
DeMorgen.VRIJDAG 15/09/201724

DM.sport
Interview. Davis Cup-captain Johan Van Herck, de stille kracht

Die ene in een wak krijgt een stamp onder de kont, 
met de andere gaat hij een plasje maken, maar altijd weer 
lijkt Davis Cup-kapitein Johan Van Herck de juiste snaar 
te raken. Dat zal nodig zijn tegen de aussies. 
HANS VANDEWEGHE

‘Aan urinoirs sprak ik
Goffin wat moed in’

vrouwen. Vandaag hebben we David Goffin
aanschurkend tegen de top tien en heeft het
mannen tennis er nooit beter voorgestaan,
beaamt de tennisbondscoach.

“In de lente van dit jaar stonden we het
hoogst. David in de top tien en Steve Darcis even
op 38. Dat is nog beter dan destijds met Xavier
Malisse (hoogste ranking 19, HVDW) en Olivier
Rochus (hoogste ranking 24, HVDW), maar in de
Davis Cup hebben die nooit samengespeeld. Ik
denk dat dit de beste mannengeneratie ooit is.
Als de beste Malisse tegen de beste Goffin
speelt, dan zou het spannend zijn maar Goffin
zou het halen.

“De vorm van onze spelers is wel al beter
geweest. Goffin verstuikte zijn voet tijdens
Roland Garros en liep dan een compensatie -
letsel op aan de knie waar hij nog niet helemaal
van is verlost. Vervelend bij het afzetten en hij
moet het juist hebben van zijn benenspel.
Darcis had te maken met de geboorte van een
tweede kind. Het dochtertje dat ze al hadden
moest van de zomer aan haar hartje worden
geopereerd en dat is niet helemaal gelopen
zoals het hoorde. Dus ook zorgen en weinig
wedstrijden voor hem. En nu zijn we ook Joris
De Loore kwijt.

“Ik hoop dat Steve zich kan optrekken aan de
Davis Cup. Dat heeft hij al bewezen, onder meer
toen hij in Duitsland Alexander Zverev ging
kloppen, nu vierde van de wereld. Het plezante
aan deze ploeg is dat ze willen voor het land
spelen. Dat is een voordeel, maar de Australiërs
hebben dat ook. Die zijn vanuit de US Open 
meteen naar België gereisd en hebben een week
getraind bij TC Davis in Wezenbeek-Oppem.
Natuurlijk op gravel, de ondergrond die wij heb-
ben laten leggen. Dat is niet hun favoriete speel-
oppervlak, wel dat van ons. (lacht) En daarom
ligt die daar ook in Paleis 12 op de Heizel.”

‘We zijn een team
dat zichzelf

overstijgt 
in de Davis Cup, 

dat hebben we al
vaak bewezen’

JOHAN VAN HERCK

ohan Van Herck (43) is veranderd, maar wie
niet? Forser geworden, kaler ook, maar de
coach is dezelfde als de speler, wars van kapso-
nes, bereid en ondanks de toenemende stress
beschikbaar voor de journalist die hem samen
met zijn generatiegenoten Kris Goossens,
Christophe Van Garsse en Filip Dewulf inter-
viewde een kwarteeuw geleden, op hun weg
naar de hoogste tennishemelen.

Van Herck was het die bedankte om hem de
moeite te vinden om een verhaal over te maken.
Zijn eigen bestorming van de hemelen botste
uiteindelijk op het plafond van het fysieke 
kunnen.

“Een zwakke rug, daarmee kun je het schud-
den. Ik had twee wervels die aan elkaar waren
gegroeid en op het laatst liep ik rond met een
korset waarvan ik het gewricht moest loszetten
en inoliën om te fietsen op een hometrainer. Zo
gek was ik. Geen idee wat ik met een goeie rug
wel had kunnen bereiken. Als ik nu nog tennis,
drie dubbeltjes in interclub, heb ik drie weken
last aan mijn kuit. Ik was niet de meest getalen-
teerde, passie overheerste. Maar met passie is
niets mis. Ik heb het zelf altijd bijzonder gevon-
den om voor mijn land te spelen.

“Van onze generatie heeft Filip Dewulf het
best gepresteerd. Hij was ook het grootste
talent, maar misschien had hij het mentaal iets
beter kunnen aanpakken. Vandaag is hij journa-
list en dat is wel bijzonder om die daar dan in de
zaal te zien zitten. Hij schrijft goed, vind ik, en
hij weet natuurlijk waarover hij het heeft.”

Beste mannengeneratie ooit
Precies twintig jaar geleden stond Johan Van
Herck op zijn hoogste ranking, hing een tijdje
ergens in de top zestig, een plek waar we nu 
niet meer van opkijken na de successen bij de
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Australië komt met bad boy Nick Kyrgios

(ATP 20), in Cincinnati in augustus nog gewon-
nen van Goffin die toen al sukkelde met de knie,
en John Millman (ATP 185). Een 22- en een 28-
jarige, wel met talent maar ver van huis op 
gravel. De kaarten voor een tweede finale in drie
jaar liggen goed, op voorwaarde dat Paleis 12
kolkt zoals twee jaar geleden in de finale tegen
Groot-Brittannië in Gent. Toen was Andy
Murray te sterk en niet uit zijn comfortzone te
halen. Misschien lukt dat met Kyrgios wel. Als
België doorgaat, moet het tegen Frankrijk of
Servië, die in het nieuwe voetbalstadion in Lille
(waar de Rode Duivels op 1 juli van vorig jaar

voetballes kregen van Wales op het EK) voor
27.000 man hun halve finale spelen. Servië
speelt zonder Novak Djokovic, dus de kans op
een Frankrijk-België bestaat.

Twee plassende mannen
“Sowieso spelen we een eventuele finale altijd
uit. Dat heeft te maken met het Davis Cup-regle-
ment dat landen om de andere keer thuis laat
spelen. Wij hebben Frankrijk en Servië de laat-
ste keer thuis ontvangen, vandaar dat een finale
nooit in België kan zijn. Natuurlijk hebben we
een mooie kans tegen Australië. We zijn een

Evi Van Acker (31) stopt met
zeilen. Met onmiddellijke
ingang en zonder een plan
voor de toekomst. ‘Het is
een beslissing van het hart,
niet van het hoofd.’

Voor Evi Van Acker was het op
26 augustus, toen ze zilver

greep op het WK laser
radial in Medemblik, al

een uitgemaakte zaak
dat ze een punt achter
haar carrière zou zet-
ten. Ze had haar
coach Wil van Bladel
vooraf ingelicht,
bekent de Neder -
lander. “Ik had haar
keuze graag anders

gezien, wie
niet? Maar

als Evi er geen 100 procent voor
kan gaan, dan heeft het verder
geen zin. Ik steun haar beslis-
sing, want meer had ze er niet
voor kunnen doen. Of mis-
schien toch, ze had wat harder
kunnen zijn voor de concurren-
tie. Dat is wat ik bedoelde toen
ik ooit zei dat Evi meer een
‘bitch’ mocht zijn. Dan had ze
zilver en brons wat vaker in
goud omgezet.”

Van Acker knikt als ze dat
hoort. Op dat WK was het net
zo. Als ze in Medemblik ‘geme-
ner’ had gezeild, dan had ze
Marit Bouwmeester het goud
ont futseld. Maar de Gentse
wilde het spel fair spelen. “Ik
ben geen pussy, maar het ligt
niet in mijn aard om over lijken
te gaan. Ik ben net heel toegan-

kelijk voor andere zeilers.” En
eigenlijk maakte het niet eens
wat uit. Goud, zilver of brons,
haar besluit stond al vast. Het
was op bij Van Acker. En haar
palmares staat als een huis, met
olympisch brons in 2012 als uit-
schieter.

Opdoffer in Rio
Rio moest de apotheose worden
voor de bio-ingenieur. Vier jaar
had ze alles in het teken van
haar derde Spelen gesteld. Ze
miste huwelijken, doopsels,
communies en andere feesten
voor haar sport. Kroop elke
avond op tijd onder de lakens.
Tot 240 dagen per jaar zat Van
Acker in het buitenland, om
toch maar niets aan het toeval
over te laten. 

Wat haar grootste triomf
moest worden, draaide evenwel
uit op haar grootste ontgooche-
ling. Ze werd vierde. Net voor de
Spelen had Van Acker in Rio een
infectie van de shigella-bacterie
opgelopen. Die tastte haar gestel
zodanig aan dat Van Acker op
de derde dag van de competitie
fysiek helemaal leeg was. Van
Bladel: “Evi is vreselijk slecht uit
die Spelen gekomen, vol ver-
driet en wanhoop. Ze zag ook in:
als ik er weer vier jaar voor ga,
tot Tokio 2020, en ik maak dat
weer mee, dat kom ik niet
opnieuw te boven.”

De Gentse stopt als eerste op
de wereldranking in haar disci-
pline. Als winnares van de
wereldbeker. Als vicewereld-
kampioene. Begrijpelijk dat ze
er emotioneel van werd. “Rio
was erg. Veel erger dan Peking
(waar ze tiende werd, VH). Ik was
helemaal klaar om daar te pres-
teren, maar door die dysenterie
kon ik niet tonen hoe goed ik
echt was. Ik was na de Spelen
nog weken ziek. Ik kon niet
sporten, zat thuis, wilde nie-
mand zien of lastigvallen. Die
periode was mijn zwarte gat.”

Contract tot eind 2017
Van Acker is een perfectionist
en zag in dat ze zich niet meer
voor vol kon geven. “En ik ben
geen atlete van 99 procent. Ik
droomde vroeger van Peking
2008. Van Londen 2012. Van Rio
2016. Maar van Tokio 2020
droomde ik niet meer. Ik had
nog wel zin in het WK, maar ik
ben overtuigd dat ik de juiste
keuze maak om nu te stoppen.”

Haar contract bij Sport

Vlaanderen loopt tot eind
december, dat laat haar toe om
nu even haar opties te bekijken.
“Ik heb zoveel interesses en kan
oneindig veel kanten op. Dat is
een luxe maar tegelijk maakt
dat mijn keuze moeilijker. Laat
ons zeggen dat ik met een open
vizier de wereld intrek.” (VH)

Moegestreden Van Acker 
vaart niet meer tot Tokio 2020

‘Ik was na Rio nog
weken ziek. Ik kon

niet sporten, zat
thuis, wilde

niemand zien’
EVI VAN ACKER

Palmares
► Olympische Spelen
2008 10de
2012 brons
2016 4de
► WK’s
2011 en 2017 zilver
2014 en 2015 brons
► EK’s
2006, 2007, 2011 goud
2008 brons
► Onderscheidingen
2012 Sportvrouw van
het Jaar, Nationale Trofee
voor Sportverdienste,
Vlaamse Reus
2011 Vlaams Sportjuweel

daar staat de nummer 90, gedraag je daar ook
naar en het komt goed.’ Dat is niet veel, maar
het heeft geholpen. Hij won de volgende drie
sets.”

Dankbaar
De sfeer in het Belgisch Davis Cup-team is opti-
maal, in een ongewone setting die in België in
veel milieus tot communautaire spanningen
zou leiden. Twee Franstalige toppers worden
gecoacht door een Vlaming, met een hoofdza-
kelijk Franstalige staf. Dat verloopt probleem-
loos.

“Het zijn karakters, dat wel, maar geen moei-
lijke jongens. Dat is een voordeel. Wellicht heeft
mijn keuze om de persoonlijke coaches er nau-
wer bij te betrekken geholpen. Zij kennen hun
speler, ik zie die maar een paar weken per jaar.
België heeft ook geen geld voor een voltijdse
Davis Cup-captain. Mijn dagelijks werk is het
begeleiden van de 15-plustalenten van Tennis
Vlaanderen.

“Ik ben als speler ook altijd dankbaar
geweest voor alles wat men voor mij heeft
gedaan. Ik wil dat de leden van het Davis Cup-
team ook dankbaar zijn. Ze mógen voor hun
land spelen, ze wórden goed behandeld en er
komen veel mensen kijken. Dat is ook het eerste
wat ik hen heb gezegd toen we samen kwamen:
de mensen komen naar de Belgische sterren 
kijken en dat zijn jullie, speel en gedraag je daar-
naar, drie dagen lang. Verlies je, jammer, maar
ga ervoor. Vergeet even het circuit, dit is de
Davis Cup en daar zijn wij goed in.”

Tennis is veranderd, zegt Van Herck, maar
het wordt niet altijd beter gespeeld. De spelers
slaan harder, maar slaan ze juist? In de twee-
spalt Federer-Nadal kiest hij onomwonden voor
Federer, maar ook Nadal kan hij waarderen.

“Tennis is veel fysieker geworden, maar dat
die oude mannen, met alle respect, nog de
grootste toernooien winnen, heeft zeker te
maken met hun tennis. Fysiek zijn ze beter
voorbereid dan ooit en ze hebben een enorme
staf rond zich. Anders kan zo’n Nadal niet
steeds weer terugkeren uit blessure. Maar er is
meer. Ze lezen het spelletje gewoon beter en dat
probeer ik onze aankomende talenten ook wijs
te maken.

“Ik geloof meer in de goede zones, de juiste
tactiek, de opbouw van een punt en de plaatsing
van de bal dan in de snelheid waarmee je een
bal slaat. Hoe hard ook, tegenwoordig kan elke
speler een harde bal terugslaan. Een juiste bal
slaan, is veel efficiënter.”

en dat we hen konden breken, wat ook
gebeurde. Dat was een aanvoelen. Ik heb ook in
Duitsland op een bepaald moment Darcis onder
zijn voeten gegeven. ‘Stop met zagen en speel je
tennis’, heb ik hem toegeroepen. Ik zag hem
schrikken, maar hij begon te tennissen.

“En in Gent in de finale stond David Goffin 
2-0 achter tegen Kyle Edmund en was hij klaar
om met 0-3 te verliezen. Hij nam een plaspauze
en ik ging mee naar het toilet. Je had ons moe-
ten zien staan, twee plassende mannen boven
een urinoir en hij begon te praten. Ik liet hem
praten en bij het buitengaan zei ik: ‘Nu stap jij
hier buiten als de nummer 15 van de wereld en
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‘Als Darcis speelt,
leef ik met elk punt
mee. Schreeuwen,

gebalde vuisten.
Goffin heeft rust
rond zich nodig’

Zulte Waregem
slikt vijf goals
tegen Nice

Francky Dury had zich in de
aanloop naar de confrontatie
met Nice moedig gepresen-
teerd. Maar nog voor het half -
uur moest de trainer zich
gedesillusioneerd omdraaien:
0-3. Hoe charmant Zulte
Waregem ook voor de dag
kwam, goed spelen volstaat
niet in Europa. En de weinige
kansen die zich aandienen,
moet je grijpen. Peter Olayinka
zag eerst een plaatsbal en 
vervolgens een knappe volley
gered worden. Na rust scoorde
Leya Iseka. De Pauw vergat er
een echte match van te maken.
Onbegrijpelijk hoe hij de 2-3
liet liggen. De klasse van Mario
Balotelli lag niet aan de basis
van de pandoering. De Italiaan
hield al bij al een snipperdag, 
op die assist voor de 1-4 en zijn
doelpunt (1-5) na. (NP)

Najar mag zelf
beslissen over
operatie

Waar Anderlecht voor vreesde,
is werkelijkheid geworden.
Onderzoek wees uit dat Andy
Najar tegen Bayern München
een scheurtje in de linker -
hamstring heeft opgelopen, zo
valt in zijn entourage te horen.
De Hondurees, die medisch
gezien nooit had mogen aan-
treden dinsdag, sukkelt al sinds
maart met die spierzone. Nu de
diagnose gesteld is, is het aan
Najar zelf om te beslissen of hij
een operatie wil ondergaan.
Binnen Anderlecht vreest men
dat een ingreep onvermijdbaar
is – en dan is Najar twee en een
halve maand buiten strijd –,
maar als de speler liever een
ouderwetse revalidatie van
minstens tien dagen wil aanvat-
ten, is dat ook een optie. Het
risico op herval is in dat laatste
scenario wel groter dan bij een
operatie. Logischerwijs is de
flankspeler morgen niet inzet-
baar voor KV Kortrijk. (PJC)

► Johan Van Herck kijkt toe
tijdens de oefensessie in Paleis
12, Brussel. Daar gaat vandaag
de halve finale in de Davis Cup
van start met twee enkelduels. 
© PHOTO NEWS

HALVE FINALE DAVIS CUP (BEL-AUS)
Vanaf vandaag tot zondag op Sporza

team dat zichzelf overstijgt in de Davis Cup, dat
hebben we al verschillende keren bewezen.

“Ik weet niet of dat aan mij ligt. Ik doe wat ik
denk te moeten doen, nu al zes jaar lang. Jawel,
een record, ik heb Steven Martens onttroond als
langst zittende coach ooit. De speler Van Herck
is soms terug te zien in de coach Van Herck. Als
Steve Darcis speelt, bijvoorbeeld, leef ik met elk
punt mee, zoals ik dat ook als speler deed.
Gebalde vuisten, schreeuwen. Als David Goffin
speelt, doe ik dat juist niet, bewust. Die heeft
rust rond zich nodig. Laat hem maar doen.

“Die aanpak werkt. Ik heb in Duitsland voor-
speld wat er zou gebeuren, dat het tij zou keren

achter de Belgische tennissuccessen

zogezegd

‘Ik moet fysiek 100 procent zijn om op mijn
best te zijn. En ik heb wel wat in te halen. Het is
hier twee keer zo hard trainen als in Engeland’

► Jordy Clasie 
(ex-Southampton)
wil zijn carrière
herlanceren bij
Club Brugge, dat
vanavond Malinwa
ontvangt.


