Met hart & ziel. Of nog meer dan dat.
Hij is ondertussen niet meer van de jongste maar de gedrevenheid spat er nog altijd van
af. Francis Mondy blijft een jong basketbalveulen van 67 met een hart dat blijft kloppen
voor de jeugd. Zijn loopbaan zorgde ervoor dat de term clubicoon zeker op zijn plaats is.
Anno 2020 probeert hij als ambassador youth officials jongeren te overtuigen om als ref
aan de slag te gaan. Geen eenvoudige opdracht zo blijkt.

Hoe ben jij destijds in de basketbalwereld beland?
Ik was een jaar of dertien toen de basketbalmicrobe me te pakken kreeg. Ik zat in het Sint-Jozefsinstituut
waar het basket werd gepromoot en ook mijn broer was al verknocht aan de sport. Ze zochten op school
nog jeugdspelers en ik heb me toen aangesloten bij de ploeg van de school. Zo ben ik erin gerold. Ik
maakte heel snel carrière. Ik was nauwelijks 21 en zetelde al in het bestuur van de club (glimlacht).
Samen met een paar ambitieuze mensen namen we toen het heft in handen.

De meesten kennen je vooral als coach, maar heb je eigenlijk zelf lang gespeeld?
Ik was altijd actief bij de tweede ploeg van Nemea en dat combineerde ik al snel met de functie van
secretaris, coach, scheidsrechter en nog tien andere taken. Ik heb in Nemea zowat alles gedaan, denk ik.

Waar lagen je sterktes als coach?
Ik kon de kinderen goed motiveren en bij hen de adrenaline naar boven laten komen zodat iedereen er
helemaal voor ging. Toen de overwinning voor het grijpen lag, heb ik ook altijd geprobeerd de rust in het
team te bewaren zodat ze niet overmoedig werden. Ik liet hen slim en gewiekst spelen, dat was mijn
grootste troef.

Wanneer noem jij een coach een goeie coach?
Je hebt goeie coaches en goeie trainers. Als die twee in een en dezelfde persoon verenigd zitten, heb je
als speler het groot lot gewonnen. Goeie coaches zijn mensen die 100% ter beschikking staan van hun
spelers. Ze staan als het ware tussen hun spelers. Je moet daarnaast voldoende basketbalkennis hebben
en je mag nooit te hard zijn, want dan haken de kinderen af. Een goeie coach is ook iemand die vergroeid
is met zijn club. In mijn geval, eens je voor Sint-Jozef had gespeeld, bleef je er ook lange tijd en ging je
niet naar de concurrenten zoals Olbak (Atheneum) of Ijsboerke (Sint-Amandscollege). Geen haar op ons
hoofd dacht eraan om ooit van team te veranderen. Nu ligt dat helemaal anders, echte clubliefde
bestaat niet meer. Ik ben altijd een Nemea-man gebleven, mijn hart ligt er nog steeds trouwens. Ik was
wel eens kwaad en ontgoocheld, maar ik bleef mijn club 1218 altijd trouw. We konden blijven rekruteren
in de school, ook al was er meer en meer concurrentie van het volleybal (Ibis) en het voetbal (KVK en SV
Kortrijk). We waren nooit jaloers op anderen, maar bleven altijd sportief strijden tegen de rest.

Wat doe je anno 2020 voor Kortrijk Spurs?
Volgens mijn vrouw nog veel te veel (lacht).
Ik help vooreerst mijn dochter Eline die
jeugdcoördinator is bij de onderbouw. Ze
kan altijd op me rekenen voor praktische
hulp. Ik heb nog altijd de sleutels van alle
basketzalen waar de kinderen trainen en
dus ben ik vaak te zien tijdens trainingsmomenten. Ik zorg er ook voor dat de bar
in Mimosa helemaal in orde is en dat alles
op tijd wordt aangevuld zodat de
barmensen het weekend kunnen starten
als de ouders komen. Ik doe soms zelf ook
de bar. Ik ben ook de motivator voor de
youth referees van de onderbouw. De bond vraagt aan de clubs om zelf voor scheidsrechters te zorgen.
Ik probeer jongeren te motiveren om de matchen te fluiten van de U10 en de U12 en soms zelfs de U14.
Ik ben ook nog lid van de cel events die activiteiten organiseert. Ik neem daarbij niet meer de leiding,
maar sta het team bij met raad en daad. Ik heb minder verantwoordelijkheid dan vroeger en dat is goed
zo. Een bewuste stap achteruit. Het is soms wel frustrerend als de respons bij sommige events nogal
lauw is. Het kan altijd beter.

Hoe moeilijk is het om jonge scheidsrechters te vinden?
Dat is een enorme opgave. Ik probeer vaak naar wedstrijden te gaan kijken en spreek dan ouders aan die
vroeger gespeeld hebben, zowel mama’s als papa’s. Ik vraag ook aan de jeugdverantwoordelijken van de
bovenbouw of zij jongeren kennen die geïnteresseerd zijn in arbitrage. Zo kunnen die gasten ook wat
zakgeld bijverdienen. Vorig jaar vonden we zo vier jonge scheidsrechters van 14 jaar waar potentieel in
zit, nadat ze eerst een cursus volgden. Elke week moeten we soms voor 16 thuiswedstrijden referees
zoeken en zelf doe ik ook nog mijn deel op mijn oude dag (lacht).

Jonge refs haken soms af omwille van het gedrag van de supporters langs de lijn.
Dat is inderdaad een spijtige vaststelling. Het gedrag van sommige ouders in de tribune wordt er niet
beter op met de jaren. Sommige jongeren kunnen daar goed mee om, maar soms moet ik die gasten ook
opmonteren. Als het te gortig wordt, dan gebeurt het wel eens dat ik de ouders in de tribune vriendelijk
vraag om hun gedrag ten opzichte van de ref aan te passen. De meeste scheids spelen zelf ook nog en
dus wordt er ook veel geëist van de spelers zelf: ze trainen twee of drie keer per week en spelen
wekelijks een wedstrijd. Het fluiten van matchen komt daar dan ook nog eens bij. Jongeren hebben
vandaag ook niet zo veel vrije tijd over: er is de school en ook hun vrienden willen aandacht. Eens ze de
smaak te pakken hebben van de arbitrage zijn ze wel vertrokken. Het zal wellicht makkelijker zijn als alle
wedstrijden van de onderbouw op één site zullen betwist worden, zoals bij voorbeeld in de sporthal
Athena-Driehofsteden waar telkens twee wedstrijden tegelijk kunnen doorgaan. Scheidsrechters kunnen
dan verschillende matchen na elkaar fluiten. Als ze zelf met verplaatsingen zitten, is dat veel moeilijker.

Welke dromen of ambities heb je nog?
Waarvan moet ik nog dromen? Ik heb alles gedaan : ik was in 1979 trainer van het jaar in WestVlaanderen, ben coach van de eerste ploeg geweest, nam de taak van secretaris op me, floot matchen
als arbiter en heb zelf op het veld gestaan als speler. Het minibasket van de club op zo’n hoog niveau
brengen was wel het meest deugddoende, samen natuurlijk met een superteam als Eline, Katleen
Deschodt en Veerle Segers. Wat moet ik nog meer verlangen van mijn sport? Wat ik nu doe, mensen
helpen, dat vind ik super. Als ze me nodig hebben, mogen ze me bellen, maar een trekker zal ik niet meer
zijn. Ik ben op een leeftijd gekomen waarbij ik rekening moet houden met mijn lichaam. Banken en tafels
voorttrekken zal ik niet meer doen, een hele dag hamburgers bakken lukt wel nog (lacht). Zo lang het
plezant blijft voor iedereen, zal basket leuk blijven.
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