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Breed getackeld

Flipkens speelt haar laatste
enkelpartij op Wimbledon
Het einde nadert. Kirsten Flipkens (36) heeft op haar socialemediakanalen
aangekondigd
dat Wimbledon haar laatste
enkeltoernooi wordt. Een symbolische keuze, daar ze negentien jaar geleden in Londen het
juniorentoernooi op haar naam
schreef. Tien jaar later beleefde
de Kempense op Wimbledon
haar gloriemoment door de
halve finale te bereiken. Ze was
toen even de nummer dertien
van de wereld.
“Laten we nog genieten van
deze laatste weken”, schreef
Flipkens, die wel doorgaat in
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Sportjournalist
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Kirsten Flipkens
over haar twee
decennia lange
tenniscarrière:
'Het is een helse
rit geweest'

Poematin of Poetinike

het dubbelspel. Ze won twee
WTA-titels (Quebec 2014 en
Houston 2019). De laatste jaren
kende ze nogal wat blessureleed. “Het is een helse rit geweest. Ik kan niet dankbaar genoeg zijn dat ik mijn hele leven
heb mogen doen waar ik als
kind al zo van hield.” (FDW)

Wispelturige Pogba
kostte Man United
1,1 miljoen per duel
De duizelingwekkende
bedragen blijven de fans om
de oren vliegen in het topvoetbal. Was het vorige
maand nog het contract van
Kylian Mbappé bij PSG dat
consternatie veroorzaakte,
nu is duidelijk hoeveel Manchester United heeft betaald
om Paul Pogba zes jaar
onder contract te hebben:
257 miljoen euro.
Pogba stond in 2011 en 2012 al
onder contract bij United, maar
kwam amper in actie en vertrok
voor een vergoeding van nog
geen 2 miljoen euro naar Juventus. Daar groeide de middenvelder uit tot een van de beste en
populairste spelers van de Serie
A.
In 2016 besloot United 105
miljoen euro neer te leggen om
Pogba terug te halen. Daar kwamen een jaarsalaris van zo’n 10
miljoen en een flink aantal bonussen bovenop. De Fransman
kreeg bijvoorbeeld elk jaar dat
hij langer bleef een loyaliteitsbonus. Volgens Daily Mail ontvangt hij net voor zijn transfervrije vertrek aan het einde van
de maand nog 5 miljoen, omdat
hij tot het einde van zijn contract
is gebleven. Ook was er volgens
de Engelse tabloid een contract
voor zijn imagorechten van 3,3
miljoen per jaar én kreeg hij vier

keer een bonus van zo’n 2,3 miljoen omdat United zich plaatste
voor de Champions League.
Voor de totale som van 257
miljoen euro speelde hij 233
wedstrijden voor de gevallen
grootmacht, 1,1 miljoen per duel
dus. Daarin scoorde hij 39 keer
en gaf hij 51 assists. Qua prijzen
bleef het beperkt tot een Europa
League en een League Cup. En
dat terwijl Pogba werd aangetrokken om de club terug te
brengen op het niveau van de
jaren onder manager Alex Ferguson.
Ondanks de niet al te overtuigende prestaties schreef United
op de clubwebsite: “Iedereen
binnen de club wil Pogba feliciteren met zijn succesvolle loopbaan en hem bedanken voor zijn
bijdragen aan United. We wensen hem veel succes bij de volgende stap in zijn carrière.” (AD)

De Fransman
speelde 233 duels
voor de gevallen
grootmacht.
Daarin scoorde hij
39 keer en gaf hij
51 assists

Nys rijdt tot eind 2024 voor
wegteam Trek-Segafredo
Thibau Nys wordt vanaf 1 augustus stagiair bij Trek-Segafredo.
Begin 2023 wordt hij officieel
opgenomen in de profploeg.
De negentienjarige zoon van
Sven Nys zal bij het Amerikaanse Trek-Segafredo bouwen aan
een carrière op de weg, maar
blijft ook in het veld actief bij
Baloise Trek Lions. Hij ondertekende een contract tot eind
2024.
Vorig jaar haalde de snelle
Nys al een eerste grote succes
op de weg door het EK voor
beloften in Trento te winnen.
Onlangs toonde hij zich met een

derde plaats in de Antwerp Port
Epic. Aansluitend won hij de
Flèche du Sud in Luxemburg. In
het veld werd Nys al wereldkampioen bij de junioren
(2020) en pakte hij WK-brons bij
de beloften (2022).
“Ik denk dat het de juiste stap
op het juiste moment is”, zegt
Nys. “Het is altijd een droom geweest om in de WorldTour uit te
komen en het is nog specialer
dat dit op een fiets van Trek
gebeurt. Op deze manier kan ik
koersen op de weg op het
hoogste niveau combineren
met veldrijden.” (BELGA)

V

Darja Kasatkina bereikt de halve finale op Roland Garros in Parijs. Tennis is een van de weinige sporten
waar Russen nog in actie komen. © AFP

an de zes Russische mannen en zeven Russiploegen en individuele atleten anderzijds.
sche vrouwen op de hoofdtabel van Roland
De Russisch-Oekraïense crisis zet een kwestie op
Garros hebben Andrej Roebljov en Darja
scherp: hoe (on)politiek kan/moet de sport zijn? In
Kasatkina het tot diep in de tweede week
het verlegde daarvan: is de actie van Wimbledon
uitgezongen. Roebljov ging eruit in de kwart- om de Russen te bannen gewettigd? Ja, dat is ze,
finale en Kasatkina zong het uit tot eergistewant de All England Lawn Tennis Club mag uitnodiren. Exit Russia, la Russie, zo uw wilt.
gen wie ze willen. Maar is het ook correct? Of slim?
Tennis is zowat de enige sport waar je nog Neen. Het is opvallend dat de meeste tennisspelers
eens een Rus in actie ziet. Zelfs de International Cat
en -speelsters die zich over de kwestie hebben uitFederation heeft een ban. Russische katten komen
gesproken de kant van hun Russische collega’s
om het even welke kattencompetitie niet meer in.
kiezen.
Het is ook nauwelijks nog bij te houden welke Rus
Door individuele atleten uit te sluiten van sport
wat mag in de sport en wie niet.
drijf je hen juist in de armen van Poetin, terwijl de
Doorgaans blijven de officials gespaard. Er zijn er
kans levensgroot is dat ze van deze man helemaal
een paar afgezet, en Vladimir Poetin is zijn olympiniks moeten hebben. Laten we hopen dat niemand
sche orde kwijt, maar het Internationaal Olympisch
het in zijn hoofd haalt om op de persconferentie te
Comité heeft bijvoorbeeld Jelena Isinbajeva onvragen: bent u voor of tegen de speciale militaire
danks haar steunbetuigingen aan
operatie? Wat kan zo’n speler/
Poetin en het Russische leger
speelster antwoorden? ‘Neen’
niet geschorst als lid. Ook Sjamil
levert de toorn op van de hele
Tarpitsjev, de voormalige tenniswereld. ‘Ja’ brengt het thuisfront
leraar van Boris Jeltsin, is nog
in gevaar.
Door individuele
steeds lid. Het IOC argumenteert
Door individuele Russische
dat de leden geen vertegenwooratleten uit te sluiten politiseer je
Russische atleten uit
digers zijn van hun land in de
tot in het extreme en dat is prete sluiten politiseer
olympische beweging, maar omcies hoe Poetin de sport ziet.
je tot in het extreme
gekeerd vertegenwoordigers van
Sport is voor hem niet de gesude olympische beweging in hun
blimeerde en streng gereglemenen dat is precies hoe
land.
teerde vorm van een eerlijke
Poetin de sport ziet
Dat is natuurlijk onzin, want
strijd, maar een politiek wapen
die Russen zijn IOC-leden omdat
om de vermeende suprematie
ze Rus zijn en Rusland als voorvan een natie te benadrukken.
naam sportland minstens twee
Een bijzonder neveneffect van
leden moet hebben. Ooit hadden
de boycot is de schaarste in de
ze er zes, maar dat is al even geleden. Russen in de
Russische sportwinkels. Dat vertaalt zich ook in een
internationale sport zijn een curiosum geworden. In tekort aan materiaal, kledij en schoenen voor de
Parijs mocht het nog wel, maar straks mogen de
Russische topatleten. Adidas, Nike en Puma leveren
Russische tennissers (m/v) op Wimbledon niet
niet meer aan Rusland. De Russische sportminister
binnen.
Oleg Matytsin heeft al aan de alarmbel getrokken en
Daar is in die wereld heel wat om te doen. Russiprobeert Russische bedrijven te overhalen om zelf
sche bonden en hun nationale ploegen uitsluiten is
sportmateriaal te fabriceren. Stel je voor dat de
één ding, sportevents weghalen uit Rusland een anRussen straks met een Russisch merk, Poematin of
der. Beide zijn de logica zelf. Wie wil nu buitenlandPoetinike, in de sportarena’s moeten. Zelf in het
se atleten naar Rusland sturen als je ziet dat die
heetst van de Koude Oorlog is dat nooit gebeurd.
Amerikaanse Brittney Griner daar al maanden vastAlvast één sport zit met de handen in het (borzit voor een flesje onschuldige cannabisolie? Dan
stel)haar en dat is curling. Die stenen komen allemaar geen kampioenschappen in Rusland.
maal van dezelfde plekken in Schotland of Wales en
Russische nationale teams uitsluiten, bijvoorzoals bekend is het Verenigd Koninkrijk erg streng
beeld van het WK voetbal, is al een stap verder en
in de leer als het op Rusland boycotten aankomt.
voor discussie vatbaar. Het zou alvast slim zijn om
Dus worden ook geen stenen meer gekeerd. Naar
een onderscheid te maken tussen toernooien met
het schijnt zouden Chinese namaakstenen een alternationale ploegen enerzijds, die duidelijk appellenatief kunnen zijn, maar daar willen de Russische
ren aan het natiegevoel, en toernooien met profcurlers niet aan beginnen. Gelijk hebben ze.

