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Matthias Casse ondervindt weinig 
tegenstand op Portugese grand prix
Judoka Matthias Casse (-81 kilo-
gram) heeft in het Portugese 
 Almada zijn eerste toernooi van 
het seizoen gewonnen. In de 
 � nale was de nummer twee van 
de wereld met ippon te sterk 
voor de Fin Oskari Makinen, pas 
115de op de ranglijst.

Op papier was Makinen geen 
partij voor Casse en dat bleek 
ook op de tatami. Twee minu-
ten overklaste de bronzen-
medaillewinnaar van Tokio zijn 
tegenstander en anderhalve mi-
nuut voor tijd pakte hij uit met 
een schouderworp die de Fin 
plat op de rug deed belanden.

Het is pas de eerste gouden 
medaille op een grand prix voor 
Matthias Casse. Dat heeft alles 

te maken met het feit dat hij 
sinds juli 2019 alleen maar op 
grand slams heeft gevochten. 
Het is wel zijn vijfde eremetaal 
op een grand prix. Het begon 
met zilver in Den Haag (2017), 
daarna volgden zilver in Agadir 
(2018) en Zagreb (2018) en 
brons in Montreal (2019).

Volgende week past Casse 
voor de sterker bezette grand 
slam in Parijs. Tel Aviv staat op 
18 februari wel op zijn menu.

In de klasse tot 73 kilogram 
strandde Jeroen Casse in de 
tweede ronde. In de eerste ron-
de had de jongere broer van de 
wereldkampioen nog van de 
Braziliaan Thelmo Gomes ge-
wonnen. (BELGA)

Wereldkampioen Casse vecht 
volgende maand in Israël. 
© PHOTO NEWS

Australische tennisfans 
dragen Barty op handen
Een biertje, daarmee vierde 
Ashleigh Barty haar derde 
grandslamtitel, de eerste in 
haar thuisland. In de � nale was 
ze te sterk voor de Amerikaan-
se Danielle Collin.

Het was het lot. In 1978 won 
Chris O’Neil de Daphne 
Akhurst -trofee nadat ze in de � -
nale Betsy Nagelsen met 6-3, 7-6 
had verslagen. De Amerikaanse 
Nagelsen werd later de coach 
van Collins. En 44 jaar later 
werd Barty de eerste Australi-
sche Australian Open-winnares 
sinds O’Neil door Collins met 
6-3, 7-6 te kloppen.

“Het is ongeloo� ijk”, zei Bar-
ty. “Thuis spelen is sowieso al 
speciaal, maar om hier ook nog 

als kampioen te staan is ronduit 
opwindend.”

Op haar zestiende won Bar-
ty de juniorentitel op Wimble-
don en stond ze in drie grand-
slam� nales in het dubbelspel. 
De druk werd haar echter te 
groot. Ze verliet het tennis en 
ging cricket spelen bij Brisbane 
Heat. Ook in die sport blonk ze 
uit. Na twee jaar besloot Barty 
het nog eens te proberen.

In Australië is ze uitgegroeid 
tot een icoon met haar derde 
grandslamtitel, na Roland Gar-
ros 2019 en Wimbledon 2021. 
Tijdens de � nale zaterdag zaten 
er 4,2 miljoen Australiërs voor 
de buis, dat is 17 procent van de 
bevolking. (FDW)

34
De organisatoren van de Olym-
pische Winterspelen in Peking 
hebben 34 nieuwe corona-
besmettingen genoteerd. Dat 
brengt het totale aantal op 139 
gevallen. Een meerderheid van 
de besmettingen (23) werd vast-
gesteld bij mensen die in China 
toekwamen. De andere gevallen 
(11) zijn geregistreerd bij perso-
nen die deel uitmaken van de 
gesloten bubbel. Alle deelne-
mers aan de Spelen ondergaan 
dagelijks een PCR-test. (DPA)
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Union champion!

dere wedstrijden kreeg het dan weer te veel, zo-
als in Gent waar het werd weggespeeld maar 
Gent niks afmaakte terwijl Union uit anderhalve 
kans twee goals puurde. Dat is een kunst in een 
lagescoresport als voetbal. Mazzu heeft dat erg 
goed begrepen en al zijn ploegen pikken dat 
snel op.

De statistieken van Union spreken boekde-
len. Club verstuurt de helft meer passes in het 
aanvallende derde van het veld dan Union, 
maar allebei schieten ze gemiddeld zes keer per 
wedstrijd in het kader. Net als Gent, dat uit dat 
overwicht 1,6 punten per wedstrijd haalt, tegen-
over 2,2 voor Union. Het interesseert Union niet 
om de bal te hebben. Gisteren kwamen ze met 
moeite aan een derde balbezit, maar schoten 
wel vijf keer tussen de palen tegenover drie 
voor Anderlecht.

Ze staan onderin voor balbezit, kamperen in 
de tweede kolom voor nauwkeurige passes, 
maar zijn supere�  ciënt, zowel voorin als ach-
terin. Verdedigend staan ze samen met Gent 
het minste aantal schoten op doel toe (3,6 per 
wedstrijd), alleen heeft Mazzu vijf wedstrijden 

meer gewonnen dan Hein Van-
haezebrouck. Dit kan alleen in 
voetbal.

Het beste aan Union zijn de 
fans. Gisteren kregen de Ander-
lecht-spelers die het veld moes-
ten verlaten zelfs een applausje. 
Het is dus bijzonder jammer 
voor de sympathieke fans van 
deze sympathieke club dat een 
eventuele titel voor Union niet 
wenselijk is. Het Belgische voet-
bal schiet geen meter op met 
een koloniale buitenpost van 
een meeloper uit de Engelse 
Premier League die kampioen 
wordt. Union champion is het 
failliet van het Belgische voetbal-
model.

Union zal de eerste Belgische 
landskampioen zijn met een 

buitenlandse eigenaar. Of hoe een hoogtepunt in 
de rijke geschiedenis van de traditieclub tegelijk 
een dieptepunt is in de geschiedenis van het Bel-
gische voetbal. Dat mogen de grote clubs zich 
aanrekenen. In hun ijver om een vrijhandelszo-
ne voor voor niet-EU-transfers te vrijwaren heb-
ben zij het kader gecreëerd voor die invasie van 
buitenlandse eigenaars. Tony Bloom en zijn 
kompanen en alle anderen toeteren dan wel dat 
ze de belangen van hun sympathieke Belgische 
� lialen ter harte nemen, het enige wat hen inte-
resseert is garen spinnen uit ongelimiteerde 
mensenhandel. Beloofd: als Union daadwerkelijk 
een nieuw stadion krijgt van zijn eigenaars volgt 
een bedevaart met boetedoening.

Z
even op negen na drie van de vier top-
pers in wat de maand van de waarheid 
moest worden voor Royale Union 
Saint-Gilloise en bij uitbreiding de Jupi-
ler Pro League: Union champion, zo 
ziet het er nu toch naar uit. Als Nielsen 
én Teuma én Lapoussin én Undav niet 
allemaal tegelijk een appel� auwte krij-
gen in de resterende wedstrijden van 
de reguliere competitie eindigt Union 

met genoeg punten in de plus om ook na de 
halvering in de play-o� s overeind te blijven.

Niemand krijgt bij Union een voet tussen de 
deur, niet uit en niet thuis. Felice Mazzu heeft 
zijn gelie� oosde voetbal van bij Charleroi des-
tijds niet geperfectioneerd met Union, zoals 
weleens wordt beweerd. Zijn � loso� e is nog 
steeds dezelfde: niks weggeven achterin, alles 
uit het spel halen in het midden, de tegenstan-
der ongemerkt slopen en hopen op een � its 
voorin. Alleen heeft hij nu betere spelers, voor-
in, in het midden en achterin. Zijn doelmannen 
bij Charleroi en Union zijn elkaars gelijke; nie-
mand die ooit kon vermoeden dat ze zoveel 
moeilijke ballen zouden pak-
ken. Op die vrije trap die An-
thony Moris gisteren uit zijn 
winkelhaak ging halen blijven 
de meeste keepers in België 
aan de grond genageld staan.

Puristen van het voetbalspel 
zullen Union geen aanwinst 
vinden voor het Belgische 
voetbal en daarin hebben ze 
overschot van gelijk. Union is 
niet de ploeg die massa’s op de 
been zal brengen in de bezoe-
kende stadions waar ze hun 
kunsten komen vertonen. Die 
kunsten zijn gebaseerd op een 
enorm loopvermogen, een 
groot hart in de duels en voet-
bal zonder veel franjes. Voor 
spektakel moet je niet bij Uni-
on zijn. Hou je daarentegen 
van de voetbalversie van Ultimate Fighting, dan 
zijn die elf uit het Dudenpark je ploeg.

Union is de meest linke ploeg uit de eerste 
klasse, maar stel je voor dat dit stelletje dravers 
volgend jaar – afgeroomd uiteraard, want die 
Denis Undav is nu al weg – de Belgische eer in 
de Champions League moet hoog houden. Ver-
geet maar al die Belgische coë�  ciënt en het bij-
behorende rechtstreeks ticket voor het kampi-
oenenbal.

Dit gezegd zijnde, waar gisteren een gelijk-
spel ook had gekund, werd Union met eenzelf-
de gelijkspel eerder deze week bij Club Brugge 
erg slecht beloond voor wat het toonde. In die 
wedstrijd was Union duidelijk de betere. In an-

Het Belgische 
voetbal schiet 
geen meter op 
met een 
 koloniale 
 buitenpost van 
een Engelse 
meeloper die 
kampioen 
wordt

Feest in het Dudenpark. Union verslaat Anderlecht in de Brusselse derby en blijft leider in 1A. © BELGA

Nadal verovert 21ste kroon na 
‘strafste comeback uit carrière’

Bij 2-6, 6-7, 2-3 (0-40) in de � na-
le gaf niemand nog een cent 
voor de kansen van Nadal. De 
35-jarige titaan moest het spel 
ondergaan en Medvedev, die 
Novak Djokovic vorig jaar op de 
US Open al van een 21ste kroon 
had gehouden, stond dicht bij 
zijn tweede grandslamtitel.

Maar Nadal bleef zwoegen en 
knaagde aan de weerstand van 
de tien jaar jongere Rus. “Ik had 
het me nooit vergeven als ik niet 
was blijven vechten tot het ein-
de”, zei de Spanjaard.

Na een meer dan vijf uur du-
rende marathon vol epische sla-
genwisselingen mocht Nadal uit-
eindelijk zijn tweede Australian 
Open-titel vieren (2-6, 6-7, 6-4, 
6-4, 7-5). “Dit is zonder twijfel 
mijn meest onverwachte over-
winning”, zuchtte hij. “Als je al-
les samentelt, het scenario, het 
momentum, het belang, dan is 
dit de strafste comeback uit mijn 
carrière, ja.”

Vijf maanden geleden liep 
 Nadal nog met krukken rond na 
een ingreep aan zijn linkervoet. 
“Als je een enkel of pols breekt, 
dan heb je een revalidatie-
schema waarbij je elke week ver-
beteringen voelt”, vertelde hij. 
“Maar mijn situatie was anders, 
omdat we maar dingen bleven 
proberen, lang zonder enig 

 succes. Met mijn leeftijd kwa-
men dan ook de twijfels.”

Zijn voorbereiding werd nog 
eens verstoord door een corona-
besmetting eind december. “Ei-
genlijk ben ik fysiek niet paraat 
voor dit soort matchen”, gaf de 
negentigvoudige toernooi-
winnaar toe. “Maar dit was iets 
speciaals. Ik heb me helemaal 
gegeven. Uiteindelijk heb ik wel 
de trofee die alles voor me bete-
kent, terwijl ik heb genoten van 
het gevecht en de emoties.”

Medvedev reageerde enkele 
malen sarcastisch op de luide 

Wat een vechter is hij toch. 
Rafael Nadal kwam terug 
van een blessure, corona en 
een verloren positie tegen 
Daniil Medvedev om de 
Australian Open te winnen. 
Dat is zijn 21ste grandslam-
titel, een record.

‘Eigenlijk ben ik 
fysiek niet paraat 

voor dit soort 
matchen’
RAFAEL NADAL

aanmoedigingen voor zijn op-
ponent in de Rod Laver Arena. 
“Mijn kinderdroom is van me 
afgenomen”, zei hij na a� oop. 
“Ik vond het publiek onrespect-
vol en ontgoochelend. Voortaan 
speel ik enkel nog voor mezelf.”

Nadal laat Djokovic en Roger 
Federer nu achter zich met een 
21ste grandslamtitel. “Ik weet 
dat dat een speciaal getal is”, 
glimlachte hij. “Mijn positieve 
instelling heeft dit voor elkaar 
gebracht. Ik vind het dan ook 
niet belangrijk of ik de beste 
tennisser ben in de geschiede-
nis of een van de besten. Voor 
mij gaat het erom dat ik kan ge-
nieten van een avond als deze.”

Zijn toekomst liet Nadal nog 
open. “Anderhalve maand gele-
den had ik misschien gezegd dat 
dit mijn laatste Australian Open 
zou worden, maar nu heb ik 
energie om door te gaan.” (FDW)

Rafael Nadal wint na ruim vijf uur de fi nale in Melbourne. © EPA


