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Ik zie Bölöni als een tweede vader. 
Hij is iemand die oprecht geïnteresseerd is 
in de mens achter de voetballer

ANTWERP-SPITS DIEUMERCI MBOKANI, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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De vrouw die conservatief 
Amerika laat huiveren

e ster van deze sport-voorzomer is
voorlopig Megan Rapinoe, een kleine
Amerikaanse met een strak lijf, rappe
beentjes en goede voeten. Ze speelt
voetbal.

Er blijven er niet veel overeind na
een discussie met de firma Trump &
Trollen. Rapinoe deed meer dan over-
eind blijven. In de week dat ze zich de
woede van Donald Trump en zijn alt-

right op de nek haalde door te stellen dat ze er
niet aan denkt naar dat “fucking White House”
te gaan, omwille van Trump, speelde ze een
dijk van een partij op de World Cup in en
tegen thuisland Frankrijk.

Buitenspeelster Rapinoe zorgde voor de
twee Amerikaanse goals en en passant maakte
ze een statement dat nóg meer haar deed
rechtkomen bij conservatief Amerika. Toen
haar was gezegd dat afgelopen zaterdag gay-
pride-dag was in Frankrijk, sprak ze een waar-
heid uit die voor velen als ongemakkelijk
wordt beschouwd: “Go gays. Je kunt geen kam-
pioen worden zonder lesbiennes in je team.
Het is nog nooit gebeurd. Dat is wetenschap.”

Dat, en het vieren van haar
doelpunten met haar armen
wijd open en lichtjes arrogante
come-and-get-me-if-you-can-
blik, zorgde voor zoveel onge-
mak bij de Trump-aanhangers
dat ze nu ongetwijfeld tégen
hun eigen nationale ploeg sup-
porteren. De Britse tv-ster
Piers Morgan tweette dat hij
niet kon wachten tot “de leeu-
winnen (de Engelse ploeg) dat
stomme ego (van Rapinoe) ver-
scheuren”. Van Morgan moet u
weten dat hij een grote Trump-
fan is nadat hij in 2008 zijn
show The Apprentice voor be-
kende Angelsaksen won.
Trump noemde Morgan bij de
prijsuitreiking roekeloos, arro-
gant, kwaadaardig en onaange-
naam. Dat heeft wat te
betekenen als Trump dat zegt.

Waarmee we bij de sport zijn aanbeland, als
u vrouwenvoetbal tenminste sport vindt (flauw
grapje). De halve finales gaan midweeks tussen
Zweden en Nederland en Engeland en de Ver-
enigde Staten. Volgend weekend wordt dan de
finale gespeeld.

Ik heb zowel Frankrijk-VS vrijdagavond als
Nederland-Italië zaterdagnamiddag gezien. Die
eerste wedstrijd was een en al intensiteit, span-
nend tot en met, en aan het eind won de beste
ploeg. Nederland-Italië was één helft uitermate
slaapverwekkend, wat bij mij redelijk goed is
gelukt want ik heb de tweede helft van de eer-
ste helft half-comateus beleefd. Het zou goed-
koop zijn om dat te wijten aan het

vrouwenvoetbal, want ook mannenwedstrij-
den zijn soms zo saai dat je erbij in slaap valt.
Bovendien was het bloed- en bloedheet afgelo-
pen zaterdag.

Het Nederlandse optreden was gewoon af,
perfect, vanaf de stoet met supporters richting
stadion tot de laatste baltoets. De Nederlandse
vrouwen voetballen zoals hun mannen in be-
tere doen: druk en drang naar voren, een beuk
af en toe en ook niet te beroerd om er zelf de
spanning in te houden door iets doms te doen.
Daarom zullen de Nederlandse vrouwen eindi-
gen zoals de Nederlandse traditie voorschrijft:
verliezen in de halve finale of de finale.

De vraag die bij vele sportliefhebbers op de
lippen brandt: waarom moeten wij naar iets
kijken dat lijkt op de sport waar we van hou-
den, maar dan veel trager, minder krachtig en
met meer foute passes en onverklaarbare mis-
sers? Een twitteraar vond vrouwenvoetbal
spannend, maar verder kut-met-perenvoetbal
(mijn samenvatting van zijn betoog).

Spanning zou moeten volstaan, versterkt
misschien door respect voor vrouwen die voor
weinig geld evenveel of meer dan de mannen

hun stinkende best doen voor
de nationale ploeg.

Vergeleken met welke an-
dere vrouwensport ook, heeft
vrouwenvoetbal het grote na-
deel dat het publiek – ook de
vrouwen die het spelen – man-
nenvoetbal als de maat der
dingen ziet. Met andere woor-
den: hoe goed Rapinoe, Mor-
gan, Van de Donk of Miedema
het ook doen, op ons voetbal-
netvlies hebben we beelden
van Salah, Messi, De Ligt en De
Jong, om maar die te noemen.

Toch heb ik de indruk dat
vrouwenbasketbal en vrou-
wenvolleybal, die ik allebei om
familiale en gezinsredenen al
heel mijn leven volg, technisch
en tactisch een hoger niveau
halen dan vrouwenvoetbal.

Wie dan weer een beetje dieper op de wed-
strijden ingaat, ziet dat tussen de landen en
tussen speelsters van hetzelfde team de ver-
schillen in individuele techniek en vista nog
erg groot zijn.

Vrouwenvoetbal zit in zijn groeispurt en
heeft tijd nodig. Van alle sporten was voetbal
de laatste om vrouwen in de armen te sluiten
en te behandelen als topsporters. Dat krijg je
niet zo gauw weggewerkt en daarom is het ook
geen toeval dat de VS het beste voetballand is
bij de vrouwen. Zij hebben als eerste volwaar-
dige trainingsprogramma’s ontwikkeld. Ver-
plicht móéten ontwikkelen. Zoek op ‘Title IX’
en u zult begrijpen waarom de VS wereldkam-
pioen worden.

Megan Rapinoe loodst de Verenigde Staten naar de halve finale van het WK. © GETTY IMAGES
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Nog voor de opworp was al dui-
delijk hoe de kaarten lagen voor
de Belgian Cats: winnen van
Servië stond synoniem met
groepswinst en een ticket voor
de kwartfinales, verliezen bete-
kende een tweede plek en Slo-
venië morgenavond als tegen-
stander in de barrages. 

Emma Meesseman bleek
niet onder de indruk van de
fluitconcerten: 8 punten zon-
der misser en 2 rebounds. En
dat terwijl er één of twee Servi-
sche speelsters op haar vlogen
telkens als ze de bal had. Samen
met Kim Mestdagh kon ze de
Belgen in het spoor van de
thuisploeg houden.

Het was vooral de inbreng

Gastland Servië stuurt Belgian Cats 
naar barrages op EK basket

van Jana Raman, die sterk ver-
dedigde, en de slimme cuts van
Antonia Delaere die de Cats toe-
lieten om een kloof van acht
punten te slaan, ook al omdat
ze de Servische sterspeelsters
Ana Dabovic en Sonja Petrovic
monddood werden gemaakt.

Money time dan. Met nog vier
minuten op de klok schoot 
Petrovic haar team weer op
voorsprong (56-57). Mestdagh
en Meesseman zorgden ervoor
dat het tot in de slotseconden
een thriller bleef. Helaas eentje
zonder goede afloop (66-70).

De Belgen zijn nog niet uit-
geteld, maar de weg naar het
EK-podium en naar Tokio 2020
is weer een stuk langer. (VH)

Jana Raman verdedigt sterk
tegen Servië. Het volstaat niet
voor een rechtstreeks ticket
voor de kwartfinale. © BELGA

Geens schrijft
geschiedenis 
in sprinttriatlon

Jelle Geens heeft geschiedenis
geschreven in de sprinttriatlon.
Onze 26-jarige landgenoot
won in Montreal als eerste
Belg ooit een wedstrijd in de
World Triathlon Series. Bij de
vrouwen werd Claire Michel
zesde. Eerst de cijfers: 750 me-
ter zwemmen, 20 kilometer
fietsen en 5 kilometer lopen.
Geens klokte over de halve
olympische afstand een knappe
58:05. Hij maakte het af in de
laatste rechte lijn van het lopen.
Drievoudig wereldkampioen
Mario Mola werd tweede. “Ik
train veel met Mola, dus ik wist
hoe snel hij was in de sprint”,
vertelde Geens. “Dit is de groot-
ste zege uit mijn carrière.” (DMM)

Drie nationale
wielertitels voor
team Lefevere

Drie nationale kampioenen voor
de ploeg van Patrick Lefevere. In
Nederland mocht Fabio Jakob-
sen juichen. In de sprint won hij
voor Van Poppel en Hofland. In
Luxemburg liet Bob Jungels de
dubbel optekenen. Al voor de
vijfde keer in zijn carrière pakte
de winnaar van Kuurne-Brussel-
Kuurne zowel het goud tegen
de tijd als op de weg. In Dene-
marken volgde Michael Mor-
kov zichzelf op als kampioen.
Ook Bora-Hansgrohe scoorde
goed met titels voor Maximilian
Schachmann (Duitsland), Davide
Formolo (Italië) en Juraj Sagan
(Slowakije). Alejandro Valverde
won in zijn thuisstad Murcia zijn
derde Spaanse titel. (BELGA)

Van Lierde derde in Nice:
‘Ik kom terug voor winst’
Geen zesde recordzege voor
Frederik Van Lierde (40) in
‘zijn’ Nice. Onze landgenoot
parkeerde zijn fiets met een 
riante voorsprong, maar blok-
keerde in het loopnummer.

De organisatie had het par-
cours noodgedwongen aanpast.
Het fiets- en loopgedeelte was
door de hittegolf ingekort: 3,8
kilometer zwemmen, 152 fiet-
sen en 30 lopen dan maar in de
Ironman van Frankrijk.  “Het
was extreem. De ambulance
reed constant op en af om deel-
nemers te verzorgen”, schetste
Van Lierde na 7u27:09 triatlon
de situatie. 

Onze landgenoot kwam als
eerste uit het water en leek in

het fietsen de tegenstand alle il-
lusies weg te nemen. Cunnama,
de latere winnaar, wisselde op
de Promenade des Anglais als
derde op acht minuten.

“In het lopen chauffeerde ik
helemaal”, vertelde Van Lierde.
“Ik moest er alles aan doen om
oververhitting van mijn lichaam
tegen te gaan. Het was soms
wandelen. Ook ik dacht een
paar keer aan stoppen, maar als
derde in de wedstrijd doe je dat
niet. Met die podiumplaats ben
ik wel nog tevreden. Volgend
jaar kom ik in mijn laatste jaar
als triatleet terug om hier een
zesde keer te winnen.”

Tine Deckers finishte als
tweede bij de vrouwen. (DMM)

Fitte Goffin wil
tweede week halen
op Wimbledon
Met een opwarmertje 
tegen Bradley Klahn begint
David Goffin vandaag aan
zijn achtste Wimbledon. 
‘Ik kom hier met een fijn
gevoel aan’, zegt hij.

Met een finaleplaats in Halle en
een training met Roger Federer
om de motor goed af te stellen,
begint David Goffin (ATP 23)
aan zijn avontuur op de All Eng-
land Club. Een achtste finale in
2015 en 2016 leverde al het be-
wijs dat hij uit de voeten kan
op gras. Gezien zijn niveau van
de laatste weken en zijn loting
mogen de verwachtingen ook
hooggespannen zijn voor deze
Wimbledon. 

“We hebben er alles aan 
gedaan om klaar te zijn”, zegt
de 28-jarige Luikenaar. Voor
een eerste ronde tegen de on-
bekende Amerikaan Bradley
Klahn (ATP 89) zal het waar-
schijnlijk volstaan. “Ja, al is hij
linkshandig en best wel getalen-
teerd”, waarschuwde hij. “Maar
ik heb er wel vertrouwen in. Ik
voel de bal goed, heb geen li-
chamelijke zorgen en mijn ten-
nis is oké. Alle lichten staan dus
op groen om er een goede
match van te maken.”

Het blijft natuurlijk speciaal,
dit grasintermezzo tijdens een
seizoen dat zich veelal op hard-
court- en gravelbanen afspeelt.
Goffin: “Soms kom je hier zon-
der veel vergelijkingspunten
aan, zoals vorig jaar. Nu heb ik
redelijk wat wedstrijden in de
benen en voel ik me goed. Het

is sowieso een grandslamtoer-
nooi waar ik van hou.” 

Een plaats in de tweede
week moet minstens het doel
zijn. Het discours én het tennis
van Goffin zijn alleszins geëvol-
ueerd sinds de start van het sei-
zoen. In januari zat er nog veel
twijfel in, vandaag stáát er iets.
“Alles is aanwezig”, zegt hij. “Al-
leen de resultaten ontbraken
een beetje. Die goede prestaties
zijn nu ook gevolgd.”

Zijn finaleplaats in Halle
toonde Goffin ook dat hij met

coach Thomas Johansson de
juiste man op de juiste plaats
heeft gezet. “In het begin heeft
hij de basis geherstructureerd”,
legt Goffin uit. “Daarna heeft
hij op die basis kunnen bouwen
en een versnelling hoger kun-
nen schakelen. Ik ben blij dat
het werkt.”

Het zorgt ervoor dat de se-
reniteit in de clan-Goffin is toe-
genomen. “De sfeer zit heel
goed”, glimlacht hij. “Dat is be-
langrijk. Het is alleszins een am-
biance die ik graag heb.” (FDW)

‘Ik voel de bal
goed, heb geen

lichamelijke
zorgen en mijn

tennis is oké’
DAVID GOFFIN
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Met 4 keer goud, 1 zilver en 1
brons sluit België de Europese
Spelen af met 6 medailles, op
de landenranking goed voor de
14de plek. Gert Van Looy maakt
als delegatieleider van het BOIC
de balans op: “We zijn sterk 
begonnen met het judo en de
acrogym en sterk geëindigd
met Nina Derwael. We hadden
ergens nog gehoopt op een
medaille voor Degrendele en de
kajakkers.” (BF)


