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Het is typisch voor Movistar om 
van zoiets te profiteren. Zij zijn altijd
de idioten die zulke dingen doen

RENNER MIGUEL ANGEL LÓPEZ IS RAZEND NA VALPARTIJ IN VUELTA
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Kimback

imback maakt iedereen blij.
Welkom terug, Kim.
Experts geloven dat ze weer wereld-

top kan worden.
Kim wordt weer wereldtop.
Enzovoort en zo verder.
Dat was een greep uit de koppen in

de populaire pers, die zelfs hun hoofd-
editoriaal aan de tweede comeback
van Kim Clijsters wijdden. Mijn titel

gisteren in de krant: ‘Nooit vertoond, maar is
het slim?’ 

Ik ken die andere redacties. Reken maar dat
hun eerste reactie er een was van ‘Hein, wa-
blief? Zoooot!’ tot ‘Gaat het slecht thuis met den
Brian misschien?’. Dat lees je niet terug in de
verhalen want tussen het uitgelekte nieuws en
het schrijven zitten nogal wat
overlegmomenten, onder meer
met nieuwsmanagers en an-
dere cheffen die de teneur stu-
ren. Dat gaat dan zo.

“Jamaarja, we gaan Clijsters
toch niet afbreken?”

“Neen chef. Maar allee, zeg
nu zelf, 36 en na zeven jaar nog
een tweede comeback en ze
liep in 2012 al op haar laatste
benen.”

Waarop chef: “’t Zal allemaal
wel, maar Vlaanderen is laai-
end en wij zijn dat ook.” 

Vandaar die koppen en die
artikels. Van de geraadpleegde
experts had ik iets meer bezwa-
ren to the point verwacht, maar
ook die zijn blijkbaar bang voor
de wasmachine van de sociale
media. Mijn excuses voor wie
het niet met mij eens is, maar
zoals Kim Clijsters en co. het recht hebben om
in haar keuzes te geloven, mag ik die in vraag
stellen.

Neem nu de timing. De clan-Clijsters heeft
destijds de gespeelde spontaneïteit naar een
next level verheven en daar gaan ze nu nog eens
doorheen. Officieel ging het zo: na een 
gesprek met Brian, die had gezegd “als je wilt
terugkeren dan is het nu het moment”. Onder-
tussen werd wel al zes maanden gefilmd door
productiehuis De Mensen. Ze weten wel nog
niet goed aan wie dat zal worden verkocht. Net-
flix kan, de VRT ook.

Andere vraag: hoe denkt ze dat geteisterde 
lichaam aan de gang te houden op het circuit?
Dat is nog wat anders dan elke dag naar je Ten-
nis Academy rijden, daar wat yoga en kracht-
training doen en als er een goeie speelster
langskomt wat sparren, waarna die zegt: “Goh
Kim, wat speel jij nog goed.”

De meest penibele vraag is deze: is de WTA
(Women’s Tennis Association) echt gediend met
een 36-jarige die na zeven jaar rondhossen op

de bejaardentour besluit opnieuw de echte 
wereldtop te bestormen? Nooit was de bloed -
armoede in het vrouwentennis acuter, maar of
Clijsters III de oplossing is? Officieel zijn ze ra-
zend enthousiast, maar hoe had de WTA anders
kunnen reageren?

Op korte termijn zullen alle partijen er garen
bij spinnen: zowel de vrouwentoernooien waar-
voor Clijsters zich aanmeldt en waar de laatste
jaren geen kat meer komt kijken, als de bank -
rekening van Clijsters. Op lange termijn kan dit
nefast zijn voor het vrouwentennis, dat nu al de
toernooien aan de straatstenen niet kwijt ge-
raakt en smeekt om nieuwe gezichten. Dat Se-
rena Williams en nog oudere zus Venus daar
ook nog rondlopen is geen argument. Idem
voor Federer en Nadal. Dat is hun eigen ver-

dienste, die zijn geen zeven jaar
even wat anders gaan doen.

Een generatiegenote van de
Williamsen die zichzelf recy-
cleert en een beperkt pro-
gramma speelt op basis van
vooral wildcards kun je be-
zwaarlijk een positieve evolutie
noemen voor het vrouwenten-
nis. Stel dat Clijsters straks het
opkomend talent Cori Gauff
klopt, dan zal ze daar ongetwij-
feld hard voor hebben gewerkt
en die overwinning niet hebben
gestolen, maar bij de WTA zul-
len ze zich de haren uitrukken.

Er werden die rare vergelij-
kingen gemaakt met Alejandro
Valverde en Tiger Woods. Je
kunt een puur fysiologische
sport (wielrennen) en een lou-
ter technische sport (golf ) niet
vergelijken met een complexe

sport als tennis. Tennis is een combinatie van
techniek (die ze nauwelijks zal zijn verleerd,
maar die er ook niet beter op is geworden, denk
aan de service), mentale sterkte (aanvankelijk
haar zwakte, later haar sterkte), maar evengoed
snelheid en kracht (waar ze ongetwijfeld aan zal
hebben ingeboet), oog-handcoördinatie (wordt
minder met de jaren) en fysieke fitheid (die er
onmogelijk beter is op geworden).

Als vrouwentennis de voorbije jaren de pro-
gressie heeft doorgemaakt van andere sporten,
haalt Clijsters volgend jaar met moeite de top
honderd. Doet ze beter, dan heeft die sport een
groot probleem want dan is de tijd blijven stil-
staan. De morele boost van een comeback is
Kim Clijsters gegund en moeten we haar ook
niet willen afnemen, maar het is te hopen voor
het vrouwentennis dat die maar half of hele-
maal niet lukt. Je kunt een sport niet serieus
nemen als iemand die al in haar laatste jaar met
haken en ogen aan elkaar hing na zeven (7!) jaar
afwezigheid in 2020 op haar zevenendertigste
(37!) weer vlotjes meedraait.

Kim Clijsters groet het publiek op de US Open, vorige maand, waar ze in de kampioenengalerij
wordt opgenomen. © BELGA
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niet lukt
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Chris Froome (34) loopt nog 
altijd op krukken. Hij fietst in-
middels wel weer op de rollen,
maar niet langer dan een uur,
zegt hij in een interview met de
Britse krant The Telegraph.
“Twintig tot 30 procent van de
kracht komt van mijn rechter-
been.” En toch wil Froome vol-
gend jaar voor de vijfde keer de
Tour de France winnen. Hij
gaat ook voor olympisch goud
in de tijdrit en in de wegrit van
Tokio. “Het zal er veertig gra-
den zijn met een luchtvochtig-
heid die om te snijden is. We
moeten 5.000 hoogtemeters
doen. Het wordt vreselijk.”

Froome is overtuigd dat hij
volgend jaar weer de best mo-

Froome wil alles: vijfde Tour en 
twee gouden medailles in Tokio

gelijke coureur zal zijn. Drie
maanden geleden brak hij bij
een val in de Dauphiné zijn dij-
been, heup, elleboog, enkele
ribben en een ruggenwervel.
Zijn long was geperforeerd en
hij verloor bijna twee liter
bloed.

Van die val herinnert hij zich
niets. “Vijf minuten zijn ge-
woon weg uit mijn geheugen.
Ik word er gek van.” De operatie
duurde zes uur. Froome wilde
daarna maar één ding horen:
kon de schade worden gerepa-
reerd? “Enkele minuten nadat
ik uit verdoving ontwaakte, zei
de dokter me dat dit het geval
was. Van dat moment af dacht
ik alleen aan herstellen.” (MG)

‘Vijf minuten zijn
gewoon weg uit
mijn geheugen. 

Ik word er gek van’
CHRIS FROOME
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Van der Poel
sprint iedereen
weer uit het wiel

Mathieu van der Poel was nog
maar eens de beste in de Ronde
van Groot-Brittannië. In de
sprint bergop in Burton Dassett
reed hij zijn sterkste tegenstan-
ders uit het wiel. Matteo Trentin
werd tweede, Tiesj Benoot
vijfde. Van der Poel wordt van-
daag mogelijk eindwinnaar
van de Tour of Britain en on-
derstreept zijn rol als favoriet
voor het WK. Hij won al twee
keer deze week, twee keer op
een aankomst die heel erg doet
denken aan Harrogate, waar de
WK-wegrit eindigt. “Dit is het
wereldkampioenschap niet”,
vindt de Nederlander. “Hier 
rijden we 190 kilometer, het WK
is 100 kilometer langer.” (MG)

Zoon Museeuw komt
onder Lefeveres vleugels
Stefano Museeuw, de 22-jarige
zoon van ex-wereldkampioen
Johan, wordt volgend jaar prof
bij Team Monti. Dat is de conti-
nentale opleidingsploeg van 
Patrick Lefevere. De internatio-
nale wielerunie verplicht elke
WorldTour-ploeg vanaf 2020
tot het uitbouwen van een con-
tinentale structuur, die plaats
biedt aan jonge renners. 

Lefevere koos voor de Itali-
aanse formatie van teammana-
ger Magrini, geschoeid op de
voormalige Liquigas-basis.
Ploegleiders zijn ex-profs Za-
natta, Scirea en Belli. Museeuw
junior en elf tot dertien andere
renners (voornamelijk Italia-
nen) zullen in identieke outfit

en met dezelfde fietsensponsor
(Specialized) rijden als Deceu-
ninck-QuickStep.

Met Etixx-(iHNed), later
AWT-GreenWay en nog later
Klein Constantia runde Lefe-
vere van 2013 tot en met 2016
al eens een continentaal satel-
lietteam. Van daaruit stroom-
den onder meer Alaphilippe,
Sénéchal, Garcia Cortina, Mas,
Vakoc, Hirt en Schachmann
door naar de elite. 

Stefano Museeuw begon zijn
carrière als veldrijder, maar
switchte na verloop van tijd
naar de weg. Dit seizoen won
hij in Vlamertinge en werd hij
zesde in het kampioenschap
van West-Vlaanderen. (JDK)

Valverde spot in Vuelta met 
ongeschreven wielerwetten
Rémi Cavagna deed wat zijn
ploeg al een heel jaar doet:
winnen. Na een moedige
vlucht in de Vuelta hield hij
in Toledo het peloton nog
net op achterstand.

Boodschap uit Toledo, Spanje:
Rémi Cavagna (24) is klaar voor
het WK. Dat zal de Fransman
Julian Alaphilippe graag horen.
Cavagna is straks zijn ploeg-
maat op het WK in Yorkshire.
Zdenek Stybar werd gisteren
derde, op vijf seconden van Ca-
vagna. Philippe Gilbert, al goed
voor twee etappezeges in deze
Ronde van Spanje, was vierde.
Cavagna, Stybar en Gilbert zijn
in het gewone leven ploegmaats
en ze zijn in uitstekende vorm.
Hoe merkenploegen zich op het
WK tegenover landenploegen
zullen verhouden, moet eind
september blijken.

Zo’n 65 kilometer voor de
streep ging een hoop renners
tegen de vlakte. Wereldkampi-
oen Alejandro Valverde bleef
wel overeind, hij keek een keer
achterom en zag dat Primoz 
Roglic bij de slachtoffers was.
Valverde telde zijn ploegmaats
en dat waren er genoeg,
waarop hij zijn ze de sporen gaf.

Er zijn veel ongeschreven
wetten in het peloton. Een van
die wetten is dat je niet moet
profiteren van de tegenslag van
je tegenstander om er zelf je
voordeel mee te doen. Valverde
trok het zich niet aan. Hij dacht
aan een andere ongeschreven
wet: dat je maar op je fiets moet
blijven zitten als je de koers wilt
winnen.

Vijftien kilometer werd er ge-
jaagd. Het moet gezegd dat Ro-
glic en de zijnen meer dan veel
gebruikmaakten van het zog
van de volgwagens, die niet
echt reden waar ze moesten rij-
den. De kloof werd niet groter
en niet kleiner. Valverde gaf dan
toch het marsorder om Roglic

te laten terugkeren en uiteinde-
lijk won Cavagna de rit. Dat
was, na Jakobsen en twee keer
Gilbert de vierde overwinning
voor Deceuninck in de Vuelta.

In de straten van Toledo
pakte Valverde nog drie secon-
den tijdwinst op Roglic, die
weer een dag dichter bij de
eindzege in de Vuelta is geko-
men. Maar binnen is het nog
niet. Vandaag wacht mogelijk
de zwaarste rit in de Ronde van
Spanje: van Arenas de San Pe-
dro naar Plataforma de Gredos,
vijf cols onderweg en heel veel
hoogtemeters. Dat is nog één
keer vlammen een afzien voor
Roglic. (MG)

Movistar, met wereldkampioen Alejandro Valverde, trekt even
door na een valpartij van leider Primoz Roglic. © EPA

Cavagna pakte al
de vierde ritzege
voor Deceuninck

in deze Vuelta, 
na Jakobsen en

tweemaal Gilbert


