
Wie durft het nogopnemen tegen
DavidGo⌦n (ATP 27)? Zelfs de leden
van de top tien zijn nietmeer veilig
voor de 23-jarige Luikenaar.Milos
Raonic (ATP 9) kan erovermeepraten.
De groteCanadees, leeftijdsgenoot
vanGo,n, profiteerde in de eerste
set nog van een lichtpanne in de Sint-
Jakobshalle van Basel. Bij een 5-4-
standmocht onze landgenoot serve-
ren voor de eerste set toen, niet voor

het eerste keer dezeweek, de belich-
ting het begafmet een pauze van 15
minuten tot gevolg. Raonic brak terug
enwondaarop de tiebreak.
Wie dacht dat Go,n het wel gezien
had, kwam verkeerd uit. Met zijn dar-
tel tennis namhij het commando
over. Raonic kon enkel nog teren op
zijn service – hij sloeg 21 aces – en
zagGo,n aan de haal gaanmet set
twee en drie. Zijn derde halve finale

op een ATP-tornooi dit seizoen
brengt de jongeWaal weer een
stapje dichter bij de top 25.
Vandaagwacht Borna Coric.Wie?
Onthou dit 17-jarige Kroatische
supertalent: hij vernederde zowaar
Nadal. Go,n keekwellicht uit naar
een halve finale tegenNadal. Draaide
dat even anders uit. De sensatie Coric
stuntte gisteren tegenNadal: 6-2
en 7-6. =FDW?
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Ook nummer negen kan Go⌦n niet stoppen
Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

arenlang is de selectieprocedure voor de
Olympische Spelen op het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité
samenmet alle sportbondenminutieus
voorbereid. Heuse bilaterale onderhan-
delingen gingen er aan vooraf, over cij-
fers na de komma, overmilliseconden

en overmillimeters, inclusief juridische advie-
zen enwat al nietmeer.
Het resultaat van die bezigheidstherapie

was een dikke bundel waar een kat soms haar
jongen niet in terugvond. Ook de atleet was
verward. Erwaren limieten bepaald door zijn
internationale bondmaar daar bovenopmoest
de sportwoestijn België ook nog eens strengere
criteria opleggen.
Die doctrinewas in de jaren tachtig in het

leven geroepen door delegatieleider Jacques
Rogge, die het olympisch toerisme een halt
wilde toeroepen. Alleen atleten die het waard
waren en die een kansmaakten op finale, zou-
denworden geselecteerd en ondersteund.
Vanaf 1992 kwamen de internationale sport-
bondenmet eigen criteria, daartoe verplicht
door het Internationaal Olympisch Comité.
Vanaf 2000 betaalden de Olympische Spelen

ook nog eens de reis en het logies van de atleet.
Toch bleef het BOIC, onder impuls van haar
secretaris-generaal GuidoDe Bondt, vasthou-
den aan eigen limieten en aanvankelijk ging
het ook goed: atleten die hun BOIC-normniet
haalden, klaagdenwel
eens tegen de kranten,
maar bleven braaf thuis.
Tot in 2008 de tennis-
sers Olivier Rochus en
Steve Darcis voor de
internationale tennis-
bond goedwaren
bevonden om te dubbe-
len in Peking,maar niet
voor het BOIC.Waarop
ze naar het Belgisch
arbitragetribunaal trok-
ken dat brandhout
maakte van de BOIC-
criteria.
Er waren nog hilari-

sche toestanden: in een
aantal sporten haalden
de atletenwel de
Belgische limiet, maar
niet de internationale.
Een pijnlijk affaire, voor
de atleet en voor het
BOIC. Kortom, de
Belgische limieten zorg-
den voor hoofdpijn bij
de opstellers, én bij de
atleten, die het gevoel kregen dat zewerden
gepest, én bij de internationale bonden. Zij
redeneerden dat als elk land alleen de top zes-
tien van dewereld zou selecteren en de lager
geklasseerden thuishouden, een tennistoer-
nooi dan uit zestien toppers zou bestaan en
een hele hoop knoeiers. Of hoe België de
Spelen van Jacques Rogge een beetje devalu-
eerde,met de nadruk op een beetje.
Vreemd genoegwerd de pers in 2010

opnieuw gesommeerd voor een rondje nor-
men en limieten. De voorzitter van de selectie-
commissie was een jurist en diemaakte zich
sterk dat alle loopholes nu dicht waren. Die
bewering is nooit getoetst omdat veiligheids-
halve iedereen die door de eigen bondwas
voorgesteld – op één ongelukkige judoka na – is
uitgezonden naar Londen.
Toch deed de selectiecommissie – vooral

bemand door topsportonkundigenmet uitzon-
dering van dokter Jan Verstuyft – heel verve-
lend toen het omhet selectiedossier van de
dochter Verstuyft ging. De triatlete Katrien
Verstuyft zat vijf keer heel dicht tegen haar
BOIC-norm aan, joeg die selectie na in een
periode dat ze hadmoeten opbouwen,maar
kreeg op 18 juni een njet. Daarop besloot ze een
weekje rust te nemen, om eenweek later toch
te vernemen dat ze naar Londenmocht. Ze
werd 28ste in de triatlon.Met een betere voor-
bereidingwas ze zeker hoger geëindigd.
Maar kijk, de secretaris-generaal ismet pen-

sioen en ineens kanhetwel: iedereen die de
internationale normenheeft gehaald,magnaar
Rio de Janeiro in 2016. Eergisterenwerdenwe
gesommeerd ons naar het glazenhuis aande
Boechoutlaan te begeven omeendag later dat
heuglijke nieuws te vernemen.We zullenmet
veel zijn,maar nietmetmeer dan in Londen.De
medailles, datwordt een ander paarmouwen.
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Standardkeeper Yohann Thuram heeft
vertrouwen in duel met eeuwige rivaal

YohannThuramkwamvoor het eerst
aan de aftrapmet Standard opAnderlecht,
in oktober van vorig jaar (1-1). Voor
de 25-jarige Fransman is de inzet duidelijk:
‘Wedstrijden als dezeworden niet gespeeld,
zeworden gewonnen.’

Is Sevilla de start geweest van een nieuw seizoen?
Thuram remt af: “Het gelijkspel tegen dewinnaars
vandeEuropaLeague2013heeftweleenstimulerend
effect, maar is geen déclic. Er zijn nog veel vragen
waar we de juiste antwoorden opmoeten vinden.
Eengemistecompetitiestartzoalsdeonzewisjeniet
uitmet éénhoopgevende verrichting.Daar zijn een
reekspositieve resultatenvoornodig.”
De supporters redeneren gegarandeerd anders.

Donderdagapplaudisseerdenzevoorheteerstsinds
langtoendewedstrijdwerdafgefloten.Zondagwin-
neninhetConstantVandenStockstadionenzestaan
weer helemaal achter hun ploeg. “Daar kan ik best
inkomen”, reageert Thuram. “Wedstrijden als deze
worden niet gespeeld, ze worden gewonnen. Dat
geldtzowelvoordefansalsvoorons.OpAnderlecht
gaanwinnen is niet onmogelijk,maarwe gaanwel
veelkwaliteitmoetentonen.Ikvreesdetegenstander
niet, maar dat het eenmoeilijke opdracht wordt, is
zeker.”
De Fransman

speelde tegen
Sevillazijnnegende
officiële wedstrijd
voorStandard.Wordt
het zondag ‘tien om te
zien’?“Ikheballeszinshet
gevoel dat het een confrontatie
van uitstekend niveau zal worden”, beaamt de neef
vanwereldkampioenLilianThuram.“Anderlecht is
favoriet,maarwij zijnbekwaamaangenaamtever-
rassen.”

Frustraties
Thuramkreegdeverzekeringdathijvooreenpoosje
nummer één zal zijn in het doel van Standard.
“Titularisblijven,hangthoofdzakelijkvanmezelfaf”,

zegt hij. “Ik zal moeten bewijzen dat ik de kans die
mij gegundwordt, waard ben. Tegen Sevilla ben ik
aaneennieuwhoofdstukinmijncarrièrebegonnen.
Het vorige is er één om snel te vergeten. Ik heb het
moeilijk gehad.Opdeduurgeraak je gefrustreerd.
“HoeKawashimaopzijnverwijderinggereageerd

heeft? Als een grote professional. Het is niet omdat
iknudevoorkeurgeniet,datonzeuitstekenderelatie
veranderd is.Hijweetnet als ik dat voetbal bestaat
uit goede en slechte momenten. Ik hoop dat
Anderlecht - Standard een goed moment wordt
voor mij. En voor de ploeg. Dat we zondag zonder
spijt het veldkunnenverlaten.” =AR?

‘Ik vrees de tegenstander niet,
maar dat het eenmoeilijke
opdracht wordt, is zeker’

YOHANN THURAM

De eerste Clásico van
het seizoen kan almeteen
de belangrijksteworden.
Als FC Barcelona in
de vooravondwint in
het Bernabéu-stadion loopt
het zeven punten uit op Real
Madrid en is de titel zonder
grotewendingen nog slechts
een formaliteit.

Jekuntnietomderealiteitheen.
FCBarcelonasliktenaachtcom-
petitiespeeldagen nog niet één
doelpunt. Ende enige tweepun-
tendiehetmoest afstaan,was in
een0-0gelijkspel bijMalaga.
Real Madrid verloor in

Sociedad en thuis van stadsge-
noot Atlético. De ploeg is kwets-
baaropstilstaandefasesenheeft
metCasillaseenonbetrouwbare
doelman. Ook is de Koninklijke
in balverlies veel minder stabiel
dandeconcurrentuit Catalonië.
Als de heren Messi en

Cristianozich inevenwichthou-
den, oogt FC Barcelona steviger.
Hun statuut van favoriet bij de
bookmakers is begrijpelijk.
Voor Luis Suárez en James is

het hun eerste clásico. De
Uruguyaan maakt uitgerekend
vanavond zijn debuut voor
Barcelona na een schorsing van
vier maanden die volgde op het
bijtincident op hetWK – Suárez
beet toen in de hals van
Italiëverdediger Chiellini.
Barcelonatrainer Luis Enrique
maaktebekenddatSuárezzeker
speelminuten krijgt. Er wordt
druk gespeculeerd of hij daad-
werkelijk aandeaftrapkomt.
De bijwijlen geniale James,

door Realvoorzitter Florentino
Pérez voor 80 miljoen wegge-
plukt bij AS Monaco, is door
CarloAncelottiomgeschooldtot
een middenvelder en speelt bij
afwezigheidvandegeblesseerde
Baleopde rechterflank.

Doet Barcelona nu al gooi naar titel?
RestnochdefigurenvanLionel
MessienCristianoRonaldo.Als
Messi twee keer scoort, vestigt
hij een nieuw record: 252 goals
indePrimeraDivisión -hethui-
dige record staat op naam van
Telmo Zarra, een coryfee van
AthleticBilbao,met 251 goals.
Ronaldo is dan weer in de

vormvanzijnleven.Zodrahijdit
seizoen nogmaar kijkt naar het
doel, vliegen de ballen tegen de
netten. Kan de beste defensie in
Spanjehemweerstaan?
Indien niet, dan ligt de titel-

strijdweerhelemaalopen.Zo ja,
kunnen de boeken eind oktober
toe.OnmogelijkdatFCBarcelona
daarnanogzevenpuntentoestaat
aanRealMadrid. ‘DeKoninklijke’
weetwathen tedoenstaat.

Real Madrid-FC Barcelona,
vanavond om 18u,
live op Proximus TV

J AlsMessi
twee keer
scoort, vestigt
hij een nieuw
record:
252 goals in
de Primera
División.

J Thuram: ‘Een gemiste competitiestart
zoals de onzewis je niet uit met
één hoopgevendematch.’© PHOTONEWS

‘Anderlecht verslaan
is niet onmogelijk’


