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Ik werk hier al twintig jaar. 
Er kan op een huwelijk wat sleet komen, 
maar we moeten er samen uitkomen

FRANCKY DURY, COACH VAN ZULTE WAREGEM, AAN SPORZA

Warholm en 
Hassan beste  
atleten van 2021

De Nederlandse Sifan Hassan en 
de Noor Kaster Warholm zijn 
gekroond tot de beste Europese 
atleten van 2021. Dat gebeurde 
op een gala in Lausanne. De 
28-jarige Hassan, die op de 
Olympische Spelen in Tokio 
twee gouden medailles ver-
overde, kreeg meer stemmen 
dan de Russische hoogsprin-
ger Maria Lasitskene en de 
Poolse kogelslingeraar Anita 
Wlodarczyk. Ook zij wonnen 
goud in Japan. De 25-jarige 
Warholm, vorig jaar al winnaar 
van de award, was de voorbije 
zomer met 45,94 seconden de 
eerste atleet die onder de 46 
seconden dook op de 400 me-
ter horden. (ANP/BELGA)

Manchester City ontwijkt 
handig quarantaine
De delegatie van Manchester 
City vliegt in de vooravond rich-
ting Brugge voor de Champions 
League-wedstrijd. Trainen doet 
Pep Guardiola op het eigen 
complex in Manchester. Zijn 
persconferentie, samen met 
 Kevin De Bruyne, verloopt via 
een schermpje. Op Jan Breydel 
laten ze zich pas morgen zien.

De fans van Club Brugge zul-
len zich massaal laten horen, 
maar Man City speelt ook met 
andere druk. Na de nederlaag 
bij PSG is een vier op zes het 
minste wat ze uit het tweeluik 
willen slepen. “Wij houden van 
de druk”, zegt Guardiola. “We 
weten dat we moeten winnen.”

City liet zijn Braziliaanse in-

ternationals speciaal naar Bel-
gië overvliegen na de WK-kwa-
li� catiematch tegen Uruguay. 
Een maatregel om de strenge 
quarantaineregels in Engeland 
te omzeilen. Hadden doelman 
Ederson en spits Gabriel Jesus 
een tussenstop gemaakt in Man-
chester, dan moesten ze tien 
 dagen in afzondering op hotel. 
“We zullen nog zien in welke 
conditie ze zijn”, zegt Guardio-
la. “Na de match kunnen ze ge-
woon Engeland weer binnen.”

City mist Ferran Torres en 
rechtsachter Benjamin Mendy. 
Die laatste zit nog altijd in de ge-
vangenis in afwachting van zijn 
proces in een verkrachtings-
zaak. (KTH)

Na Nainggolan valt ook Buta uit 
bij nonchalant Antwerp
Gemakzucht sloop in de ploeg 
en dus ging Antwerp � naal on-
deruit op het veld van Zulte Wa-
regem (2-1). Weg leidersplaats. 
“Er stonden in de tweede helft 
elf individuen op het veld”, 
zei  een ontgoochelde trainer 
Priske.

De voorsprong van Antwerp 
kwam er na een prachtige goal 
van Benson, recht in de winkel-
haak. Fischer en Frey misten la-
ter goede kansen op de 0-2. “We 
hadden de volledige controle”, 
zag Priske. De Deen zat er na af-
loop beteuterd bij in de perszaal 
want zijn ploeg gaf alles nog uit 
handen. De gelijkmaker van 
Gano in minuut 59 creëerde on-
zekerheid bij Antwerp. Kutesa 

werkte de 2-1 beheerst voorbij 
Butez. Priske: “We speelden al-
les kwijt in de tweede helft.”

Antwerp moest het zaterdag-
avond stellen zonder Naing-
golan. De middenvelder haakte 
af met een lichte blessure. “Hij 
geraakte afgelopen week gebles-
seerd, meer ga ik er niet over 
zeggen”, klonk het bij Priske. Bij 
Antwerp maken ze zich sterk 
dat Nainggolan snel weer kan 
aansluiten bij de groep. “De ko-
mende week al.” Rechtsachter 
Buta viel dan weer uit tegen 
 Essevee met vermoedelijk een 
spierblessure. Hij greep plots 
naar de achterkant van de bil. 
Zijn aantreden tegen Fener-
bahçe is twijfelachtig. (FDZ)

‘We speelden 
alles kwijt 

in de tweede helft’
BRIAN PRISKE

COACH ANTWERP

Mertens en Taiwanese tovenares 
met dubbeltitel naar Masters

Het blijft een vrolijk en goed 
functionerend duo, Mertens en 
de 35-jarige Hsieh. De Taiwane-
se tovenares zette op de BNP Pa-
ribas Open in Indian Wells van-
af de kwart� nale telkens een 
gek hoedje op voor en na haar 
wedstrijden en op persconfe-
renties, tot groot jolijt van de 
tien jaar jongere Limburgse. 

“Zij is zo creatief”, grinnikte 
Mertens. “Tijdens de opwar-
ming voor de kwart� nale stond 
ze daar ineens rond te springen 
met dat drakenmutsje. Ik moest 
zo hard lachen. Zo voor een 
match helpt dat wel om wat te 
ontspannen.” 

Van de acht toernooien die 
ze ondertussen samen speelden 
wonnen ze er twee: Wimbledon 
en Indian Wells. Dat staat mooi 
op een palmares. Voor Mertens 
was het al haar veertiende dub-
belzege in haar carrière, vier 
daarvan behaalde ze dit jaar. Op 
de Australian Open deed ze het 
nog met Aryna Sabalenka en in 
Istanbul met Veronika Koeder-
metova, maar de samenwerking 
met Hsieh is zonder twijfel de 
succesvolste. De mix van het so-
lide baselinetennis van Mertens 
met de handige volleys van 
Hsieh werkt. 

“Wij vormen echt een goed 
team”, wist onze landgenote. 

“Op de baan voelen we elkaar 
goed aan. Tijdens de kantwis-
sels bespreken we altijd wat we 
goed doen en wat er beter kan. 
Wij zijn alleszins heel blij met 
deze overwinning en ook met 
de kwali� catie voor de WTA Fi-
nals in Guadalajra.”

Die Masters in Mexico wor-
den het laatste grote objectief 
voor de Hamontse. Mertens 

deed twee keer eerder mee aan 
dit kampioenschap tussen de 
beste acht dubbelteams van het 
jaar: in 2018 stond ze in Sin-
gapore naast Demi Schuurs, een 
jaar later was dat in Shenzhen 
aan de zijde van Sabalenka. 

Mertens heeft de droom om 
ook in het enkelspel deel te ne-
men aan die Masters min of 
meer opgegeven; ze trok zich af-
gelopen weekend alleszins te-
rug uit het WTA-toernooi van 
Moskou. Dat was zowat de laat-
ste kans om nog punten te sco-
ren in de race naar Guadalaja-
ra. Maar het was sowieso een 
moeilijke oefening geweest. Nu 
kan ze nog een beetje nagenie-
ten van haar tweede titel in In-
dian Wells (in 2019 won ze er 
met Sabalenka) en het gekke 
hoedje van haar partner. (FDW)

Elise Mertens heeft in 
Indian Wells haar vierde 
dubbeltitel van het jaar 
veroverd. Samen met Hsieh 
Su-wei klopte ze een 
Russisch duo in de � nale 
(7-6 en 6-3). Volgende doel: 
de Masters in Mexico.

‘Tijdens de kant-
wissels bespreken 
we altijd wat we 

goed doen en wat 
er beter kan’

ELISE MERTENS

Hsieh Su-weih ziet hoe Elise Mertens een backhand slaat 
in de fi nale van Indian Wells. © AP

HANS
VANDEWEGHE
sportjournalist
@hansvdw

column

Kleine Berg

A
l van bij zijn debuut bij de Cleveland 
Cavaliers – naast LeBron James – wilde 
ik meer zien van Kyrie Irving. Plein-
tjesbasketbal ver� jnd door prima trai-
ners in high school en door Mike Krzy-
zewski in dat ene jaar op Duke 
University. Hij had de moves van een 
straatrat die nooit echt de straat had 
gekend. Waarna Kyrie het na één jaar 
studeren of wat daarvoor moest door-

gaan wel welletjes vond en zijn naam op de 
draftlijst liet zetten.

Jammer, had hij maar een science introducto-
ry class gevolgd. Of een andere lessenreeks ry class gevolgd. Of een andere lessenreeks ry class
rond wetenschap, speciaal ingericht om top-
sporters het idee te geven dat ze ook studeren, 
het had hem en bij uitbreiding alle basketbal-
lie� ebbers veel leed kunnen besparen.

Ten behoeve van dit stukje heb ik de Uncle 
Drew-� lmpjes er nog eens op nagekeken en 
even hard gelachen als de eerste keer dat ik die 
oude, grijze man op Clark Pond Courts in 
Bloom� eld, New Jersey iedereen zag inmaken. 
Dat was geen fake. Dat was Ky-
rie Irving na een vier uur du-
rende maquillage, die zich als 
een krasse zestiger had aange-
boden voor een pick-up game. 
Het begon aarzelend, met bal-
verlies en missers, maar toen 
hij zijn occasionele ploegmaats 
op de zenuwen begon te wer-
ken, kwam Uncle Drew los en 
toen wisten de toeschouwers, 
de medespelers en de tegen-
standers die niet in de slag za-
ten: hier is iets loos. Het groot-
ste deel � gureerde zo 
onbewust in een iconische re-
clamespot voor Pepsi Max.

2016 was zijn topjaar. Aan 
de zijde van LeBron James 
won hij met de Cavs de NBA-ti-
tel, zijn enige tot nog toe. Het 
was de tweede van vier � nales op rij tegen de 
Golden State Warriors en de enige die ze wisten 
te winnen. Het werd 4-3, daarmee de eerste 
keer dat een team een 1-3-achterstand had 
goedgemaakt.

Irving scoorde in de 21 play-o� wedstrijden in 
37 minuten gemiddeld 25,2 punten. James 
speelde gemiddeld 39 minuten waarin hij 26,3 
punten scoorde. 2016-2017 zou hun laatste sei-
zoen samen worden. Irving vertrok naar zijn 
oude liefde Boston om voor de Celtics te spe-
len. Die moesten drie spelers en een eerste 
draftkeuze in ruil geven. Het werd niks. Boston 
moest hem niet. Hij deed zijn tweejarig con-
tract daar uit en koos daarna voor de Brooklyn 
Nets, waar hij debuteerde met een vijftiger. Dat 

had niemand hem ooit voorgedaan. Maar ook 
typisch voor veel van zijn wedstrijden: hij had 
dan wel veel gescoord en geshined, de eind-
stand was 127-126 voor de Timberwolves.

Het was het begin van een vierjarige over-
eenkomst ter waarde van 136,5 miljoen dollar. 
Dit seizoen zit hij in het derde jaar van zijn con-
tract en krijgt net geen 35 miljoen betaald. Cor-
rectie: zou net geen 35 miljoen betaald krijgen. 
Voorlopig staat Irving aan de kant. De geniale 
basketballer weigert zich te laten vaccineren. 

Klein probleem: de NBA mag dan wel – op 
last van de spelersvakbond waarvan Irving on-
dervoorzitter is – de vaccinatie niet verplichten, 
in de staat New York (en in Californië) kun je 
geen indoorsport spelen als je niet tegen Co-
vid-19 bent ingeënt. De helft van de honderd 
wedstrijden zou hij zo missen.

Groot probleem: dit was het seizoen dat de 
Brooklyn Nets in elke prognose naar boven kwa-
men als de favoriet voor de titel. Nog een groter 
probleem: hoe kan een belezen, gestudeerde en 
welopgevoede coach als Steve Nash (een Cana-

dees) ooit nog met een antivaxer 
als Irving samenwerken?

Kyrie Irving is niet om ge-
zondheidsredenen antivaxer. 
Naast diepgelovig gelooft hij ook 
dat het vaccin deel uitmaakt van 
een plan van Mr. Duivel om de 
zwarten in de VS via een im-
plantaat te connecteren met een 
computer. Het is niet de eerste 
onzin die Irving uitkraamt: in 
2017 beweerde hij al eens dat de 
aarde plat was. Later zwakte hij 
dat af dat iedereen het maar 
voor zichzelf moest uitmaken.

Daartegenover staat dat Ir-
ving zich de loop van de jaren 
heeft geëngageerd voor heel wat 
goede zaken. Omdat zijn moe-
der half Sioux was en hij bij haar 
overlijden als vierjarige nauwe-

lijks nog een herinnering heeft aan haar, zette 
hij zich in voor het lot van de Sioux-indianen in 
het Standing Rock-reservaat in Noord-Dakota. 
Toen hij daar in 2018 op bezoek ging, kreeg hij 
een Lakota-naam: Hela of Kleine Berg.

Naast andere talloze schenkingen – onder 
meer aan de vrouwen van de WNBA toen die 
covid-werkloos waren en scholen en armoe-
deorganisaties – engageerde hij zich bij de Black 
Lives Matter-beweging. Hij was de eerste om de 
familie van George Floyd te steunen en kocht 
meteen een huis voor hen. Irving mag dan een 
genie zijn, een entertainer buiten categorie en 
een man met het hart op de goede plek, dat ene 
losse draadje boven in zijn hoofd doet al het 
goede vergeten.

Irving gelooft 
dat het vaccin 
deel uitmaakt 
van een duivels 
plan om alle 
zwarten in de 
VS te connec-
teren met 
een computer

Kyrie Irving (Brooklyn Nets) scoort met een lay-up in de NBA. Luka Doncic (Dallas Mavericks) kijkt toe 
in de achtergrond. © AP


