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La Thiam

k heb mijn Sportvrouw van het Jaar al:
Emma Meesseman. Of die nu met haar
Washington Mystics al of niet de WNBA-
titel pakt, het maakt niet uit. Wat ze heeft
gepresteerd in het basketbal volstaat. In
Europa bij de allerbesten en titels winnen,
in de VS bij de allerbesten en bejubeld
worden door LeBron James en dat in de
meest mondiale van alle vrouwensporten,
wie doet beter?

Oké, de welhaast perfect door het zwerk
zwierende Nina Derwael misschien, volgende
week in Stuttgart, maar die is al een keer
Sportvrouw geworden. Het is nu of nooit voor
Meesseman, want volgend jaar begint Kim
Clijsters weer te tennissen. In het besef dat
die Sportvrouw van het Jaar werd na winst in
het onooglijke toernooi van Luxemburg, staat
ze na één winstpartijtje tegen de nummer
tweehonderd vast weer bovenaan in alle
polls.

Nafi Thiam wordt het niet
en dat is een goede zaak, in
de eerste plaats voor haar. De
idolatrie mag nu even ophou-
den. Een medium schreef:
dus toch menselijk. Had ie-
mand daaraan getwijfeld dan?
Jawel. De voorbije weken zijn
alleen maar lyrische verhalen
verschenen over ‘La Thiam’.
Zij is de enige Belgische atlete
die wereld-, Europees en
olympisch kampioen is ge-
worden in haar discipline,
hulde daarvoor. Fred De-
burghgraeve is de enige an-
dere met een Belgische
identiteit, maar hij deed nog
een slagje beter en werd 
wereldrecordhouder.

Nafi Thiam, zo las ik bij ons, zou beter zijn
dan Eddy Merckx. Thiam zou de beste atlete
ter wereld kunnen zijn, vond een collega,
mannen en vrouwen mixed. Dat laatste is
onzin en vergelijken met Merckx is drie keer
onzin want sporten vergelijken is al lastig, laat
staat verschillende seksen en prestaties gele-
verd met vijftig jaar verschil tussen. Boven-
dien, als Thiam zo uitzonderlijk is, waarom
staat het wereldrecord al 31 jaar op naam van
Jackie Joyner-Kersee? Doping? Oké, point
taken. Maar waarom is dat Europees record
van Carolina Klüft ook al twaalf jaar oud?

Ik wil best een eind meegaan in het en-
thousiasme voor de meerkamp, maar niet al
te ver. Als meerkampers het stadion binnen-
komen, dan komt iets binnen. Het zijn geen
Ethiopische geraamtes die je ter plekke aan
het suikerinfuus zou willen leggen. Ook geen
kogelstoters die het stadion binnen waggelen.
Ik heb donderdag in een erg masochistische
bui het kogelstoten vrouwen uitgezeten en mij

hogelijk verbaasd dat er maar één atlete bij
was die haar gewicht omhoog had gekregen
door spiermassa te kweken. Bij de rest waren
de pondjes overduidelijk door de mondjes 
gekomen (idem voor de mannen overigens).
Na de hormonale check een obesitascheck?

Meerkampers zijn dan weer de mooiste
specimen in het atletiekwalhalla. Nafi Thiam
en Thomas Van der Plaetsen zijn begiftigd
met een goddelijk lijf. Soms worden ze com-
plete atleten genoemd, maar dat verdient
toch enige nuancering. Als atleet zijn ze 
eerder incompleet en dat is ook de reden dat
ze in de meerkamp zijn gebleven.

Elk kind dat op atletiek gaat, krijgt alles
voor de kiezen: gooien, springen, lopen. De
talenten kiezen vervolgens één discipline uit
waarin ze goed zijn en gaan zich vervolma-
ken. Weinig tot geen kinderen kiezen ervoor
om in de meerkamp te blijven. Het is meer
hun gebrek aan talent niet voor het ene, niet

voor het andere dat hen in die
richting duwt. De minderheid
blijft daar ook hangen, de rest
haakt gewoon af. Meerkamp
is geen bewuste keuze voor
een godenstatus in de atletiek,
maar ook een beetje een
zwaktebod.

Wat hiervoor staat, is 
vloeken in de kerk, maar de
meeste Belgische atleten en
kenners (niet uit de meer-
kamp) denken off the record
hetzelfde. Die lofbetuigingen
aan het adres van Thiam vin-
den ze een beetje overdreven.
Ze wijzen erop dat ze geen
progressie heeft gemaakt op
haar zwakke punten. In een
whatsappje gisteren (naam 

en adres bij de redactie bekend): “Wat heb ik
gezegd? Time to go to work, Nafi.”

Ze was eenoog in het land van de blinden
en dat vond ze cool. Alleen is er nu een an-
dere eenoog bij gekomen en die heeft haar zo-
waar geklopt. Minder cool én een probleem.
Katarina Johnson-Thompson verloochende
haar roots en de Britse meerkampschool en
ging bij de Franse wereldrecordhouder Kevin
Mayer trainen. Met succes. Niet Thiam maar
KJT is voortaan de meest complete incom-
plete atlete van de wereld en als Thiam dat
nog wil omdraaien zal ze zich mogen haasten.

KJT heeft haar achterstand in het werpen
verkleind, springt haast even hoog en ver en
is heel wat beter in de loopnummers waarin
ze ook nog beter wordt. Voor Thiam ging het
tot nog toe vanzelf door een gebrek aan tegen-
stand. Als ze olympisch kampioen wil wor-
den, zal ze harder, beter en gerichter moeten
trainen, misschien met andere, gespeciali-
seerde trainers. De speeltijd is voorbij.

Nafi Thiam wordt ingehaald door Katarina Johnson-Thompson op de afsluitende 800 meter 
in Doha. De Britse is de nieuwe wereldkampioen zevenkamp. © BELGA

Niet Nafi Thiam
maar KJT is
voortaan 
de meest
complete
incomplete
atlete van 
de wereld
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Ik blijf dat Brusselse meisje die van het spel houdt, 
maar ik wil niet met deze federatie werken. 
Ik heb er geen vertrouwen meer in

BASKETBALSTER HIND BEN ABDELKADER ZEGT BELGIAN CATS VAARWEL, OP TWITTER

Belgische turnsters naar Tokio?
‘Ik schat onze kansen goed in’
Euforie of tranen? Pas van-
avond weten de Belgische
gymnastes of hun gave 
prestatie in de kwalificaties
volstaat voor de olympische
droom.

De stressmeter bij de Belgische
turnsters sloeg soms tilt in de
kwalificaties. Na afloop over-
heerste toch optimisme over de
kansen om als team de Spelen
van Tokio 2020 te halen, het
hoofddoel op deze WK-missie.
België haalde collectief met
161,238 punten net niet de ver-
hoopte 162 punten die volgens
trainster Marjorie Heuls altijd
zouden volstaan voor een top -
twaalfplek en dus olympisch
teamticket. Maar met 161,238
punten ligt de lat voor de 
concurrenten wel erg hoog. 

Zo bleef België gisteren al Oe-
kraïne, Australië en Zuid-Korea
voor. Om zekerheid te krijgen
blijft het bang afwachten op de
resultaten van landen als Italië,
Nederland, Spanje en Hongarije
op de tweede kwalificatiedag. 

Nina Derwael: “De smart-
phone zal aan mijn hand plak-
ken om de resultaten te volgen.
Ik schat onze teamkans op de
Spelen toch goed in.” Ook Heuls
heeft er een goed oog in: “Ge-
zien alle stress mogen we zeer
tevreden zijn met het resultaat.
Alleen op de balk was het iets
minder stabiel.”

Derwael moest voor het
team de kar trekken en dan
mocht ze op haar favoriete toe-
stel, de brug, niet falen. Op dit
WK greep ze terug naar het
oude succesrecept en verze-
kerde zich met 15,141 punten

van een plekje in de finale vol-
gend weekend. Samen met
haar andere scores mag ze zich
haast zeker opmaken voor de
allroundfinale op donderdag. 

Een finale op de balk zoals
op het vorige WK in Doha zit er
wellicht niet in. Derwael wie-
belde gisteren te veel en haar
score (13,200) oogt te laag. “Die
balk was een thriller voor ieder-
een, maar de finale zal voor mij
nu te hoog gegrepen zijn”, be-
seft Derwael. 

Om haar WK-titel op de brug
met succes te verdedigen,
denkt ze nog beter voor de dag
te moeten komen. “Nu was het
nog iets te slordig. Ik wou alles
te snel doen in mijn hoofd. Mijn
armen en benen zwaaiden niet
altijd goed door.” 

Met Jade Vansteenkiste en
Margaux Daveloose debuteer-
den twee 16-jarige Belgische
gymnastes op WK-niveau. Da-
veloose ging goed om met de
omstandigheden en tekende
voor drie stabiele prestaties.
Vansteenkiste maakte een slip-
pertje op de grond goed met de
hoogste score van alle Belgen
op de sprong (14,100). (BF)

‘Gezien alle stress
mogen we zeer
tevreden zijn.
Alleen de balk 

was iets minder’
MARJORIE HEULS
TRAINER BELGIË

Doek valt voor
wielerploeg 
van Nuyens

Roompot-Charles, de wieler-
ploeg van Nick Nuyens en Chris
Compagnie, houdt op het einde
van dit seizoen op te bestaan.
Een nieuwe hoofdsponsor werd
niet gevonden. Roompot-
Charles is de ploeg van Lars
Boom, Stijn Steels en Sean De
Bie. Elf renners vonden nog
geen nieuwe ploeg. “Door de
nieuwe UCI- regels moeten pro-
continentale teams voortaan
twintig in plaats van zestien 
renners in dienst hebben. Ook
het wedstrijd programma wordt
zwaarder en er is meer perso-
neel nodig. Dat betekent een
forse verhoging van het budget
en dat is niet gelukt”, zegt 
Nuyens. (MG)

Lestienne weer Duivel,
Courtois fit na buikgriep
De kwalificatie voor het EK is
nog een formaliteit. Voor de 
opdrachten tegen San Marino
(10/10) en Kazachstan (13/10)
heeft bondscoach Roberto Mar-
tínez geen grote verrassingen in
petto. 

Maxime Lestienne zit voor
het eerst sinds lang nog eens in
de selectie. In 2013 werd de
aanvaller (toen nog bij Club
Brugge) al door Marc Wilmots
geselecteerd, maar zijn eerste
cap heeft hij nog niet op zak.
Lestienne is in vorm bij Stan-
dard met vijf goals in acht wed-
strijden. “Hij is het type speler
dat makkelijk in ons systeem
past”, zegt Martínez. “Een ou-
derwetse 10, zeg maar.”

Over Real-doelman Thibaut
Courtois maakt de coach zich
niet al te druk. “Ik was dinsdag
in Madrid en wist dat Courtois
met buikkrampen begon.”
Onze nationale doelman ver-
loor drie kilogram door zijn
maagproblemen, maar is her-
steld. “Maandag verwacht ik
hem gewoon op de afspraak.” 

Naast Courtois buigt de me-
dische staf van de Rode Duivels
zich maandag over Romelu 
Lukaku (quadriceps) en Tho-
mas Meunier (hamstring). 
Lukaku miste eerder deze week
het Champions League- duel
van Inter tegen Barcelona. De
Bruyne, Denayer, Kompany en
Casteels zijn out. (SJH/KTH)

Nina Derwael springt op de balk tijdens het WK in Stuttgart. 
Een individuele finale op dit toestel zit er niet in. © PHOTO NEWS

Kan David Goffin nog verliezen
in Tokio? Hij plaatste zich na 54
minuten met 6-2, 6-2 tegen 
Hyeon Chung voor een derde
halve finale in drie deelnames. 

“Ik serveerde supergoed”,
glimlachte Goffin. “Het was
zo’n avond waarop je een
muntstuk kon raken met je op-
slag. Ik kreeg daardoor veel gra-
tis punten. Daarnaast tenniste
ik slim en agressief. Dit was
bijna een perfecte match.” Gof-
fin haalde 76 procent eerste op-
slagen, 8 aces en amper 5 on-
nodige fouten.

Met zijn twaalfde overwin-
ning (en één nederlaag) in het
Ariake Tennis Park komt de Lui-
kenaar in een kransje van top-

Foutloze Goffin speelt vandaag 
tegen Djokovic voor finaleplaats

spelers als Sampras, Edberg,
Orantes en Courier. Goffin ex-
celleert in de Japanse hoofdstad
en dat laat het beste verhopen
voor het olympisch tennistoer-
nooi van volgend jaar. 

In zijn vorige twee deelna-
mes haalde Goffin telkens de 
finale op de Rakuten Open. Met
Novak Djokovic als tegenstan-
der vandaag wordt een derde
eindstrijd evenwel geen sine-
cure. “Hij is moeilijk te bespe-
len, zowel op tactisch als men-
taal vlak.”

Door zijn plaats bij de laatste
vier in Japan doet Goffin een
prima zaak in de race naar de
ATP Finals in Londen. Hij klom
op naar de negende plek. (FDW)

De Luikenaar balt de vuist 
na zijn zege in Tokio. ‘Ik kon
een muntstuk raken met mijn
opslag.’ © REUTERS


