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BRUSSEL

DavidGoffin (ATP 106)
stormde twee jaar geleden
hetprofcircuit opmet een
vierde rondeopRoland
Garros eneenklopop
de schouder vanRoger
Federer. Sindsdienbleef
dat resultaat de 23-jarige
Luikenaar achtervolgen.
Dezeweekmoethij
voorbij JurgenMelzer
(ATP59) proberen te
geraken.

Als een deus ex machina kwam
DavidGoffin twee jaar geleden in
Parijsneergedaald.Ampereenjaar
na het afscheid van Clijsters en
Henin zorgde hij er eigenhandig
voor dat de Belgische vlag bleef
wapperen op Roland Garros. Als
lucky loser haalde hij de vierde
ronde, waarin hij pas na vier fel
bevochtensetsmoestbuigenvoor
RogerFederer.Eennieuwe,natio-
naleheldwasgeboren.Zekertoen
daar ook een derde ronde op
Wimbledon op volgde.Maarmet
deze knappe prestaties kwamen
ook de verwachtingen van de
Belgische tennisfans. “Die waren
enorm”,weetGoffinvandaag.“De
mensen dachten dat ik nu op elk
grandslamtoernooidekwartfinale
ofhalvefinaleginghalen.Maarhet
circuitlevenisnietvandepoes.En
de tegenstandzwaar.”

Nieuwe coach
Goffinhadhetmoeilijkomdedruk
tedragen.Hij startte belabberd in
2013enkreegbovendienaftereke-
nenmeteenpolsbreuk.2014moest
voordedoorstartzorgen,maareen
nieuweblessureennietechtdoor-
slaggevende resultaten zorgden
voortwijfel inhethoofdvande23-
jarigeWaal. “Ikhebnochtansveel
wedstrijden (veelal in de kwalifi-
caties, red.) gespeeld in het begin
van het jaar”, countert Goffin,
“maar ik snapte ook dat ik te veel
toernooien aandeed. En dus heb-
benweervoorgeopteerdonsbeter
voor te bereiden op het gravelsei-

zoen:minder spelen,maarbeter.”
We,datishijenzijnnieuwetrai-

ner Thierry Van Cleemput. Want
ook dat hoorde bij die zoektocht
naar houvast en mentaal even-
wicht.ZijnvorigetrainerReginald
Willems–metwiehijwasdoorge-
broken–werdbedanktvoorbewe-
zen diensten en Van Cleemput
moest helpen om hem uit de
impasse te trekken. “David moet
efficiënter worden,” vindt Van
Cleemputdanook, “en leveninde
realiteit. Mocht hij in een ander
landwonen,metnogeenspeler in
de top 30 en de top 50, dan werd
er niet naar hem omgekeken.
Maar hij is nu eenmaal de
Belgische nummer één. En hij
heeft eenvolgspot opzich.”

Fysiek ijzersterk
Goffinbeaamt:“Ikvoeldiespotop
mij. Ikbeneigenlijkiemanddielie-
ver inzijnbubbelzitdanconstant
gevolgdteworden.Maardatlevert
geen extra druk op, hoor. Ikmoet
er mee omgaan.” Van Cleemput:
“Davidisbeterwaarddanzijnran-
king op dit moment aantoont,
maardierankingiswelderealiteit.
Maar weet je wat ook de realiteit
is? Dat wij niet gaan zeggen dat
JurgenMelzer een slechte loting
is, maar datMelzer eerdermoet
denkendatDavideenmoeilijke
loting is.”

VoordeervarenOostenrijker (33)
zal het om het even zijn. Melzer
werktzichmomenteelsterkterug
naarbovennaeenlangeblessure-
pauze. Hij speelde de halve finale
opRolandGarrosin2010,waseen
jaar later even een toptienspeler
en gaat al vijftien jaar zeer goed
mee op de ATP-tour. “Hij is een
sterketegenstander”,weetGoffin.
“Maarhij geeftwel cadans, endat
hebikgraag.Bovendienvoel ikme
fysiek ijzersterk na een mindere
maanddoormijnbeenblessure.Ik
hoop dan ook op een goede
match.”Goedwetendedatde ten-
nisfansmeerdandatvanhemver-
wachten. “Tja, dit toernooi bete-
kent alles voor de Belgen”, zucht
Goffin. “Hier moet je altijd resul-
tatenneerzetten.” (FDW)

20 • SPORT • DE MORGENZATERDAG 24 MEI 2014

RIPMarco
Sommigen vinden de Giro
d’Italia een plezantere wed-
strijd dan de Tour de
France om te volgen. De
culinaire omkadering, de
doorgaans iets betere ho-
tels en mindere drukte heb-
ben daar alles mee te
maken. Maar eigenlijk is die
Giro een onding dat geen
plaats verdient in het mo-
derne wielrennen.

Wat is het moderne wiel-
rennen? Dat is een sport
waarin de beste en meest
charismatische renners het
zo vaak als mogelijk tegen
elkaar opnemen in wedstrij-
den waarin heel veel span-
ning zit en waarin het voor
de renners tegelijk aange-
naam en relatief veilig is
om hun sport, hun beroep,
te beoefenen.

De Giro is niet modern,
want wie in de Giro een
gooi heeft gedaan naar het
podium of zelfs maar top
tien wilde rijden, moet er
niet op rekenen dat hij de
eerstkomende maanden
nog een platte prijs zal
halen. De Giro is ook niet
veilig, hebben we deze
week gezien. Dat geldt
overigens ook voor de Tour,
maar die wedstrijd is zo on-
aantastbaar dat inspraak in
het parcours het enige
denkbare is.

De Giro staat meer dan
de Tour symbool voor het
oude wielrennen, de
heroïek van het betere
sloopwerk, waarbij zoveel
mogelijk renners uitgemer-
geld en uitgewoond over
de eindmeet moeten
komen. Daarom zoekt de
Giro elk jaar naar specialle-
kes. Een start in Noord-Ier-
land bijvoorbeeld. Lastig is
dat niet, over Ierse wegen
rijden, maar de reis heen en
terug is dat natuurlijk wel.

De Giro heeft niet de uit-
straling van de Tour de
France, en daarom heeft
men van spektakel de
unieke verkoopstrategie
gemaakt. ‘Hoger, lastiger,
verder’ werd het devies.
Het was nota bene een
journalist, Angelo Zomeg-
nan, die daarmee op de
proppen kwam. Zijn
hoogte- en vervolgens
dieptepunt beleefde hij met
de Giro van 2011, waarin
niet minder dan acht aan-
komsten bergop en drie
tijdritten waren opgeno-
men. Het was de editie
waarin Wouter Weylandt
overleed na een zware val
in een afdaling. Dat drama
kan niet direct gelinkt wor-
den aan de zwaarte van de
Giro, maar had wel veel, zo
niet alles te maken met het
ondergeschikte belang van
de veiligheid.

Zomegnan moest na die

Giro ontslag nemen en
werd opgevolgd door Mi-
chele Acquarone, die de
Giro moest moderniseren.
Maar het eerste wat hij
deed, was in de Tirreno een
aankomst leggen op een
helling van 27 procent.
Vorig jaar is ook Acquarone
ontslagen, dit keer na een
financieel schandaal. Zijn
opvolger heeft ook al niks
geleerd uit het verleden. In
deze Giro staan een record-
aantal van negen aankom-
sten bergop gepland, plus
twee tijdritten en een ploe-
gentijdrit.

Ze hebben er al een paar
bergop gehad en dit week-
end komen er nog twee bij,
bij wijze van opwarmer
voor de laatste week.
Maandag volgt een rustdag
en dan krijgen ze in de laat-
ste week nog vier berg-

etappes met aankomst
bergop, waaronder één
klimtijdrit.

De hele symboliek rond
deze Giro is zo fout als
maar enigszins kan. De
etappe van zondag naar
Plan di Montecampione is
een eerbetoon aan Marco
Pantani, omdat hij daar in
1998 won. Eerbetoon? Heb-
ben we iets gemist? Hij is
tien jaar geleden overleden
en er is geen reden om op
het graf van de arme drom-
mel te spuwen, maar welke
sport behalve wielrennen
zou een cocaïneverslaafde
en hardleerse dopingge-
bruiker op een piëdestal
zetten?

Het jaar dat Pantani de
Giro won (zijn enige keer),
won hij ook de Tour de
France. Dat was in 1998, de
Tour van Festina. Pantani,
Festina en 1998 moeten we
ons blijvend herinneren:
niet als een heroïsche peri-
ode om te eren, maar als
een donker verleden waar
we nooit meer naar terug
willen. Laat hem en dat
hele verleden in godsnaam
rusten in vrede.

COLUMN

HANS VANDEWEGHE

Welke sport
behalve
wielrennen
zou een
cocaïneverslaafde
en hardleerse
dopinggebruiker
alsMarco Pantani
eren en op een
piëdestal zetten?
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David Go⇣n,
twee jaar na
bijna-stunt
tegen Roger
Federer

‘Ik voel de spots
opmij gericht’

‘De verwachtingen waren
enorm. De mensen dachten
dat ik nu op elke grand slam
de kwartfinale ging halen’
DAVID GOFFIN

�Na eenmindere
periode voelt
de nummer één van
België zich fysiek
weer ijzersterk.
© SEBASTIEN NOGIER / EPA

Wickmayeropent tegenWozniacki
BRUSSEL —DrieBelgischedames
op de hoofdtabel van Roland
Garros, en die mogen niet mop-
peren over de loting. Yanina
Wickmayer (WTA 65) heeft op
papierdezwaarsteopdrachtmet
Caroline Wozniacki (WTA 14),
maar de 23-jarige Deense ex-
nummer één van de wereld is
momenteeleenemotioneelwrak.

Gedumpt
Wozniacki’s verloofde Rory
McIlroy verklaarde hun aan-
staand huwelijk en relatie twee
dagengeledentothetverleden,en
om dan meteen te presteren op
eentennisbaan, iseenanderpaar
mouwen.Wickmayer blaakt zelf
ook niet van het vertrouwen na

enkele mindere weken, maar ze
wonwelhaar laatste ontmoeting
met Wozniacki begin dit jaar in
Doha.
Kirsten Flipkens (WTA 22) is

zelf het 21ste reekshoofd inParijs
enwachtopeenkwalificatiespeel-
ster. Daar zitten mogelijk enkele
pittige tegenstandsters tussen,
maar het is eigenlijk pas in de
tweede ronde dat met Donna
Vekic (WTA 67) het betere werk
ophaar afkomt. Flipkens, diepas

gisteren inParijsarriveerde,brak
geen potten in het gravelseizoen,
maar haalde vorig jaar wel de
tweede ronde opRolandGarros.
AlisonVanUytvanck(WTA94)

ten slotte lootte in haar tweede
grandslamtoernooi eveneens een
speelster uit de plaatsingsrondes
(die nog deels vandaag worden
afgewerkt). “Natuurlijk zou ik
graag winnen, maar ik wil hier
vooral ervaring opdoen en genie-
ten”, zei de 20-jarige Brabantse.
“Mijn loting is niet slecht: een
speelsteruitdekwalificatiesheeft
wel drie matchen in haar benen,
maarhetisgeenSerenaWilliams.”
Bijeeneventuelezegekrijgtzemet
negende reekshoofd Dominika
Cibulkova (WTA 10) een mooie
affichevoorgeschoteld. (FDW)

GeenCoppejans
ophoofdtabel

BRUSSEL — De Belgische tennis-
fans hadden hun hoop gevestigd
op Kimmer Coppejans (ATP 221)
om het nationale contingent op
Roland Garros uit te breiden,
maar de 20-jarige Oostendenaar
ging in de laatste kwalificatie-
rondekansloosonderuit tegende
Argentijn Diego Schwartzman
(ATP 109). “Ik ben ontgoocheld,
maar ikheballesgeprobeerd.Hij
retourneerdeechtongelooflijken
zette zo veel druk op mij”, zei
Coppejans. De Roland Garros-
kampioen bij de junioren in 2012
kon wel terugblikken op een ge-
slaagdtoernooi,met inde tweede
rondeeenmooieoverwinningop
RubenBemelmans. (FDW)

Wickmayer kent
enkelemindere
weken,maar
won in Doha
wel tegen
deDeense


