en on-
derdrukten in de samenleving te helpen. 
Als bekend persoon krijg je veel aanvra-
gen, maar ik wou één project kiezen en 
er volop voor gaan. Anders verlies je je 
geloofwaardigheid. Belangrijk voor mij 
was dat het een project was in België 
dat zich inzet voor kinderen. Beyond the 
Moon ontfermt zich over ernstig zieke 
kinderen en biedt hen en hun gezin een 
zorgeloze vakantie aan. Een ziek kind is 
een onrecht. Het legt een zware druk op 
het gezin, zowel mentaal als financieel. 
Pascale Somers, manager en mede-
oprichtster van de vzw, is een toffe en 
toegewijde mevrouw. Ik zet me er nu al 

ruim tien jaar voor in op verschillende 
evenementen zoals de Nieuwjaarsduik 
in Oostende of de Warmathon tijdens de 
Warmste Week. Ik heb zelf geen kinde-
ren, maar met deze organisatie heb ik er 
heel veel. Het geeft zin aan mijn leven en 
zorgt ervoor dat ik in balans ben. Ik deel 
de Japanse gedachte dat je veel moet 
geven zonder iets terug te verwachten. Ik 
ben dankbaar voor alles wat me overko-
men is. Ik heb best al een rijkelijk leven 
achter de rug. Dat besef ik en daarom 
ben ik niet bang voor de dood. Al wil ik 
hier wel nog even rondlopen. Ik zou het 
mijn moeder niet aan willen doen voor 
haar te gaan. En ik zal het niet met ple-
zier doen. Mijn grafschrift zal duidelijk 
zijn: ‘Ik lig hier tegen mijn goesting’… 




