
56 zeno. ��

interview.
Globetrotter AnnWauters weet van geen ophouden

De grande dame van
het Belgische basketbal

Na Frankrijk, Rusland,
Zuid-Korea, Spanje, België
en Europa won AnnWauters
(36) recent ook de titel in
de VS. Een hoogtepunt waar
ze nog een seizoen Turkije
aan vastplakt en tussentijds
de nationale ploeg aan rust,
gestalte en ervaring helpt.
Een gesprek met de beste
Belgische sportvrouw
die nooit erkenning kreeg.
HANS VANDEWEGHE

p 24 oktober landde ze inBrussel na
dik viermaandenLosAngeles. Ze gaf
een persconferentie, sliep éénnacht
in haar bed inBellegemen reisde
meteennaar haar nieuwe team
AgüSporKayseri in hetmidden van
Turkije. Afgelopen zondag speelde ze
daar nog een competitiewedstrijd en
danwashet hollen naar het vliegveld.
In de nacht van zondag opmaandag
stak ze opnieuwde sleutel in de deur
vanhaar huis in Bellegem, nu voor
drie nachten.

Woensdag sloot ze aanbij de nationale ploeg,
een dagje na de anderen enna twee dagenbij het
gezin. Vandaag, zaterdag 19 november, speelt ze
met deBelgianCats thuis tegenWit-Rusland en
woensdag in Polen. Vandaar gaat het in één ruk
terugnaarTurkije. En zohoudt ze dat al achttien
jaar lang vol, die zesmaanden tot enmet de
bevalling vanVince uitgezonderd,maar toenhad
ze tijdens de zwangerschap al een contract gete-
kendmetValencia.
Haar vrouwLotWielfaert (40),metwie ze

samendrie kinderen grootbrengt, keek er hoege-
naamdniet van op toenAnn enkelewekennade
bevalling al begon te trainen. “Annheeft speciale
genen. Zij heeft Vince (5) op dewereld gezet, ik
onze dochters Lou (5) enDree (2). Vince is de eni-
ge die nooit ziek is. DieWautersen zijn oersterk.”

Datblijft eenbehoorlijkmysterie. Jij bent 36
maar lijktweinig temankeren, terwijl je jaren
aaneen stukdubbele seizoenenhebtgedraaid.
AnnWauters: “Eigenlijk heb ik alleen last aan één
knie.Met omde zoveelmaanden inspuitingen
met hyaluronzuur kan ik het onder controle
houden,maar dat kraakbeen is natuurlijk aan
hetwegslijten. Verder heb ik eigenlijk niks. Ik ben
trager geworden vergelekenmet tien jaar gele-
den,minder explosief en ik recupereerminder
makkelijk,maar ik ben slimmer geworden tegen
steeds atletischer speelsters. En ik doe het nog
even graag. Als ik twee dagenniet kan sporten...”
LotWielfaert: “… loopt ze ferm ambetant.

Gelukkig hebbenwehier in huis eenfitness-
zaaltje. Zelfs op vakantie op deMalediven staat
Annopde loopband.
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� Ann Wauters (r.)
in actie op training
met de Belgian Cats.
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� Ann Wauters verzamelde in haar lange carrière de ene trofee na de andere: ‘Ik ben nog steeds gek op basketbal,
dus waarom zou ik stoppen?’ © KAROLY EFFENBERGER
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“Zittenwe in de Provence, dan rijdt zij per
koersfiets deVentouxnaar boven en ik erachter-
aanmet de auto. Anderzijds is dat precieswat ik
vanaf heel jonge leeftijd zo bewonder inAnn: die
vastberadenheid, die discipline, diewil. Alles zal
ze doen omzofitmogelijk haar vak te kunnen
beoefenen.”
Ann: “Ik zit zo in elkaar.Het is niet dat ik een

ADHD’er ben,want ik kan ook gewoon rustig zit-
ten enniks doen. Trainen geeft structuur aanwat
ik doe en ik bennog steeds gek opbasketbal, dus
waaromzou ik stoppen?”

Lotheeft ookbasketbal gespeeld.Duskunnen
jullie samen trainen.
Lot: “Ik heb ook basketbal gespeeld,maar ik heb
erminder last van. (lacht)Bovendien,we zijn in
het verledenweleens samengaan trainen,maar
danbepaalde zijwat ikmoest doen endanwas
het alsof ik in het leger zat. Alswenaar eenplein-
tje gingen en ik haar ballenmoest aangeven,was
het altijdmijn schuld als zemiste. Neendus,wij
samen trainen is geen goed idee.”
Ann: “Ik ben ook voormijzelf kritisch hoor.

Een verlorenwedstrijd betekent eennachtje
piekeren.”

Jehebtnuookde titel gewonnen inAmerika
metdeLASparks.HoewasLosAngeles?
Ann: “Super gewoon.Wewoonden inMarina del
Rey aande rand vanVenice Beach, twee blokken
vanhet strandmetMuscle Beach endie
basketbalveldjes vanWhiteMenCan’t Jump.
Trainendoen ze daar in één lange sessie en dus
warenwij om2uur klaar. Ik zat bijna elke dag
met Lot en de kinderen ophet strand. Toen ik de
mail kreeg vande coach vande Sparks, had ik
serieuze twijfels of ik dat nogwilde doen,maar
Lot zei: ‘Hmm,L.A.’ Toen zag ik het ookwel zit-
ten. Anderen ook. (lacht) Ik dacht nog: tiens, zo
veel bezoekhebbenwenooit gehad inRusland.
En ze staan ookniet te dringen omnaarTurkije
te komen.”

Wat je zegt. Kayseri ligt inCentraal-Anatolië.
Watga jedaar zoeken, behalve eenmooi
contract allicht?
Ann: “Dat contract heeftmeegespeeld,maar ik
vindTurkije eenmooie competitie. Het glas is
nogniet helemaal leeg,wel bijna en ik ga het hele-
maal uitdrinken,want ikwil namijn carrière
geen spijt hebbendat ik iets niet heb gedaan of
dat ik nog zin had in basketbal en toch ben
gestopt. Ik hebhet altijd jammer gevondendat
Canberra toenniet is doorgegaan omdatmijn
mamaziekwas,maar inAustralië gerakenwe
weleensmet een gewone reis. Australië staat nog
opmijn bucketlist, nietwaar Lot?”
Lot: “Annhééft een bucketlist.Wehebben

onlangs haar eerste lijstjemetwat zewilde doen
nog teruggevonden.Dat had ze opgeschreven in
Samara. Eenhuis bouwen stonddaar ondermeer
op ennet zoals hetmeestewat op dat lijstje stond,
is dat gerealiseerd. Ann is bijzonder planmatig,
een beetje het tegenovergestelde vanmij.Maar
watKayseri betreft, ik blijf hiermet de kinderen
en ik komalleen in de schoolvakanties af. Ze zijn

5,5 en 2 endan kunnen ze rustig naar de kleuter-
klas.”
Ann: “Datwordt dus elke dag FaceTimen.

Hopelijk ontploffen er niet te veel bommen,want
dan gaat inTurkije het internet op zwart. In
afwachting vande vakanties zal ik veel Netflix
kijken.Mijn leven ismakkelijkerwant ik kanuit-
slapen,maar ik denkdat ik het lastig zal krijgen.
Voor Lotmet die drie kinderenwordt het ook
zwaarder.”

Jijwasooit keuzenummeréén indeWNBA,
inhétbasketballand. Steekthetniet dat je
dezekeerweinig aan spelen toekwam?
Ann: “Ja natuurlijk. Ik hebnooit eerder eenhele
wedstrijd op de bank gezeten ennuwel. Ikwas
daar niet blijmee. Of het terechtwas?”
Lot: “Neen, hetwas niet terecht, de coach

roteerde gewoon teweinig,waardoor jullie de
enewedstrijdwonnen,maar de andereweer ver-
loren.”

Ann: “Ik hadmijzelfwel iets vaker in het veld
gebracht, datwel.Wewarennatuurlijkmet vier
voor die ene plek opde center,maar dat had ik
hemook gevraagd:wat kan ik jullie bijbrengen?
Eenbepalende rol vanaf de bank, zei hij.
Uiteindelijk gebruikte hijmij nauwelijks enwe
zijn kampioen geworden.Dus heeft hij gelijk.
(lacht)Maar ikwas niet echt gelukkig, neen.
“En toch is het eenunieke ervaring geworden.

Een van onze teameigenaarswasMagic Johnson
(de legende van de LosAngeles Lakers, HV). Hij is
naar alle finalewedstrijden komenkijken, zelfs in
Minneapolis. Inwedstrijd vier thuis kondenwe
het afmaken:Magic, KobeBryant, SnoopDogg en
FloydMayweather zatennaast het veld,maarwe
verloren.Magicwachtte ons op in de kleedkamer.
Zo inspirerend, zomotiverend, die stem, die
glimlach, hetwasmuisstil: been there, zei hij, het
is ooit voor ons thuis niet gelukt tegen deCeltics,
maarwe zijn in Boston gaanwinnen endat kun-
nen jullie ook. Echtwaar: door die speech zijnwij
de vijfdewedstrijd bij deMinnesota Lynx gaan
winnen.”

Vroegerhad jehetweleensoverhetomge-
keerd racismevandezwarte collega’s naar
deEuropese speelsters.Merk jedatnog?
Ann: “Neen.Het teamhad vijf Europese speel-
sters,met opzet, ommeer teamspirit in de ploeg
te krijgenwant Europeanen spelenhet spel col-
lectiever.

‘Magic Johnson wachtte
ons in de kleedkamer
op na de nederlaag

inmatch vier.
Zo inspirerend,

zomotiverend, die stem,
die glimlach’
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Note bene: Ann Wauters
speelde vaak 'dubbele' seizoe-
nen: in de zomer in de States, in
de winter bij een club in Europa.
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Maarwij kwamennatuurlijkmid-
den in die Black LivesMatter-storm
terecht. Boeiendhoor, die raciale
verdeeldheidwaar dat landnog
steedsmee kampt.”
Lot: “Er iswelwat aandehand,

hèAnn.WatAlanaheeftmeege-
maakt, dat kunnenwij ons niet
inbeelden.”
Ann: “Neen zeg. AlanaBeard, een

zwarte teammate die in eenmooie
auto rijdt, was van training onder-
wegnaar huis enwerd tegen-
gehoudendoor de politie. In 2015
was inTexas iets fout gegaanmet
een zwarte vrouwdie ookwas
tegengehoudendoor de politie en
die in de gevangeniswas beland en
daarwas gestorven. DuswasAlana’s
eerste reactie omhaar handen
boven ophet stuur te leggen toen de
politie ophaar toestapte. Op veilig
spelen en vooral geen aanleiding
geven totmeer. Vreselijk. Die discus-
sie over Black LivesMatter toonde
mij datwij gewoonnietwetenwat
het is omdaar op te groeien en
zwart te zijn.”
Lot: “Racisme zit in de onderbuik

vande blankeAmerikaan. Ennu is
ooknog die Trumpverkozen.Dat
hadmijn broer, die inNewJersey
woont, trouwens voorspeld.”

ZwartePietenkennenzedaarookniet.
Ann: “Ik ben erover begonnen, uitgerekenddeze
zomer. Zwarte Piet, zwart geschilderd, eenhulpje
van eenblanke heilige, daar kunnen ze echt niet
bij. Jamaar, zei ik, hij is zwart door de schoor-
steen enhet is een traditie enzovoort. Ook dat
ging er echt niet in. Als je er bij stilstaat, is het
natuurlijk zo fout alswat.”

Waarhebben jullie het liefst gewoond?
Niet in Jekaterinenburg, neem ikaan.
Ann: “Hoewel, datwas ookniet zo slecht. De laat-
ste keer,metDree die enkelemaandenwas en
daar ziekwerd,was er te veel aan. Ik dacht toen
echt: ik ben klaarmet het buitenland.”
Lot: “Annkreeg een aanbod vanVilleneuve-

d’Ascq, hier bijna omdehoek, en ze heeftmeteen
getekend.”
Ann: “LosAngeles deze zomerwas echt tof,

maar het bestewaswellicht Valencia.Mooiweer,
mooie stad,wewoondenookprima aande opera,
maarwehuurden tijdens de hete zomer eenhuis
aanhet strand. Plus,wewonnendaar de Euro-
league (de Champions League vanhet basketbal,
HV).”
Lot: “SanAntoniowas ook prima,met al dat

Mexicaans eten.”
Ann: “Daarna ging ik bij Galatasaray spelen in

Istanbul, en ook daarwas het echt goedwonen.
Mooie stad, jammer vande instabiliteit in dat

land.Moskouwasminder.Wewoondendicht bij
het Rode Plein,maar het verkeer is er verschrik-
kelijk,waardoor jeminder buiten komt.”

Tweegetrouwdevrouwenmetdrie kinderen,
hoe leg jedatuit inhetbuitenland?
Ann: “Niet uitleggenwat nietmoetwordenuitge-
legd. In Californië is het natuurlijk geen item,
same sexmarriagewordt daar aanvaard. In
Turkije praat je daar alleen overmet jemede-
speelsters,maar die hebbenmeteen zoiets van:
daarmoetenwij hier nietmee afkomen. Je past je
aan. En als de kuisvrouwdenkt dat Lotmijn zus
is, danmag ze dat denken.Datmaakt het voor
iedereenmakkelijker.
“Ik ben er in België een paar keer op aange-

sprokenwaarom iknietméér rol-
model ben, bijvoorbeeld voor het
lesbischhuwelijk,maar dat ligt niet
inmijn aard. Ik stophet hoege-
naamdnietweg, en ik praat erover,
maar ikwil ook geenuithangbord
zijn.Hetzelfdemet politiek. Jij zegt
nu ook: je hebt bij Poetin, Erdogan
enTrumpgespeeld. Ja dat klopt en
ikmis eigenlijk alleennogNoord-
Korea enChina. Ik heb daar een
mening over,maar had ik daar dan
nietmoeten gaan spelen? Ik kanhet
gewicht vandewereld niet dragen.”

Jewil niet zeggenwanneer je
stopt,maardit duurt geen jaren
meer. Al een ideewat jegaat
doen?
Ann: “Jawel. Ik ga bij Atticuswer-
ken, het atletenbegeleidingsbureau
van JesseDePreter (ooit business-
partner vanVincentKompany,HV).
Ex-volleybalinternational Julie
Rumes zit daar ook enhaar ken ik
van toen zemet TomasVanDen
Spiegel inMoskouwoonde.Wekwa-
men elkaar tegen in de fitness enwe
hebben contact gehouden.
“En ikwilmij aansluiten bij

Pulso-Preventielab in Zwevegem. Ik
denk aan eenproject ombasketbal-
talent te helpen ontwikkelen. Ik

geloof in hetAmerikaanse systeemwaarbij de
atleet naast de teamtraining investeert in zijn
eigen lichaamomdie concurrentiestrijdmet de
andere tewinnen. Ik ben sinds 2015A-trainer bas-
ketbal en zelf coachen zal ik ook ooitwel doen,
maar nu evenniet. Als ik stopmet spelen, is het
omdat ik klaar benmet dat bestaan.Meteenhet-
zelfde leven gaan leiden, zittendnaast het veld,
lijktmij geen goed idee.”

Endandevraagdie altijd terugkomt: de
erkenningofhetgebrekeraan, steektdatnog?
Ann: “Bij Lot enmijn omgevingmeer danbijmij.”
Lot (blaast): “Jij vindt dat niet belangrijk en je

krijgt ook erkenning,maar dan vooral in het land
waarin je speelt of van je sport (AnnWauterswerd
vijf keer Europees speelster van het jaar,HV).Maar
ik blijf het een gebrek aanBelgische topsport-
cultuur vinden.”
Ann: “Ik heb tijdensmijn beste jaren concur-

rentie gehad vanKimClijsters en JustineHenin.
Vervolgenswint TiaHellebaut goud.Nu is erNafi
Thiam, terecht dat diewint,wantwat een presta-
tie. KimGevaert is ooknooit Sportvrouwvanhet
Jaar geworden. Is dat een troost? Ikmoet niet
getroostworden,maar een beetjemeer erken-
ning hadwel gemogen. Ikwon in 2015met
Villeneuve-d’Ascq de FIBAEuropaCup enbij het
daaropvolgende Sportgalawas ik niet eens uitge-
nodigd. Ik zoudaar bitter omkunnen zijn,maar
ik lach dan liever eens.”

‘Ik heb bij Poetin,
Erdogan en Trump

gespeeld. Ja, dat klopt.
Maar ik kan het gewicht

van de wereld
niet dragen’

B Ann Wauters: ‘Kim
Gevaert is ook nooit
Sportvrouw van het
Jaar geworden. Is dat
een troost? Ik moet
niet getroost worden.’
© KAROLY EFFENBERGER


