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Mentale exit

et is dat hij er zelf over is begonnen
in zijn commentaar in Het Laatste
Nieuws, anders had ik Filip Dewulf
en zijn existentiële crises niet ver-
meld. Ik was bij een van die momen-
ten. Dat was in 1994, in Athene,
waar ik eigenlijk moest zijn voor het
WK volleybal. (Hoe dat komt?
Welnu, in Nederlandse loondienst
zag ik af en toe ook iets anders dan

coureurs en sjotters.)
Als multitasker had ik gemerkt dat er die

week tegelijk met het WK, waar Nederland
tweede zou worden, een ATP-graveltoernooi
was waar warempel onze Filip Dewulf aan
deelnam. Lang verhaal, kort: in de eerste
ronde van dat toernooi zat ik ’s middags bij de
wedstrijd van Dewulf op die
club in Athene. Het had gere-
gend en het was fris, in de tri-
bune uw dienaar en een jonge
vrouw. Die bleek zijn zus te
zijn en ze moedigde Filip furi-
eus aan. Het hielp niks. Dub-
bele fouten, te traag op de
bal, foute forehands – toch
zijn specialiteit – en dus een
mentale exit, en dus verlies.
Hij sloeg een racket stuk en
dat kunnen er ook twee zijn
geweest.

Ik heb het even opgezocht:
het was 4 oktober 1994 en hij
speelde tegen Jordi Arrese,
een reekshoofd en een bedre-
ven gravelspeler. Het werd 6-3
en 6-2, geen afgang en toch
leek het zo. Het gesprek na-
dien viel mee, vooral omdat
hij zijn twijfels over wat hij
aan het doen was en of dat wel zijn leven
moest zijn durfde te benoemen. Ik zei toen:
topsport kies je zelf, live with it. Zijn antwoord
ben ik vergeten.

Niet dat ik geen begrip had voor de een-
zaamheid van de tennisser (m/v/x). Bibberen
op de servicelijn, trillende benen tegenover
een sterke service, verlamming in de do-or-
diemomenten, dat kende ik na jarenlange
competitie in een terugslagsport, weliswaar in
teamverband en dat scheelt.

Deze Filip Dewulf heeft begrip voor Naomi
Osaka, die afhaakte op Roland Garros en
daarna meldde dat ze al jaren tegen depres-
sies vecht. Ik ga haar mentale toestand niet in
twijfel trekken, maar mag ik enkele journalis-
tieke nuances aanbrengen?

Zoals, dat ze nooit een boodschap heeft
gehad aan graveltennis en Roland Garros,
waar ze nog nooit verder is geraakt dan de
zestiende finales, en dat dit voorafgaand aan
het toernooi onderwerp van gesprek was met
familieleden – op de sociale media godbetert.
Of zoals dat ze door haar coach Wim Fissette

laatst nog op Sporza Radio als erg stabiel
werd omschreven, iemand die sterk in het
leven staat. Herinner u haar statement pro de
Black Lives Matter-beweging op een US Open
die ze ook nog eens zou winnen.

Het plotse afhaken omwille van haar men-
tale gezondheid kwam na een rel en die was
dan weer het gevolg van de verplichting om
na de wedstrijd even langs de perszaal te pas-
seren en daar wat obligate vragen te beant-
woorden. Osaka had geweigerd en was
beboet. Dat was de druppel. Een dag later
was ze weg.

Even iets over die druppel. Ik ben daar
vaak genoeg geweest: de tennispers zal je heel
zelden betrappen op strenge vragen. En om-
gekeerd zal je tennisspelers (m/v/x) nog min-

der betrappen op interessante
antwoorden. Het is wat het is,
een verplicht nummer van
een minuut of vijf. Kleine
moeite, wetend dat je voor
een eerste ronde in Parijs al
60.000 euro betaald krijgt.

Osaka schreef daarover: “Ik
heb de indruk dat in de pers-
conferentie weinig respect
wordt opgebracht voor de
mentale gezondheid van de
atleten. We zitten daar vaak te
zitten, antwoordend op vra-
gen die we al tig keren hebben
gehoord of (en nu komt het,
HVDW) die twijfel zaaien in
ons hoofd. Ik weiger mij te on-
derwerpen aan mensen die
mij in twijfel trekken.”

Wat moet je daarmee als
journalist? Sinds haar winst
op de Australian Open begin

dit jaar slaat ze nog amper een deuk in een
pakje boter, maar dat soort decompressies is
niet ongewoon bij toppers die steeds vaker
hun momenten kiezen. Als ze dan een vraag
krijgt waarom het de laatste tijd wat minder
gaat, is dat een aanslag op haar mentale ge-
zondheid of doet de journalist gewoon zijn of
haar werk?

Mag je iemand die vorig jaar 60 miljoen
dollar inkomsten aan de belastingen aangaf –
dat is te hopen, anders heeft ze nog meer pro-
blemen – even ondervragen waarom ze min-
der wint? Ik dacht het wel. Of moeten we
eerst een aanvraag indienen bij de zelfhulp-
groep voor topsporters-met-een-dip?

Voor wie dit allemaal een beetje hard vindt
klinken, het gaat om topsport. Daar hoort een
belangrijke mentale component bij die het
verschil maakt tussen de superkampioenen
en de rest. Dat het soms afzien is, dat het een-
zaam is aan de top, alle begrip daarvoor,
maar je went er beter aan. Als dat niet lukt, is
er een mooi spreekwoord: if you can’t stand
the heat, get out of the kitchen.

De Japanse tennisster Naomi Osaka tijdens de eerste ronde van Roland Garros, vorige zondag.
Een dag later zal ze het toernooi verlaten. © EPA
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Moeten de Spelen niet het feest 
van de vrede zijn? Dat begint 
met het aangaan van de dialoog

OUD-JUDOKA KAORI YAMAGUCHI, AAN PERSBUREAU KYODO NEWS

Zwaar weekend voor 
Red Lions op EK hockey
De Red Lions kunnen op het EK
in Amstelveen na het openings-
weekend mogelijk al op beide
oren slapen wat betreft een
plek in de halve finale. Met van-
daag een match tegen Spanje
en morgen tegen Engeland star-
ten onze hockeymannen tegen
de twee grootste concurrenten
uit poule A. Dinsdag wacht nog
een tussendoortje tegen het
zwakkere Rusland. “Die match
tegen Spanje is zeer belangrijk”,
weet Alexander Hendrickx. “Bij
winst zetten we een fikse stap
richting halve finale.”

Op de Spelen van Rio 2016
was Hendrickx nog reserve, na-
dien ontpopte hij zich als een
van de strafste strafcornerka-

nonnen ter wereld. Op het WK
2018 en EK 2019 was hij telkens
medetopscorer van het toer-
nooi en de Belgen wonnen
twee keer goud. Ook in de voor-
bije Pro League was hij met elf
doelpunten de topscorer. “Aan
die strafcorner heb ik dan ook
keihard gewerkt”, lacht hij. “Als
je er tijdens een wedstrijd zes à
zeven krijgt, moeten er in prin-
cipe twee à drie ingaan.”

Op het EK kunnen de Lions
ook hun ticket voor het vol-
gende WK, begin 2023 in India,
bemachtigen. De beste vijf in
Amstelveen plaatsen zich. “We
willen in Nederland elke match
winnen en dan komt dat ticket
vanzelf.” (WWT)

achterin’
hebben met de nationale ploeg. Plots moest hij
zich in de technische commissie verantwoor-
den tegenover mensen die er volgens hem niks
van kenden. Dus lulde hij maar wat en kwam
hij helemaal alleen te staan. Martínez heeft van
dag één de volle steun gekregen van Bart Ver -
haeghe en Mehdi Bayat.”

Heeft Roberto Martínez het perfecte profiel
van een bondscoach?
“Dat is een vraag die je maar kunt beantwoor-
den als je zelf bondscoach bent geweest. Hij is
goed in alles: tactiek, peoplemanagement, pr,
pers. Van afstand heb ik de indruk dat je moei-
lijk beter kunt vinden.”

Van de huidige selectie hebt u Witsel en
Chadli gecoacht. Veel mensen begrijpen
niet dat Martínez Chadli er nu bijneemt.
“Ik wel. Een trainer heeft graag polyvalente
spelers op de bank: spelers die je kunt inbren-
gen naargelang verschillende scenario’s. Chadli
kan op de flank, hij kan op het middenveld en
je kunt hem zelfs vragen om mee in de spits te
gaan. Ik bedoel: een spits staat in de spits, een
verdediger staat in de verdediging… Maar met
Chadli op het veld kun je verschillende kanten
uit, afhankelijk van wat de match nodig heeft.
Dat is een enorme luxe. En hij gaat je niet ont-
goochelen. Een fitte Chadli zakt nooit onder de
ondergrens. Fellaini is ook zo iemand.”

Zou u, net als Martínez, tot het allerlaatste
moment wachten om te zien of Witsel fit
geraakt?
“Tenzij hij zijn been heeft gebroken en niet kan
stappen, neem ik Axel altijd mee. Je kunt het
potentiële rendement van het trio Witsel-Tiele-
mans-De Bruyne in samenspel met Hazard niet
laten liggen. Alle drie kunnen ze elkaars positie
overnemen. Ikzelf ben kampioen geworden
met Standard met een middenveld Fellaini-Wit-
sel-Defour en alle drie konden ze zowel op 6, 8
of 10 (hoe hoger het cijfer, hoe aanvallender, red.)
spelen. We roteerden afhankelijk van de tegen-
stander en waar we die pijn konden doen. Posi-
tieloos voetbal is zó moeilijk om te verdedigen.”

Ooit met een gebroken oogkas gespeeld?
“Neen, ik heb wel een paar keer mijn neus ge-
broken. Al een week later speelde ik met een
masker. Ik ken De Bruyne niet. Is dat iemand

die met angst zal spelen nu? Het voordeel is dat
hij op het EK zal worden beschermd door de
scheidsrechters. Ze weten wat De Bruyne heeft
doorstaan, menselijk heeft een kwetsbare spe-
ler die een masker draagt een invloed op een
scheidsrechter.”

Waar vreest u voor bij deze ploeg?
“Achterin.”

De leeftijd van Alderweireld, Vertonghen en
Vermaelen, bedoelt u?
“Neen, dat niet. Kijk, toen Kompany nog
speelde en de ploeg leed balverlies, dan zette
hij graag meteen druk vooruit. Kompany was zó
goed dat in acht van de tien fases hij de bal had
of het duel won. Dan kun je met de achterste
lijn hoog blijven staan. Maar Kompany is er niet
meer. Het is niet verkeerd om achterin met de
handrem op te spelen. Het doelpunt van Chel-
sea in de Champions League-finale komt er met
één pass van net voorbij de middenlijn door-
heen de defensie van City, die te hoog staat. Je
moet niet bang zijn om het defensieve blok wat
lager te zetten. Deze ploeg kan zelfs heel goed
verdedigen in een laag blok. Dat is mijn voor-
naamste zorg: gaat de defensie de omschake-
lingsmomenten tegen snelle spitsen onder
controle kunnen houden?”

Waarom worden de Duivels kampioen?
“Er is de individuele kwaliteit. De selectie is be-
kend met het systeem van spelen. Er is een
goeie ambiance, dat speelt een grote rol op een
toernooi. En je hebt voldoende persoonlijkhe-
den: Courtois, Vertonghen, Lukaku, maar ook
Martínez. Want om een groot toernooi te win-
nen is op een of ander moment une folie nodig.
Er komt een wedstrijd waarvan je voelt dat je
moeilijk zult winnen op voetbalkwaliteiten en
dan moet er iets gebeuren waardoor de match
kantelt: de trainer die ruzie zoekt met de
scheidsrechter, een actie op het veld, een zwaar
duel, een kiné die het terrein op stormt. Het is
iets gevaarlijks want je zoekt de provocatie op,
maar met té lief te zijn red je het geen zeven
wedstrijden.”

Of Romelu Lukaku moet er elke match
eentje binnentrappen.
“J’adore Lukaku. Ik weet dat hij een tijdje erken-
ning in België heeft gemist. Hij mag vooral niet
veranderen. Lukaku moet geen plezier willen
doen aan mensen die het toch niet snappen.”

Slotvraag. Hebt u geen zin om
bondsvoorzitter te worden?
“Neen, dank u. In 2006 verloor ik al eens de
stemming van De Keersmaecker. Ik kreeg alle
stemmen van de eersteklassers en één stem uit
tweede klasse, maar de rest en het hele ama-
teurvoetbal stemden voor De Keersmaecker.

“Ook op het niveau van de Pro League is het
lastig werken. Ik weet nog dat bij het eerste te-
levisiecontract alle profclubs werden verplicht
om verwarming onder hun veld te steken. Van-
daag zijn er nóg die hun tenten opslaan en met
de warmteblazers afkomen. En ik moet dan
voorzitter van het hele circus zijn, zeker?” (SK)

Mogelijk zonder
‘grote drie’ 
tegen Rusland

Een EK-opener zonder Axel
Witsel, Eden Hazard en Kevin
De Bruyne? Het valt niet uit te
sluiten. Toen Roberto Martínez
gisteren de vraag kreeg of hij er
rekening mee houdt dat hij het
tegen Rusland zonder die drie
moet doen, zei hij: “Dat is niet
wat we verwacht hadden.” 
Mogelijk krijgt Hazard mor-
gen wel speelminuten tegen
Kroatië, op voorwaarde dat
hij vandaag met de groep kan
trainen. “Maar starten zal hij
niet doen. Voor Eden gaat het
niet per se om Rusland, wel
over hoe we hem weer kunnen
laten genieten.” Witsel moet op
11 juni ten volle kunnen aanslui-
ten op het oefenveld. (SK/PJC)

De goal van David Platt op het WK 1990. ‘In de
kleedkamer stortte iedereen in.’ © PHOTO NEWS


