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Deze week had Serena Williams (34) iets te vieren: exact twintig jaar geleden speelde ze haar eerste wedstrijd op
het WTA-circuit. Een mislukt debuut, maar uiteindelijk zou ze alles en iedereen overtroeven: bij haar 20-jarig jubileum
heeft ze 21 grandslamtitels achter haar naam. Justine Henin, Kim Clijsters en Dominique Monami over Serena Williams.

Queen
of the court

ei 2020 isde streefdatumvoorde
openingvanhetEurostadion, dat
tegendie tijd anders zoumoeten
heten.Allianz is een stichtendvoor-
beeld vandoordachte ‘naming rights’.
IedereenkentdeAllianzArena in

München, een stadionmet75.000plaatsen
voorBayern, 1860Münchenenaf en toede
nationaleploeg,met led-verlichtingdiehele-
maal verandert vankleur en stadionconfigura-
tiesnaargelanghet thuisspelende team. (Een
prachtige formule vansamengebruikdiewel
kan inMünchenenniet inhetwaterdorp
Brugge,waar twee stadionsmoetenkomen,
maardaargaatdit stukjenuniet over.)
Naast degroteAllianzArena inDuitsland is

erooknogeenAllianzRiviera voor35.000
man, een schitterendbouwwerk indeheuvels
achterNice,waardeplaatselijkeploeg invoet-
balt.ArenaenRiviera zijnnieuwbouwstadions
dieheel ergopelkaar gelijken.Voorts zijn er
noghetAllianzStadiuminSydneywaar45.000
man inkunnen,AllianzParque inSaoPaulo
voor43.000 toeschouwers, enhethelemaalniet
bekendeAllianzPark inLondenvoor 10.000
rugbyfans,maardatwarenbestaande stadions.
Maarhé, isAllianzvorig jaarniet ineens

sponsorgewordenvanRSCAnderlecht, de
voornaamstehuurder vanhet stadion?
MisschienwordthetweldeAllianzEuro
Temple inBrussel.Metdenadrukopmis-
schien.Meer riskybusinessdanditEurostadion
isniet denkbaar,maardatheb jenueenmaal

als je als grootstadmet zoveel anderenoden
enprioriteiten te allenprijze eenveel te groot
stadionwil bouwen, opeengronddieniet van
jou is enwaarvoorandereoverhedenhunfiat
moetengeven.

Godgeklaagde schande
Uitgerekend inBrussel, de stadwaarniets lukt
enalles inhethonderd loopt, hetmetropooltje
vanocharme 1miljoenmensendatniet eens
éénbestuurlijk geheel is,moet straksdat sta-
dionverrijzen.Enniet zomaar een stadion,
maar een tempel voor60.000man,dat alles in
recordtempogebouwdmet eenbouwheerdie
inGentheeft bewezenniet vandemakkelijkste
te zijn en–omhet extragecompliceerd te
maken–ooknogeensopvijandelijk grond-
gebied.Bonne chance, veel geluk.Het isniet te
hopen,maardekansdatweons in2020onster-
felijkbelachelijkmakenvoorheelEuropamet
een stadiondat erniet zal staan, is veel groter
dandatweer tegendie tijd in voetballen.
Het is ookeen raadselwaarommenvast-

houdt aan60.000 toeschouwers voordat
nieuwestadion.Gaanweechtbouwenopmaat
vaneenfinale vaneenEuropeeskampioen-
schapof ishet bedoelingdatwenogvoorhet
pensioenvanschepenAlainCourtois een
ChampionsLeague-finalenaarBrussel halen?
VoorAnderlecht alleen isdat stadionalvast
veel te groot. Behalve concertenenmisschien
deRodeDuivels kanalleendeMemorial
VanDamme ineengoed jaarmisschien60.000

tickets verkopen,maaruitgerekenddat evene-
ment isnietmeerwelkom.
Dat eenatletiekbaaneneenvoetbalstadion

niet samenzoudengaan, is compleet vandepot
gerukt en is eenvandie achterhaaldepremis-
senwaardevoetbalwereld eenpatent opheeft.
Eenhele infrastructuurafstemmenopdertig
dagengebruik, is economischenmaatschappe-
lijkniet te verantwoorden,maardearrogantie
vandemeest gesubsidieerde sport vanhet land
(ikbespaarudevoordelenvanhet voetbal op
vlakvanbedrijfsvoorheffingensociale lasten)
is grenzeloos.DedomheidvanBrussel ook.
Er zijn stadions zatwaarde twee functies

wel samengaan.Het StadedeFranceomer
maar één tenoemen, ismisschienniethet beste
voorbeeld,maarookhetOlympicStadiumin
Londen,waar volgend jaarWestHamUnited
zal spelen, behoudt zijn atletiekbaan.Meer
zelfs, erwordt gewerktmetuitschuifbare
tribunes enUKAthletics is indevoetballoze
maandenverzekerdvangebruik.
Omalle voorgaande redenensluit ikmij

graagaanbij JacquesBorléeomvoordie
bulldozers te gaan liggenalshetKoning
Boudewijnstadionzonderalternatiefwordt
gesloopt.Het zoueengodgeklaagde schande
zijn als strakshet grootste atletiekstadionvan
het landverdwijnt tenvoordele vaneenkoop-
centrumdat eenkilometer verderopeen
megalomaanvoetbalstadionmoetfinancieren.
Deweerstanddaartegenkannietmassaal
genoegzijn.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist

@hansvdwEurostadion
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JUSTINE HENIN

‘Serena kan nog twee
à drie jaar top zijn’

KIM CLIJSTERS

‘Beste tennisspeelster
aller tijden’

DOMINIQUE MONAMI

‘Grote sportvrouwmet
unieke persoonlijkheid’

Justine Henin trof Serena

Williams liefst veertien keer.

Aanvankelijk moet Henin wat

geïntimideerd zijn geweest:

in het eerste onderlinge duel

kreeg ze nog een 6-0 in de

tweede set aangesmeerd. Maar

op gravel wist Henin greep te

krijgen op de Amerikaanse.

Een van haar pijnlijkste neder-

lagen ooit leed Williams in de

halve finale van Roland Garros

2003, waarna ze in tranen uit-

barstte en Henin een gebrek

aan fairplay verweet.

Sindsdien was het oorlog.

In totaal zou Henin zes van de

veertien duels winnen. Henin

zei het tennis voorgoed vaar-

wel in 2011 en zag Williams

nadien nog acht grandslam-

titels pakken.

In augustus van dit jaar stak

Henin haar lof voor haar voor-

malige rivale niet weg: “Serena

hoeft niets meer te bewijzen,

maar blijft toch de records

najagen. Ik bewonder het dat

ze zo lang aan de top staat. Ze

is nog altijd de baas.”

Tegelijk is Henin verbaasd dat

zo weinig nieuwe toppers

opstonden die Williams van

haar troon kunnen stoten. “In

mijn periode was ze de beste

speelster die ik ooit had ont-

moet. Maar ik zie geen nieuwe

jonge speelsters die haar plaats

innemen. Ze staat nog altijd

een trap hoger dan Kvitova,

Kerber, Wozniacki, Halep en

Sharapova. Een nieuwe super-

ster ontbreekt. Serena kan nog

twee à drie jaar top zijn.”

Negen keer stonden Kim Clijsters

en SerenaWilliams tegenover

elkaar. Bijna steeds leverde dat fel

bevochten veldslagen op en flink

wat drama. Zeker het eerste (derde

ronde USOpen 1999) en laatste

duel (halve finale US Open 2009)

warenmemorabele matchen.

Als zestienjarige neofiet stond

Clijsters net voor de eeuwwisseling

in Flushing Meadows tegenover

de twee jaar oudereWilliams.

Het enthousiaste publiek kreeg

een voorsmaakje van een tennis

dat de volgende tien jaar het

vrouwencircuit zou domineren.

De Limburgse raakte bij een 5-3-

voorsprong in de derde set over-

mand door emoties, de joelende

thuisaanhang en het bulldozer-

tennis vanWilliams en verloor

alsnogmet 5-7.

Exact een decennium later kwam

Clijsters terug van haar adempauze

en de geboorte van dochtertje

Jada om de USOpen op verbluf-

fende wijze te winnen, na een van

demeest controversiële halve fina-

les ooit. De toen 27-jarige Serena

zag zich uitgesloten, nota bene op

matchbal voor Clijsters, na bedrei-

gingen aan de lijnrechtster die een

voetfout had gemeld. Een anti-

climax, maar voor Clijsters de aan-

zet tot haar tweede grandslamtitel.

“Voor mij is Serena de beste speel-

ster aller tijden”, zei Clijsters in 2012

aan de vooravond van haar defini-

tieve afscheid. “Fysiek steekt ze,

als ze in vorm is, er bovenuit.

Ze is snel en sterk en heeft een

goede oog-handcoördinatie.

Die combinatie maakte van haar

de beste speelster ooit.”

Dominque Monami speelde zelf

in Quebec toen Serena Williams

daar debuteerde. Ze kan zich de

wedstrijd nog voor de geest

halen. “Ze speelde in een aparte

hal. De andere speelsters waren

benieuwd om haar te zien.”

Twee jaar later mocht Monami in

Zürich zelf aan de bak tegen de

pas 16-jarige Williams en won ze

met 6-2, 6-4.

In hun enige andere onderlinge

duel op Roland Garros 1998 kon

Williams de rollen omdraaien en

klopte ze Monami met 6-1, 6-1.

Monami zei toen: “In de tweede

set zat ik te bidden: hopelijk

maak ik minstens een game, en

breekt ze mijn arm niet. Serena

straalde iets uit als: hier ben ik en

ik maak je af.”

Dat Serena Williams nu al twintig

jaar aan de top staat, dwingt

bij Monami veel respect af:

“Twintig jaar geleden speelde ze

al het tennis van de toekomst.

Omdat ze over zo veel power,

spierkracht en talent beschikt,

waren haar matchen fysiek

vaak minder veeleisend. Ik denk

dat ze het ook daarom zo lang

uitzingt. Nu zie ik haar als een

van de grootste sportvrouwen

ooit.”

Met een unieke persoonlijkheid,

geeft Monami toe: “Ze is een

echte dramaqueen. Op Roland

Garros leek ze te sterven en dan

nog sloeg ze winners. Ik heb

vaak moeten lachen om haar

uitspraken. ‘Zelfs in mijn grootste

nachtmerrie zag ik mezelf niet

verliezen’, zei ze ooit. Typisch

Serena.” QBFR


