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Oud, niet out

erena Williams wint zaterdag wel-
licht haar 24ste grand slam. Het zal
wel niet, maar eigenlijk zouden ook
haar haters – en geen nummer één
heeft zo veel haters – dat moeten toe-
juichen. Om de heel eenvoudige
meta-reden dat dit nog maar eens
bewijst hoe de mensheid er nog
steeds op vooruitgaat.

Nooit heeft een 37-jarige (op 26
september wordt ze 38) zo laat in het seizoen
een finale gespeeld op een grandslamtoernooi.
Eerlijk is eerlijk, ze was al zover op 11 juli van
dit jaar toen ze enkele dagen ouder dan Mar-
tina Navratilova (37 in 1994) de finale van Wim-
bledon bereikte, maar daarin jammerlijk
faalde. Bij winst verbetert ze ook meteen het
record van oudste winnares, maar veel belang-
rijker is de evenaring van de 24 grandslam-
overwinningen van Margaret Court.

Die Australische mevrouw, die tenniste in
de jaren zestig en zeventig, is de laatste decen-
nia vooral in het nieuws gekomen door pas-
toor te worden van een
Pinkstergemeenschap en na-
dien door racistische en homo-
fobe opmerkingen. Serena
Williams heeft nu drie keer ge-
faald – onder meer vorig jaar in
New York tegen Naomi Osaka,
met een vreselijke scheldpartij
als gevolg –, het wordt tijd dat
het haar eens lukt.

Een af en toe onbeschoft
zwart achterkleinkind van sla-
ven, opgegroeid in de achter-
standswijk Compton-Los
Angeles, die de keurige blanke
Court haar record afneemt, in
tennis dan nog: als dat geen
bewijs is dat we erop vooruit-
gaan… Met haar afkomst en
haar temperament is Serena
Williams een buitenbeen in de nog steeds mid-
denklassesport tennis. Niets klopt aan Willi-
ams. Ook haar duurzaamheid is volstrekt
onlogisch. Tenslotte hebben we hier te maken
met een atlete die nu al dik – excusez le mot –
twintig jaar minimaal tien kilo te veel mee-
sleept. Als die na al die jaren nog aan de top
meedraait, in een slopende sport als tennis, is
dat niet alleen het gevolg van een verbeterde
sportgeneeskunde.

Haar succes als het failliet van de vrouwen-
sport bestempelen, is ook te makkelijk. Willi-
ams heeft in de eerste plaats de verdienste dat
ze zich maar heel af en toe blesseerde. Na een
paar jaar vol gas was ze wel zo slim om die
nummeréénranking op te geven en een be-
perkt programma te spelen. Bovendien kan
het niet anders of ze is een onwaarschijnlijk fy-
siek talent. Ooit echt gebeurd: ze had maanden
niet gespeeld door een pijntje, lag op het

strand in West Palm Beach, deed drie hupjes,
wat buikspieroefeningen en wat sit-ups, en be-
sloot naar Melbourne af te reizen, alwaar ze de
hele zooi van het vrouwentennis op een hoop
speelde en de Australian Open won.

Oké, het blijft een raadsel waarom niet meer
jonge vrouwen massaal naar de honingpotten
van het tennis afzakken. Als tennis wereldwijd
de allerbeste vrouwelijke atleten zou rekrute-
ren, was er van de zussen Williams geen
sprake meer. (Venus tikt ook nog steeds een
aardig balletje en die wordt 40 op 17 juni van
volgend jaar.) Hoewel, raadsel, het is al eens
vaker geponeerd dat tennis als vroegspecialisa-
tiesport zo veel vraagt van de familiale omge-
ving én van het kind, dat veel potentiële
talenten vroegtijdig afhaken.

Ik heb weleens een sportpsycholoog horen
argumenteren dat toptennis voor de meeste
jonge meisjes te veel een mindfucker is. Wie
gaat sporten om vriendinnetjes te maken, kiest
beter een ploegsport. Wie daarentegen gaat
sporten om zich af te zetten tegen om het even

wat, en met eenzaamheid om
kan, zit goed bij tennis. Serena
en co. waren niet eenzaam,
maar ze hadden nogal wat om
zich tegen af te zetten, als je
hun verhaal leest.

Duurzaamheid in de top-
sport is nog een van die niet
opgeloste mysteries. Waarom
breekt het ene talent wel door
en het andere niet? Waarom
houdt het ene talent het maar
een paar jaar vol en het andere
een paar decennia? Hoe word
je oud, maar niet out?

Discriminerende factoren in
het tennis zijn uiteraard oog-
handcoördinatie. Wie dat op
peil kan houden en kan maxi-
maliseren, maakt al een goede

kans. Fitheid is een mooie tweede. Daar scoort
Serena niet bijster hoog, en als ze morgen-
avond aan het hollen kan worden gezet, dan
heeft Bianca Andreescu een kans.

De twee meest inspirerende tennissers
(m/v) van het moment zijn allebei diep in de
30, maar daar houdt de vergelijking op. Fede-
rer is een superfluïde danser in het veld, Willi-
ams speelt haar beste tennis als ze in
gedachten aan een houthakkerswedstrijd mee-
doet. Fysiek zijn het ook twee verschillende
types.

Na al die jaren als waarnemer van topsport
geloof ik steeds meer in het gegeven dat als het
basistalent aanwezig is, en het lichaam niet
breekt, de geest de sturende factor is. Als Se-
rena Williams morgen exact twintig jaar na
haar eerste grand slam ook haar 24ste wint, is
dat in de eerste plaats de triomf van de wil om
te winnen.

De piepjonge Serena Williams in 1999 naast Steffi Graff. Twintig jaar later staat ze er nog. © AP
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De haat op de tribunes is verdwenen. 
Dat is ontwikkeling. Vooruitgang
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JOACHIM LÖW, BONDSCOACH DUITS VOETBALELFTAL, IN ‘DE VOLKSKRANT’

Maxime Monfort (36) is bijna
wielrenner af. De Waalse cou-
reur rijdt op zondag 6 oktober
zijn laatste koers in het prof -
peloton. Volgend jaar wordt hij
ploegleider bij Lotto, waar hij
de plaats van Bart Leysen zal
innemen.

Monfort neemt afscheid in
Marche-en-Famenne in de pro-
vincie Luxemburg, waar hij op-
groeide. Die keuze is symbo-
lisch voor wat een emotioneel
afscheid gaat worden. “Het was
een moeilijke beslissing, maar
het was de beste beslissing die
ik kon nemen”, laat Monfort
weten. De mogelijkheid om ook
volgend jaar nog wielrenner te
blijven, laat hij voor wat ze is.

Maxime Monfort stopt met wielrennen 
en stapt in volgwagen Lotto

“Ik ben ervan overtuigd dat het
moment is gekomen om ermee
op te houden.”

Monfort had afgelopen zo-
mer een belangrijke rol in de
Tour-successen van Lotto-Sou-
dal. Hij reed kilometerslang op
kop en hielp daarmee Caleb
Ewan aan drie ritzeges. In 2011
finishte hij zelf nog zesde in de
eindstand van de Ronde van
Spanje. Hij werd rit- en eind-
winnaar in de Ronde van
Luxemburg (2004) en de Bay-
ern Rundfahrt (2010) en hij
werd in 2015 Belgisch tijdrit-
kampioen. “Ik ben minder
goed dan ik ooit was. Dat is
moeilijk om te aanvaarden”,
zegt Monfort. (MG)

‘Ik ben minder
goed dan ik was,

dat is moeilijk om
te aanvaarden’

MAXIME MONFORT

Carapaz niet
naar Groot-
Brittannië

Movistar wilde Richard Carapaz
uitspelen in de Ronde van
Groot-Brittannië (2.BC), die
vandaag begint, maar een ad-
ministratief probleem gooit roet
in het eten. Volgens het
Spaanse team kreeg de Ecua-
doraanse winnaar van de
Ronde van Italië niet op tijd
het vereiste visum, “hoewel
Movistar alle procedures heeft
gevolgd”, luidde het gisteren. De
26-jarige Carapaz wordt in de
selectie vervangen door de
Spanjaard Hector Carretero. De
zestiende Ronde van Groot-
Brittannië begint vandaag in het
Schotse Glasgow en eindigt
over precies een week in Man-
chester. (BELGA)

Greipel gaat voor derde
zege in Brussels Classic
Vandaag wordt de Brussels Cy-
cling Classic gereden. Tweevou-
dig winnaar André Greipel
(2013 en 2014) is het speerpunt
bij het Franse team Arkéa-
Samsic. De laatste zege van de
37-jarige Duitser dateert wel al
van 26 januari, toen hij een
etappe won in La Tropicale
Amissa Bongo. 

“Deze Brussels Cycling Clas-
sic heeft een serieuze gedaan-
teverwisseling ondergaan. Dat
merkte ik vorig jaar. Het is er
allemaal niet gemakkelijker op
geworden met al die kleine hel-
lingen en kasseizones. Deze
koers mag zich ondertussen ge-
rust catalogeren als een echte
Belgische klassieker”, meldde

sportdirecteur Yvon Ledanois
van Team Arkéa-Samsic. 

Bij Deceuninck-Quick Step
rekenen ze op hun sprinter, de
Colombiaan Alvaro Hodeg.
Voorts maken onder anderen
Yves Lampaert, Iljo Keisse,
Dries Devenyns en de Frans-
man Florian Sénéchal deel uit
van het team. “Ik verwacht een
zware koers”, zei ploegleider
Tom Steels. “De combinatie van
hellingen en kasseizones kan
ervoor zorgen dat het peloton
in verschillende stukken uiteen-
spat alvorens we naar de eind-
meet snellen.”

Bij Soudal-Lotto rekenen ze
op hun sprintbom Caleb Ewan.
(BELGA)

Tadej Pogacar bevestigt talent
na loodzware finish in Vuelta
Tadej Pogacar (Team 
Emirates) heeft gisteren de
dertiende rit in de Ronde
van Spanje op zijn naam
geschreven. De jonge Slo-
veen bevestigt zo zijn uniek
talent. 

De 20-jarige Sloveen bleef na
166,4 kilometer tussen Bilbao
en Los Machucos op de lood-
zware slotklim zijn landgenoot
Primoz Roglic ( Jumbo-Visma)
voor. Roglic is ook steviger lei-
der in de algemene stand. 

Met zes beklimmingen on-
derweg en de afschrikwekkend
steile beklimming van zeven ki-
lometer naar de top van de Alto
de Los Machucos aan het eind
was de 166 kilometer lange rit
die vertrok in Bilbao een bijzon-
der zware klus. 

Op de eerste beklimming
van de dag schoof een kop-
groep van een dertigtal renners
vooruit. Daarbij onder meer de
Belgen Thomas De Gendt, Steff
Cras en Philippe Gilbert, daags
na zijn ritzege. Terwijl de voor-
sprong van de koplopers opliep
tot boven acht minuten, bleken
de Belgen in deel twee van de
etappe een maatje te licht en
zette Hector Saez vooraan een
stevige solo op. Door een coun-
ter van Bruno Armirail en het
werk van de Astana-ploegmaats
van Miguel Angel Lopez smolt
zijn voorsprong op zowel de
achtervolgers als het peloton.
Toch hield Saez stand tot de
steilste flanken van de slotklim. 

De ultrasteile laatste vijf ki-
lometer zette de rit nog op zijn
kop: Armirail ging op en over

Saez, werd op zijn beurt terug-
geroepen door Latour, maar de
prikken bij de klassements -
renners neutraliseerden uitein-
delijk de vlucht: Tadej Pogacar
en Primoz Roglic bleken een
maat te groot voor hun concur-
renten en gingen in de laatste

anderhalve kilometer op en
over de laatste vluchter. In de
sprint voor de ritzege drong Ro-
glic niet aan tegen zijn amper
20 jaar jonge landgenoot.

Latour kon in de strijd voor
plek drie nog net Alejandro Val-
verde en Nairo Quintana afhou-
den, die 27 seconden moesten
toestaan op het Sloveense duo. 

In het algemene klassement
rukt Pogacar op naar plaats
drie, op 3:01 van Roglic. Enkel
Valverde, tweede op 2:25, staat
nog tussen hen in. Beste Belg
Dylan Teuns finishte als 27ste
en zakt van negen naar tien in
de stand. (BELGA)

Pogacar leidt de dans voor zijn landgenoot Roglic. Hij klimt
naar de derde  plaats in het klassement. © PHOTO NEWS

Tadej Pogacar en
Primoz Roglic zijn
een maat te groot

voor hun
concurrenten


