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Pacmannetje dat jij de ene dag opeet
maar dat voor hetzelfde geld de ande-
re dag jou opeet.
En als het dan niet wil lukken op de
baan en je zit ergens ver weg van huis,
begin er maar aan, aan het verwer-
kingsproces. De coach, als je die al bij
je hebt, kwaad en ontgoocheld. De fa-
milie die stomme vragen stelt, als je
belt. En steeds weer op die hotelka-
mer, hoe afstompend kan een bestaan
niet zijn? Malisse heeft het vijftien
jaar volgehouden en nu was het op.
Om eerlijk te zijn: vooral zijn lichaam
was niet meer geschikt voor tennis.
De kop had hij al een tijdje, maar hij
ging ook lijfelijk steeds meer op de be-
jaarde Jack Nicholson lijken.

Nu wil Malisse iets doen met zijn con-
tacten en zich snel een plaatsje in de
tennistribunes of -coulissen verwer-
ven. Hij wordt beter geen journalist,
lachte Filip Dewulf. Maar misschien
iets in de begeleiding van jong talent
omdat hij het allemaal heeft meege-
maakt. Dat laatste is weer een typisch
Belgische herhaling van zetten. Het
luie talent Malisse is wellicht de
slechtst denkbare begeleider die een
jong talent zich kan toewensen. In de
sport is het alvast een fabeltje dat de
stropers de beste boswachters wor-
den. De stropers leiden meestal nieu-
we stropers op, tenzij ze worden ge-
reset.
Malisse mag niet verloren gaan voor
het tennis, maar zijn intuïtieve bena-
dering van het spel verdient een theo-
retische onderbouw. Daarom zou het
goed zijn als hij een versnelde cursus
tenniscoach zou kunnen volgen.

Tennis is wellicht
het meest eenzame
spel ter wereld en
daardoor ook
mentaal een van de
meest belastende
sporten die de mens
heeft uitgevonden

‘Absence of Malisse’. Dat schreef ooit
The New York Times toen Xavier was
uitgeschakeld en zich onderweg weer
eens had misdragen en vooral niet
had geacteerd volgens het talent dat
men hem al jaren had toegedicht en
nog jaren daarna zou toedichten. De
goed gevonden kop sloeg natuurlijk
op zijn black-out en als gevolg daar-
van zijn afwezigheid in het verdere
sportieve verloop en was een woord-
speling op de schitterende film van
Sydney Pollack uit 1981, met Paul
Newman in de hoofdrol. Absence of
malice is een bekende juridische term
uit de Amerikaanse rechtspraak. Let-
terlijk vertaald is dat ‘afwezigheid van
kwaadaardigheid’, maar met ‘geen
sprake van kwade opzet’ kom je beter
in de buurt.
Geen sprake van kwade opzet, dat was
Xavier Malisse ten voeten uit. Hij was
niet malice, kwaadaardig, al leek dat
soms toen zijn spel niet wilde vlotten,
hij steeds donkerder voor zich uitkeek
en vervolgens heel af en toe baldadig
werd. Hij was vooral een bijzonder ta-
lent, een van de betere tennissers die
de laatste jaren over de internationale
courts hebben gedribbeld. Toen hij
zoals de laatste jaren vooral hobbelde,
droop het talent er nog af. Hij was ook
af en toe – zoals zijn ex-trainer Nick
Bollettieri ooit zei – een spoiled brat,
een verwend jong en later a wasted
talent, een vergooid talent.
Gisteren zong Filip Dewulf op Radio 1
de lof van Malisse. Dat deed hij op zijn
Dewulfs: zeer respectvol naar zijn ex-
collega, misschien iets te respectvol in
zijn nieuw bestaan als journalist,
maar alle begrip daarvoor. Toen De-
wulf het had over Xaviers woede-uit-
barstingen, moest ik ineens denken
aan die ene keer dat ik Filip Dewulf
ver van huis heb zien spelen. Het was
in Athene en hij had een baaldag. Za-
ten in de tribune: zijn vriendin en ik
en twee ingedutte Grieken. Het was
gravel, zijn favoriete oppervlak, maar
de Spanjaard tegenover hem bewoog
twee keer zo snel. Dewulf raakte al-
maar meer gefrustreerd, vloekte zich-
zelf stijf en sloeg één (of meerdere, het
dateert ook al van 1994) rackets stuk.
Dewulf was een van de alleraardigste
en meest welopgevoede sporters die
ik ooit tegen het lijf ben gelopen. Als
die voorkomende atleet zo kon flip-
pen, dan lag het misschien aan die
sport.
Tennis is niet het meest fysieke spel,
anders speel je ook niet elke dag een
wedstrijd. Tennis is wellicht wel het
meest eenzame spel ter wereld en
daardoor ook mentaal een van de
meest belastende sporten die de mens
heeft uitgevonden. Tennis is een te-
rugslagsport, dus geen tijd om te den-
ken. Alleen op een grote rechthoek
met witte lijnen, speel je een soort
computerspel met tegenover jou een

COLUMN

MALISSE

Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland.
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‘Het is nu wachten tot
Siegfried Bracke Electrabel
bedankt om een doorbraak te
forceren in het dossier van de
dure energieprijzen.’

Dat de N-VA’er het de verdienste van Danny Pieters vindt dat de
vertrekpremies in de Kamer aangepakt zijn, vindt ook PVDA’er
TOM DE MEESTER wat moeilijk te begrijpen (op Twitter).

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.
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kunnen eten. Alle kinderen wor-
den beter van elke middag een
kommetje soep met de nodige vi-
tamines. Bovendien zal het ook de
stress verminderen van heel wat
ouders die na de werkdag nog ach-
ter de kookpotten moeten staan.
Met een warme maaltijd op school
kan de minister alle ouders wat
meer tijd kopen om op een kwali-
tatieve manier met hun kroost be-
zig te zijn.

Stop met wachten

Kortom, minister Smet, minister
Lieten, stop met te wachten op ad-
viezen, ronde tafels, proeftuinen
en ontwikkel een plan van aanpak.
En zorg liever vandaag nog dan
morgen voor het aanbod van ge-
zonde warme maaltijden op alle
scholen.

is daarom absoluut wel een goed
idee. Ook de onderwijskoepels
pleiten voor zo’n aanbod. Lieten
mag dan nog tal van andere pro-
blemen van kinderarmoede aan-
halen, zoals slechte woonomstan-
digheden en onbetaalbare ge-
zondheidszorg, maar dat neemt
de essentie van het probleem niet
weg. De kinderen blijven honger
hebben.
Pascal Smet zegt dan weer te
wachten op het advies van de
Vlaamse onderwijsraad om de
kinderarmoede in kaart te bren-
gen. Na het advies van de onder-
wijsraad wil de minister een ron-
detafel organiseren. Ondertussen
blijven de kinderen wel honger
hebben.
Vlaanderen wil tegen 2020 de kin-
derarmoede halveren via inko-
mensgerelateerde kinderopvang
verder. Alleen blijkt uit cijfers van
vorige week dat die kinderopvang
net niet aanwezig is in de meest
kansarme steden zoals Antwer-
pen, Genk en Oostende.

Studentenrestaurants

Het is belangrijk dat jongeren en
studenten gezond eten. Dat vindt
ook de minister van Onderwijs. In
de hogescholen en universiteiten
past hij dat principe dan ook ade-
quaat toe. De overheid financieert
warme maaltijden voor de studen-
ten. Voor een paar euro’s kunnen
ze dagelijks kiezen tussen drie
warme maaltijden en een salad-
bar. Als dat voor onze studenten
kan, waarom dan niet voor onze
kinderen? Ook zij moeten gezond

VLAAMSE REGERING FAALT IN ARMOEDEBELEID

Voor een paar euro’s
kunnen onze
studenten dagelijks
kiezen tussen drie
warme maaltijden en
een saladbar. Als dat
voor onze studenten
kan, waarom dan niet
voor onze kinderen?

cus, maar als journalist. Het is dus alle-
maal echt waar. Want, maar dat wist u al,
alles wat journalisten vertellen is waar.
Soms wat aangedikt, soms wat selectief,
maar wel waar.
Toch droomt Bracke. Want hij kan wel
zeggen dat hij zijn toespraak houdt als
journalist. Zo werkt het niet. Het is alsof
Bart Verhaeghe, met blauw-zwarte sjaal
om, een toespraak zou houden om uit te
leggen waarom Club Brugge een zegen is
voor het Belgisch voetbal. Niet als voor-
zitter natuurlijk, maar als voetballief-
hebber.

Ook minister Crevits liep mee.
(De Standaard, maandag)

De Standaard brengt de hele wereld bij
u thuis. Ook de wedstrijd ‘Dwars door
Mechelen’. Op de politieke pagina’s stond
maandag de gedeeltelijke uitslag. Kris
Peeters had namelijk Bart De Wever ge-
klopt met één seconde verschil. En dan
stond er het zinnetje ‘Ook minister Hilde
Crevits liep mee.’ Dat klinkt als ‘een half-
uur later kwam Hilde Crevits over de

aankomst gesukkeld’ of als ‘Hilde Cre-
vits startte wel maar kwam nooit aan’.
We hebben het voor u opgezocht. Me-
vrouw Crevits kwam samen met Bart De
Wever over de finish. Eén seconde na
Kris Peeters.
Qua meelopen kan dat tellen.

‘Tom? To-o-om???’
(De ochtend, Radio 1, donderdag)

‘En voor een laatste stand van zaken
rond de shutdown schakelen we even
over naar Tom Van de Weghe in Ameri-
ka. Tom, een nieuwe poging om een ein-
de te maken aan de shutdown is mislukt.
Hoe komt dat, Tom? Tom? To-o-om?’
Plots kwam de shutdown wel erg dicht-
bij. Helemaal tot aan de VRT zelfs.
Gelukkig was het leed een seconde later
alweer geleden en bleek Tom toch nog
niet dicht te zijn.

Een rondetafel vult geen brooddoos


