27

DeMorgen. ZATERDAG 16/04/2022

Breed getackeld
Hans Vandeweghe
Sportredacteur
@hansvdw

mezelf altijd kleiner. Als ik met drie voorop
reed, zelfs in mijn beste jaren, vertelde ik
mezelf dat ik blij mocht zijn dat ik toch al
zeker derde was. Mijn dag was al geslaagd,
en dan kon ik evengoed maar proberen te
winnen. Door alles klein en hanteerbaar te
maken nam ik de stress weg. Ik was een
soort psycholoog voor mezelf.”

Talent volstaat niet langer

Zou je een goede mental coach zijn?
Boonen: “Ik heb me daar de laatste jaren
meer in verdiept. Ik heb sportpsychologie
onderschat. Dat werd twintig jaar geleden
als een zwakte beschouwd. ‘Oei, die moet
naar een psycholoog, wat scheelt daarmee? We gaan er maar niet naast zitten of
we krijgen dat ook.’”
Vermeersch: “Een mental coach is er
niet alleen voor als het minder gaat. Hij
kan je ook sterker maken in de koers. Een
trucje om beter af te zien is je wedstrijd opdelen. Ik zie Parijs-Roubaix niet als starten
in Compiègne en zes uur later aankomen
op de piste. Neen, ik deel op in blokken. In
het eerste deel trek ik me geen bal aan van
wat er gebeurt, in deel twee begin ik op te
schuiven, in deel drie wordt positioneren
echt belangrijk, enzovoort. Telkens een andere fase, dat maakt de koers makkelijker
verteerbaar.”
Boonen: “Ik deed dat ook als ik alleen
op kop reed.”
Tom, jij keek in het verleden altijd met
een kritisch oog naar Lotto-Soudal.
Florian heeft er getekend tot 2024. Is
dat een goede keuze?
Boonen: “Er is veel veranderd bij Lotto.
Ze hebben een nieuwe schwung gevonden. Er zijn een paar ‘stukjes’ verdwenen
die de boel wat tegenhielden en verziekten. Je ziet nu toch effect. Veel te lang mee
gewacht.”
Jij gelooft in de nieuwe wind?
Boonen: “Absoluut. Florian heeft meer
recht van spreken, maar mijn indruk is dat
het allemaal wat verouderd en traag was.
Ik denk dat de komst van Victor Campenaerts een goede zaak is. Hij is een slimme gast die oog heeft voor details en die
het kan overbrengen bij de jonge gasten en
de staf. Soms is één mens genoeg om de
boel te keren.”
Vermeersch: “We zitten inderdaad in een
positievere flow. Er is ook veel ingezet op
teamgeest. Thomas De Gendt had het er
onlangs over in een interview.”

Bij zijn debuut in
Parijs-Roubaix in
2021 rijdt Florian
Vermeersch
(Lotto-Soudal)
meteen naar een
podiumplek. ‘Een
mooie herinnering’, noemt hij
het een halfjaar
later. ©GETTY IMAGES

Het afvoeren van het non-alcoholbeleid?
Boonen: “Maar tuurlijk! Bij QuickStep moesten alle nieuwe renners in december om
beurt een avond wijn trakteren. Soms waren er zes of zeven nieuwe coureurs, dan
waren wij de hele week zat. Dat is wat anders dan elke avond op je bedje liggen en
tokkelen op je gsm. Iedereen weet dat je andere verhalen vertelt als je een paar glazen
wijn op hebt. Na die eerste stage wist je
wie kinderen had, hoe de vrouw van je
ploegmaat heette, enzovoort. Héél belangrijk.”
Waarom moet Florian die dingen weten
van zijn collega’s?
Boonen: “Als hij ooit het geluk heeft om
een grote kopman te worden, moet hij
mannen hebben die willen sterven voor
hem. En dat wil je niet voor iemand die je
niet kent. Ik heb heel mijn carrière een
ploeg gehad die bereid was om dood te
gaan om de koers te winnen. Oké, bij een
Nick Nuyens wist je nooit wat je eraan
had. Maar Filippo Pozzato heeft voor mij
gereden. Zelfs Paolo Bettini, die geen gemakkelijke was. En ik deed zelf graag iets
terug. Ik heb Pozzato Milaan-Sanremo
cadeau gedaan. Je kunt iemand zijn leven
veranderen daardoor. Hij heeft vijftien
jaar geteerd op die ene dag, nu nog.”
Heb je nog tips voor Florian?
Boonen: (lacht) “Ik kan mijn geheime bandendruk voor Roubaix nog geven.” (BA)
Parijs-Roubaix, zondag vanaf 13.30 uur op
Eén.
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De immer goedlachse Kim Clijsters staakt haar comeback na twee jaar waarin ze vijf officiële tenniswedstrijden heeft gespeeld. © GETTY IMAGES

oit is een Belgische opgevoerd in een verlen. Haar grootste fout was dat ze van bij de aankonhaal over niet al te fitte tennisspeelsters.
diging de volgorde niet juist had. Ze zou opnieuw
Niet al te fit, heette toen (tien jaar geleden)
beginnen te trainen en tennissen en zo fitter worden.
nog gewoon te dik. Om precies te zijn, de
Zo werkt het niet in topsport.
journaliste had die speelster niet in haar verGrote sterren kondigen hun comeback pas aan na
haal gezet, maar toen de eindredacteur in
een tijdje hard werken. Clijsters riep de pers en liet
het fotoaanbod keek, zag hij die bewuste
ongeveer optekenen dat ze weer zou gaan bewegen
tennisster, mét kennelijk overgewicht. Die
en snel gaan spelen. Dat was vragen om miserie met
foto paste, want het was een Belgische. Hoe dichter
dat gehavende lichaam en dat is ook uitgekomen. De
bij huis hoe beter, zo denken krantenmakers, en
ene na de andere blessure gooide roet in het eten.
dus schreef de eindredacteur die ene speelster in
De Belgische sportmedia hebben zich bij die aanhet verhaal.
kondiging collectief laten inpakken en wierpen zich
De journaliste schrok zich nog geen klein hoedje
aan de voeten van de voormalige nummer één. Ze
toen ze de volgende dag de krant zag. De foto werd
hadden van in het begin Clijsters (en hun lezers, luisgroot afgedrukt. Het verhaal ook. De tennisspecialist
teraars en kijkers) moeten wijzen op haar zichtbaar
van het medium was met vakantie, maar die was te
niet al te fitte toestand. Daar was niks mis mee gebellen. Had men dat maar gedaan, dan had die vast
weest, want dat hebben we in het verleden ook gegewaarschuwd voor een onvergeeflijke blunder.
daan met Eden Hazard en Romelu Lukaku.
Vooral de speelster was not amused. Op het moVreemd genoeg bleven de Belgische sportmedia al
ment van de foto kampte ze met een schildklierdie tijd aan haar voeten liggen en bij de laatste check
probleem, waardoor ze water opliggen ze daar nog altijd. Alles wat
hield en tijdelijk pafferig was,
Clijsters zegt, is heilig. Ze haalt nu
De (on)journalistieke corona aan als reden voor haar
men kan het niet anders uitdrukken. De speelster had bovendien
geflipte comeback. Dat is de webenadering van
een reputatie van een harde werreld op zijn kop. De coronastop
Clijsters bewijst hoe
ker met minstens evenveel condiwas juist een godsgeschenk voor
media worstelen met iemand die bij haar eerste twee
tie als talent, dus een beetje hoger inzicht en clementie was
wedstrijden had gemerkt dat ze
fysiek, uiterlijk en
welkom geweest.
tennistiek voor de wereldtop nog
gewicht
Moraal van het verhaal: in
steeds niet moest onderdoen,
sportverslaggeving moet men opmaar dat er fysiek nog werk aan
passen met kwalificaties als ‘te dik’ of ‘niet fit’. Dat
de winkel was.
ontslaat ons niet van de journalistieke plicht om de
Die 6-7 tegen Garbiñe Muguruza en die 5-7 tegen
dingen te benoemen zoals ze zich voordoen. Neem
Johanna Konta net voor de lockdown hadden haar
nu Kim Clijsters. Ze stopt haar comeback. Een eerste
moeten aanzetten om in de luwte van corona aan
reactie zou kunnen zijn: welke comeback? Dat is de
haar fysieke comeback te werken, maar dat gebeurwaarheid (en Clijsters) onrecht aandoen.
de niet. In de herfst van 2020 hield ze de schijn nog
Alle vijf haar officiële wedstrijden verloor ze, onop, maar in 2021 ging het bergaf. In 2022 gooide ze
der meer tegen de nummers 9, 15 en 29 van de wede handdoek.
reld. Geen enkele keer weggespeeld en zelfs kansen
De (on)journalistieke benadering van Clijsters beop winst. Dat was in 2020. Haar twee wedstrijden in
wijst hoe sportmedia worstelen met fysiek, uiterlijk
2021 waren tegen mindere godinnen en die verloor
en gewicht en hoe ze onder druk van de tijdgeest het
ze ook.
toch maar vooral niet over het lichaam van de atleet
Clijsters heeft in haar tweede comeback laten zien
willen hebben. Vreemd, want gewicht is nochtans
dat haar talent immens is. Daar kan geen discussie
een essentiële fysieke parameter in veel sporten.
over zijn. Jammer genoeg voor haar heeft ze ook beOver parameters gesproken, binnenkort worden
wezen en ondervonden dat talent niet langer volstaat de namen bekendgemaakt voor de nationale selecin topsport. Elke sport die zichzelf respecteert is een
tie van de Red Flames, de voetbalvrouwen die in juli
mix van talent, tactiek, fysiek en mentaliteit, waarbij
het EK spelen in Engeland. Zo ziet het ernaar uit dat
per sport het ene dan wel het andere domein overéén of meerdere certitudes de cut zullen missen.
heerst.
Reden: ze voldoen niet aan de fysieke parameters
Clijsters heeft haar comeback gemist door haar eidie horen bij topvoetbal. Reken maar dat daar gegen schuld en dat was jammer genoeg te voorspeldoe van komt.

