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Voor diegenen die al stonden te springen, 
het was gewoon een kramp

KV MECHELEN-SPELER STEVEN DEFOUR OVER VERVANGING, OP TWITTER
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De Verdeelde Staten

egan Rapinoe, de beste speelster
van de World Cup 2019 en win-
nares van de Ballon d’Or, zweeft
enkele dagen voor de presidents-
verkiezingen in haar land tussen
angst en hoop. Dat had ik vier
jaar geleden al. Na vele, lange
omzwervingen in de VS had ik
een duidelijk beeld van wie daar
allemaal in dat rare land wonen

en dat zadelde mij op met het ongemakkelijk
voorgevoel dat Donald Trump een goeie kans
had om te winnen. Die vrees kwam uit.

Een sportreporter komt soms op plaatsen
waar niet iedereen komt. Neem New York. Ma-
dison Square Garden, natuurlijk, maar ook in
de South Bronx of Lower East Side of de buurt
rond Meadowlands Stadium in New Jersey,
begin de jaren negentig bleef je daar beter weg.

In Chicago dronk ik ’s middags hondsdure
cappuccino op Magnificent Mile en ging om
middernacht op de South Side in een achteraf-
zaaltje van een gemeenschaps-
centrum naar de Midnight
Basketbal League kijken, een
competitie voor criminelen die
via basketbal probeerden op
het rechte pad te blijven. Of
die ene keer op de West Side
dat ik de school van Kevin Gar-
nett had bezocht voor een
wedstrijd en dat mijn auto niet
meer startte en de straten zich
opmaakten voor de traditio-
nele friday night fight tussen
twee drugsbendes. Ik kreeg
een jumpstart van de lerares
automechanica, gelukkig maar.

Voor Lance Armstrong was
ik ooit een week op het blauwe
eiland Austin in het rode
Texas, maar ben daar bij een
tocht op de racefiets op het
platteland door een redneck
van de openbare weg gereden.
“You don’t pay tax, you fuckin’ liberal, get off our
road.” Op Maui, Hawaï, nodigde een heel aar-
dig en hoogopgeleid koppel mij aan hun tafel
uit, stonden erop alles te betalen, waarna ik er
achter kwam dat ze mij voor hun streng evan-
gelische geloof wilden winnen.

In Miami sliep en flaneerde ik op South
Beach, maar ik hing rond op Calle Ocho, bij de
overwegend blanke Cubanen. Of San Antonio,
waar ik de slums van latino’s wilde zien. In Ari-
zona heb ik pick-up games gespeeld met Nava-
jo’s die voor het leven een salaris kregen van
de staat ter compensatie voor het creperen
van hun voorouders, arbeiders in de open ura-
niummijnen. Werken, nooit van gehoord,
maar de pick and roll beheersten ze als geen
ander. 

In Atlanta ben ik op Summerhill, palend aan
het olympisch stadion, gaan ‘wandelen’ voor

de repo Het andere Atlanta. Die wijk, de eerste
in het zuiden van de VS waar vrije slaven zich
mochten vestigen, had toen gemiddeld drie
schietpartijen per dag en twee doden.

Wat een land van uitersten, de VS: de ene
keer zit je op een bus in San Francisco en
spreekt de vertaler van Het verdriet van België
je aan want hij meende Nederlands te horen,
de andere keer rij je door de akkers rond
India-no-place achter Rik Smits aan, de Neder-
lander van de Indiana Pacers. Hij nam mij mee
naar zijn favoriete diner, een achterafplek mét
confederatievlag en zonder creditcards, waar
zijn vrienden/bikers kwamen eten en drinken.
De latere Trump-stemmers, zeg maar.

Bottomline: de Verenigde Staten van Ame-
rika zijn al van lang vóór Trump de Verdeelde
Staten. Toch heb ik er deze keer een goed oog
in. Als Trump verliest – een blowout is wense-
lijk – zal dat in niet geringe mate te danken zijn
aan de Amerikaanse sportwereld, of althans
een deel ervan.

Wat Colin Kaepernick in
gang heeft gezet in de NFL en
wat LeBron James in de NBA,
de vrouwen van de WNBA,
Megan Rapinoe en collega’s in
het vrouwenvoetbal hebben
versterkt, dat gaat nooit meer
weg. De Black Lives Matter-be-
weging mag zichzelf dan af en
toe voorbijhollen, ze heeft al-
vast de Amerikaanse maat-
schappij veranderd net zoals
de gebeurtenissen van ruim
een halve eeuw geleden.

De Ali-top van Cleveland, op
9 juni 1967, toen de allergroot-
ste sporters zoals basketbal-
spelers Bill Russell en Lew
Alcindor (later Kareem Abdul-
Jabbar) en American football-
speler Jim Brown hun steun
kwamen betuigen aan dienst-
weigeraar Muhammad Ali, was

een eerste kentering. Een jaar later werd de
Republikein Richard Nixon weliswaar verko-
zen op het thema veiligheid, maar dat was in
een ander Amerika.

Nadat LeBron James zich in 2018 voor het
eerst uitsprak over Trump, maande Laura In-
graham van Fox News hem aan: “Shut up and
dribble.” James antwoordde: “Ik moet haar be-
danken voor dat moment, haar woorden zijn
blijven hangen bij zij die nu beseffen dat ze iets
meer kunnen zijn.”

Sinds de Nike-clip van september 2018 met
de werkloze activist Kaepernick – doe mij een
lol en bekijk hem op YouTube – weten geënga-
geerde sporters dat zelfs de marktleider onbe-
vreesd achter hen staat. Dit zijn niet enkele
boze zwarte oproerkraaiers, dit is a good fight,
in de woorden van de deze zomer overleden
MLK-medestander John Lewis.

Amerikaans international Megan Rapinoe spreekt zich openlijk uit tegen president Trump. © afp
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Zelf kan hij over twee weken in
Turkije zijn zevende wereldtitel
binnenhalen, maar gisteren in
Imola vierde Lewis Hamilton al
een uitbundig feest met zijn
renstal Mercedes. Met de zo-
veelste één-twee van Hamilton
en Valtteri Bottas verzekerde
Mercedes zich voor het ze-
vende jaar op rij van de wereld-
titel bij de constructeurs, een
record in de formule 1. “Onge-
looflijk”, zei Hamilton. “Dat ga
ik op een dag aan mijn klein-
kinderen vertellen.”

Hamilton won de Grote Prijs
van Emilia-Romagna mede
door een uitgekiende pitstop-
strategie. Zijn teamgenoot Bot-
tas, die van poleposition was

Formule 1: Mercedes verovert zevende
wereldtitel op rij bij constructeurs

vertrokken, eindigde als
tweede. Met vier GP’s te gaan,
staat Hamilton in het klasse-
ment 85 punten voor op de Fin.

“Het was een zware en ver-
moeiende race”, zei Hamilton,
die teambaas Toto Wolff als eer-
ste in de armen vloog. “Al die
mannen en vrouwen van Mer-
cedes die in de fabriek werken,
zij zijn de helden. Ze geven
nooit op. Ze blijven pushen en
innoveren. Misschien denkt ie-
dereen dat we gewend zijn aan
winnen, maar deze zevende ti-
tel voelt als de eerste.”

Wolff is naar eigen zeggen
niet zo van de records. “Maar
dit is iets om supertrots op te
zijn”, sprak hij. (aNp)

Lewis Hamilton viert in Imola:
‘Ongelooflijk. Dat ga ik op een
dag aan mijn kleinkinderen
vertellen.’ © phOTO NEWS

Tuerlinckx
beslist heerlijke
volleybaltopper

De klassieker Roeselare-Maaseik
(3-2) bezat alles om te boeien.
Of toch niet helemaal: de lege
tribunes deden hartzeer. Roese-
lare was het best gestart, met de
libero’s Deroey en Dronkers die
efficiënt gaten dichtten. Dan
spurtte Maaseik naar een 1-2-
setvoorsprong, haalde Roese-
lare zijn rivaal weer bij, om pas
in de tiebreak de andere voor te
zijn. Symbolisch beeld bij af-
fluiten: beide teams met ap-
plaus voor de andere. In de
rally’s leek Kindt zich te gaan
ontpoppen als matchwinnaar.
Maar dat was buiten Tuerlinckx
gerekend, die de beslissende set
naar zijn hand zette met zeven
punten. (BRV)

Red Lions stevig leider na
zes op zes
De Red Lions brachten hun
weekend in Ukkel tegen Groot-
Brittannië tot een goed einde.
Zaterdag zorgde Dohmen in de
voorlaatste minuut voor de win-
nende treffer en gisteren bleek
een strafcorner van Hendrickx
aan het einde van de eerste
helft beslissend.

“Groot-Brittannië had tegen
Nederland al twee matchen in
de benen en wij misten wat
ritme”, zei Denayer. “Bij ons
ontbraken er vijf vaste waarden
en nieuwe jongens moesten in-
gepast worden. Ook het keep-
erswerk van Van Doren ver-
dient een pluim. Je merkt
amper dat Vanasch er niet is.”

De strafcorner van Hen-

drickx bleek in Ukkel van goud-
waarde. Zowel zaterdag als zon-
dag trof hij één keer raak. In to-
taal scoorde Hendrickx in deze
Pro League al acht keer. De-
nayer: “Eigenlijk moeten we
hem nog meer opportuniteiten
bieden om te scoren. We dwin-
gen te weinig strafcorners af.”

Woensdag spelen de Lions
hun slotwedstrijd van 2020 te-
gen Nederland. Bij winst zetten
de hockeymannen een flinke
stap richting eindwinst in de
Pro League. Momenteel staan
de jongens van bondscoach
McLeod aan de leiding met 24
op 30. “Een toernooi van deze
omvang winnen is altijd belang-
rijk.”, besluit Denayer. (WWT)

Eén flits tegen bodemploeg en
Madrid adoreert Hazard weer

Geef hem een pleintje, 
een bal en de zon, en Eden
Hazard is gelukkig. Met een
prachtgoal effende hij het
pad voor de 4-1-zege van
Real Madrid. Morgen wacht
alweer Inter.

Het was de pers in Madrid ook
opgevallen, Eden Hazard die
geen spier vertrok bij zijn doel-
punt zaterdagmiddag tegen Hu-
esca. “Natuurlijk is Hazard blij”,
diende Zinédine Zidane een paar
keer te herhalen op de perscon-
ferentie achteraf. Het tv-station
van de club trommelde de Rode
Duivel snel op om voor de came-
ra’s zijn breedste glimlach te to-
nen.

De aanname, poep zetten, bal
meenemen met rechts en ver-
woestend uithalen met links
vanaf 27 meter. Hazard deed de
monden openvallen bij media,
fans en waarnemers. Het was
zijn eerste competitiedoelpunt in
392 dagen (toen tegen Granada,
ook onder een Spaans herfstzon-
netje).

Hazard stond voor het eerst
sinds 7 augustus aan de aftrap
van een wedstrijd. Hij was aan-
vankelijk actief maar niet domi-
nant. Tot die uithaal. Sergio Ra-
mos knuffelde hem haast
dood.  “De kleedkamer is blij
voor Eden”, getuigde Zidane.

Net voor hij op het uur naar
de kant ging, lag Hazard nog aan
de basis van het doelpunt van

Federico Valverde. Eerst met een
hakje ter hoogte van de midden-
lijn om de jongens van Huesca
het bos in te sturen, daarna ho-
ger op het veld met een flukse
kapbeweging die Karim Ben-
zema in staat stelde om Valverde
te vinden.

Real Madrid won met 4-1. Zon-
dagochtend waren de sportkran-
ten laaiend. Hazard werd bedol-
ven onder de superlatieven. “Het
prachtdoelpunt waarmee Ha-
zard al wie Madrid gezind is in
vervoering brengt.”

Het krediet van Hazard is
groot in Madrid. Ondanks de vele
maanden blessureleed, zijn ge-
brekkige Spaans en zijn noncha-
lance met zijn lichaamsgewicht.

Hazard oogde fit tijdens de
wedstrijd. Hoe dan ook blijft de
realiteit dat de Rode Duivel weer
is gaan voetballen met heel wei-
nig trainingsarbeid in de benen.
Kan hij die werklast oppikken in
wedstrijden? Dat kan, en dan
was zo’n partij tegen Huesca een
cadeau. Het tempo lag allesbe-
halve hoog.

Zo’n duel van morgen tegen
Inter maakt een wereld van ver-
schil. De intensiteit zal met een
ruk omhoog schieten. Van Anto-
nio Conte moet Hazard geen ge-
schenken verwachten. Is het een
wijs besluit om Hazard aan de
aftrap te brengen? Of gooi je
hem erin eens de tegenstander
al wat vermoeid is? (SK)

Het was zijn
eerste competitie -

doelpunt in 392
dagen, toen tegen

Granada onder
een herfstzon

Eden Hazard speelt zestig minuten tegen Huesca. 
‘De kleedkamer is blij voor hem’, sprak zijn coach. © afp

Real Madrid 4

Huesca 1


