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Emma of Nina? Help!

at wordt een lastige, straks als de mail
arriveert om te stemmen voor Sport-
man, Sportvrouw, Trainer en Sport-
ploeg van het Jaar. Sportman, dat lukt
nog wel, die zijn niet zo dik gezaaid.
Ik denk nu spontaan, zonder lijsten te
raadplegen, aan die Matthias Casse,
vicewereldkampioen op zijn 22ste in
een van de sterkst bezette judocate-
gorieën. Sportploeg? Doe maar de

4x400 mannen zeker na hun eerste WK-me-
daille? Trainer, dat houden we nog in beraad.

Maar dan, Sportvrouw, help. Emma Meesse-
man won de titel in de WNBA, dat de Amerika-
nen met hun gekende bescheidenheid tot het
WK voor clubteams hebben omgedoopt. Ze 
zitten er niet helemaal naast, al wil ik weleens
zien wat zo’n Jekaterinenburg, waar Meesse-
man een halfjaar speelt, zou kunnen inbren-
gen tegen een Washington Mystics, waar ze het
andere halfjaar speelt.

Meesseman had in die titel
een cruciale rol. Ze werd niet
voor niets most valuable player
van de finales. Even terzijde,
een kleine correctie: in nogal
wat media werd gemakshalve
getoeterd dat ze MVP was ge-
worden. Neen, de MVP van de
competitie was Elena Delle
Donne, haar ploegmaat, en die
prijs was al even bekend.
Meesseman was MVP van de
WNBA Finals, de minireeks
van dit jaar vijf wedstrijden om
de kampioen aan te duiden.

Geen 48 uur later: gym-
naste Nina Derwael stond
onder druk van een Engelse
die 15 punten had gescoord.
Ze kon zich geen misstap ver-
oorloven. Goed dat ze aan die
brug met ongelijke leggers
niet moet stappen, juist, maar ze moest er na
al dat gezwaai en gezwier wel nog van sprin-
gen en ze heeft een zere voet. Een stapje te
veel bij de landing kon haar 0,3 punten kos-
ten en ze had een oefening die 15,2 waard is
in normale omstandigheden.

Als laatste van acht was ze aan de beurt. De
tegenstand had stappen gezet, dat wist ze,
maar zij had er ook gezet. Ze was consistenter
geworden, de moeilijkste oefening ter wereld
zat in haar systeem ingeslepen. Wat kon fout
gaan? Van alles. Ze wist nergens van, niet wat
Simone Biles had gedaan, ook niet wat Re-
becca Downie had gescoord. En toen turnde
ze de perfecte oefening. Gracieus als altijd,
met een verbluffend gemak, in een waanzin-
nig tempo zwierde ze het door het zwerk en
de afsprong, daarbij verzette ze geen teen.
15,233 en wereldkampioene voor het tweede
opeenvolgende jaar.

Kunnen we prestaties in twee zo totaal ver-
schillende sporten, van twee zo totaal ver-
schillende sporters vergelijken? In de ene
sport eindigt het bij 1,70 meter, de lengte van
Nina Derwael. In de andere begint het bij 1,70
meter en Emma Meesseman is 1,93 meter.
Vergelijken is onmogelijk, maar die ene keer
voor de Sportvrouw van het Jaar en al die an-
dere prijzen zal het toch moeten.

Zowel basketbal als gymnastiek is een we-
reldsport. Van alle continenten komen ze om
prijzen te winnen, al heeft basketbal in tegen-
stelling tot gymnastiek ook Afrikaanse in-
breng, waar gymnastiek dan weer een sterker
Aziatisch contingent tegenover zet. Meesse-
man speelt een ploegsport en is deel van een
geheel, maar die titel van MVP en haar statis-
tieken zijn een individuele prestatie waard.
Zonder haar had haar team niet gewonnen.

Her en der zullen stemmen opgaan om
twee prijzen toe te kennen. Tegen dat klein-

denken moeten we ons te
allen prijze verzetten. Een
sportland moet leren omgaan
met luxe en zal moeten
trancheren: Derwael die zich-
zelf opvolgt als Sportvrouw, of
toch Meesseman.

In betere sportlanden is
ooit nog wel een ander crite-
rium gehanteerd toen ze er
niet uit geraakten. De sport-
vrouw van 2000 in Nederland
werd wielrenster Leontien van
Moorsel, die drie keer goud
had gewonnen op de Spelen
van Sydney. Geen discussie
mogelijk met drie keer goud?
Toch wel. Inge de Bruijn, de
zwemster, had ook drie keer
goud gewonnen en zwemmen
was en is een veel mondialere
sport dan vrouwenwielren-

nen. Toch kreeg Van Moorsel de prijs. In Ne-
derland zijn het de atleten die kiezen en die
vonden Van Moorsel bijna zonder uitzonde-
ring sympathieker dan De Bruijn. Ik heb hen
allebei gekend en voor die keuze viel wat te
zeggen.

Ik heb Derwael één keer ontmoet, vier jaar
geleden. Aardige meid, heel voorkomend,
niks op aan te merken. Idem voor Meesse-
man, die ik nooit heb ontmoet maar van wie
alle medespeelsters vol zijn. Ook dat crite-
rium biedt geen soelaas.

Mijn stem zal het verschil niet maken en
daarom ga ik voor Meesseman op één en Der-
wael op twee. Dat is geen waardeoordeel
maar puur subjectief: mijn verste herinnering
van sport was toen ik als kind meeging met
mijn basketballende moeder. Een stem als
een eerbetoon aan mijn mooie jeugd, mag
dat?

De West-Vlaamse Emma Meesseman (rechts, Washington Mystics) werd verkozen tot meest
waardevolle speelster van de WNBA-finale. © AFP
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We dragen de overwinning 
tegen Albanië op aan de dappere
soldaten en medemartelaren

TURKSE VOETBALBOND STEUNT INVASIE IN NOORD-SYRIË, OP TWITTER

Darcis bergt tennisracket op 
na Australian Open 2020
Op zijn afscheidsfeestje in
de Lotto Arena daagde de
fine fleur van de Belgische
tenniswereld op. ‘Ik ben
trots op wat ik bereikt heb’,
zei Steve Darcis (35), die na
de Australian Open volgend
jaar definitief stopt.

Kenmerkend voor de zestien -
jarige carrière van Darcis is dat
zowat elk groot moment ge-
paard ging met een obstructie
van zijn lichaam. In 2007 en
2008, toen hij zijn (enige) twee
ATP-titels won in Amersfoort en
Memphis, leek de weg naar de
subtop open te liggen maar
speelde zijn rug op. 

In 2013 ging zijn zege tegen
Rafael Nadal in de eerste ronde
van Wimbledon de wereld
rond. Tijdens die wedstrijd
leidde een val op zijn rechter-
schouder ertoe dat hij niet al-
leen forfait moest geven voor
ronde twee, maar tevens een
carrièrebedreigende operatie
moest ondergaan. Een volledig
ontrafelde pees moest weer
aaneengezet worden. Daardoor
ging de snelheid van zijn ser-
vice met minstens 20 kilometer
per uur naar beneden. 

In de Davis Cup in 2015 en
2017 – hij klopte quasi in zijn
eentje het grote Duitsland –
hielp hij mee België de finale te
bereiken. Maar in de eindstrijd
kon hij zowel in Gent als in Lille
niet 100 procent zijn streng
trekken door een pols- en elle-
boogprobleem.  Het was dat
laatste letsel dat hem ertoe aan-
zette om heel 2018 uit te zitten,
in de hoop nog eenmaal een
comeback te lukken. 

“Ik ben trots op het feit dat
ik zoveel keren ben terugge-
keerd naar de top, ondanks dat
vaak geen mens in die missie
geloofde”, zei ‘Mister Davis
Cup’. Op zijn 33ste behaalde hij
met de 38ste plaats op de we-
reldranglijst nog zijn hoogste
ranking. Nadien werd hij eens
temeer gefnuikt door zijn li-
chaam. “Ik ben moe”, gaf Dar-

cis zaterdagavond dan ook toe.
“Ik kan het niet meer opbren-
gen om van nul te beginnen.” 

Hij rekt zijn afscheid nog wel
tot aan de Australian Open, on-
derweg de Davis Cup en ATP
Cup mooi meenemend. “Wat is
het ergste dat er kan gebeu-
ren?”, zei Darcis, die sinds
Wimbledon dit jaar opnieuw
met een scheurtje in zijn elle-
boog sukkelt. “Dat ik vroegtijdig
de handdoek moet werpen? Ik
haak sowieso af. Het is tijd om
te stoppen. Mijn lichaam en
geest zijn op.” 

Zo goed als zeker blijft dit
tennisbeest wel in het wereldje
plakken. Darcis coachte in zijn
sabbatjaar Yanina Wickmayer
en lijkt gemaakt voor de job van
Davis Cup-kapitein. (FDW)

‘Ik kan het niet
opbrengen om
weer van nul te
beginnen. Mijn
lichaam is op’

STEVE DARCIS

Wallays wint
Parijs-Tours 
na lange solo

Jelle Wallays heeft een rotjaar
positief afgesloten. Voor de
tweede keer won de renner van
Lotto-Soudal Parijs-Tours. Zijn
seizoen begon in een Argentijns
ziekenhuis. Daarna viel hij naast
de Tour-selectie en werd hij ziek
in de Vuelta. Het dieptepunt was
het overlijden van ploegmaat
Bjorg Lambrecht. Wallays won
in Tours na een knappe solo. Hij
ging op 44 kilometer van de
streep op en over Soren Kragh
Andersen, winnaar van vorig
jaar. Niki Terpstra (tweede) en
Oliver Naesen (derde) kwamen
niet meer terug. Deceuninck-
QuickStep en Jumbo-Visma na-
men uit protest tegen de onver-
harde stroken niet deel. (BELGA)

Meesseman: ‘Spelen 
ontbreken nog op erelijst’
Er is geen ontkomen aan: met
haar WNBA-titel en de trofee
van MVP in de finale solliciteert
Emma Meesseman (26) nadruk-
kelijk voor de prijs van Sport-
vrouw van het Jaar. “Eerlijk 
gezegd, ik ben daar niet mee
bezig”, zegt Meesseman. “Nina
Derwael en Nafi Thiam deden
het ook fantastisch. Misschien
kunnen we de trofee delen.”

Nu de Amerikaanse basket-
baltitel binnen is, kan Meesse-
man haar vizier richten op de
nationale ploeg. In februari
2020 zijn de olympische tickets
te ver dienen. “De Spelen, dat
is het allerhoogste en dat ont-
breekt nog op mijn erelijst.
Daar gaan we nu vol voor gaan.

Mijn contract met Washington
is afgelopen en in de WNBA
staan onderhandelingen over
de cao op het menu. Dat kan
de zaken veranderen voor Eu-
ropese speelsters, dus ik wacht
af.” In november, voor de EK-
kwalificatieduels tegen Oe-
kraïne en Finland, kunnen de
Cats weer op haar rekenen.

Terwijl Meesseman pas over
twee weken moet aansluiten bij
haar Russische club Jekateri-
nenburg moet Kim Mestdagh,
de tweede Belgian Cat van Was-
hington, vandaag al medische
testen afleggen bij Carolo uit
Charleville-Mézières. Die begint
woensdag in eigen huis aan de
Eurocup tegen Luik. (VH)

‘Mister Davis Cup’ kondigt zijn afscheid aan op een pers -
conferentie in de Antwerpse Lotto Arena. © BELGA

Bashir Abdi blijft verbazen op
de marathon. In Chicago ver-
beterde hij zijn eigen Belgisch
record met bijna een minuut
naar 2u06:14.

De 30-jarige Abdi maakte ja-
ren het mooie weer op de piste,
met onder meer Europees zil-
ver op de 10.000 meter in Ber-
lijn vorig jaar. “Toch zal ik me
in de toekomst toeleggen op de
weg”, had hij toen verkondigd.
“Ik ben van plan in zee te gaan
met Mo Farah, die net als ik 
Somalische roots heeft.”

Op 28 april bleef Abdi in Lon-
den met 2u07:03 al onder het
nationale record van Vincent
Rousseau uit 1995 (2u07:19).
Gisteren in Chicago rende hij

Abdi verpulvert eigen Belgisch 
marathonrecord in Chicago

naar een vijfde plaats in
2u06:14. “De bedoeling was dat
ik zo lang mogelijk bij Farah zou
blijven. Maar hij gaf mij na 25
kilometer aan om alleen door
te gaan. Bij de dertigste kilome-
ter leek een verbetering van het
Belgisch record moeilijk, maar
ik besloot toch te versnellen en
dat leverde me uiteindelijk nog
een ruime winst op”, zei Abdi,
die een hoogtestage in de VS
achter de rug heeft.

Bij de vrouwen verbeterde
de Keniaanse Brigid Kosgei het
zestien jaar oude marathon -
wereldrecord van Paula Rad-
cliffe. Radcliffe had in 2003
2u15:25 gelopen en dat stelde
Kosgei bij naar 2u14:04. (VORE)

‘Mo Farah gaf 
na 25 kilometer
aan om alleen
door te gaan’

BASHIR ABDI
BELGISCH RECORDHOUDER 

MET 2U06:14


