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Greatest of all time

T ot twee keer toe, in dezelfde maand, in de-
zelfde sport, hebben we afscheid genomen 
van de beste aller tijden, van een GOAT. Dat 
acroniem staat voor greatest of all time. Of 
Serena Williams de beste speelster aller tij-
den was en volgens de Amerikanen ook over-
all (mannen- en vrouwentennis gecombi-
neerd) én de beste atlete over alle sporten 

heen, daar kan serieus over worden gediscussieerd.
Williams was niet de meest technische speelster, 

ook niet de meest positieve, en soms fysiek zelfs 
een aan� uiting voor haar sport. Maar niemand kan 
ontkennen dat ze als rolmodel boven alles en ieder-
een uitstak, ook al was dat achterstandsbuurtimago 
van ‘the girl out of Compton’ zorgvuldig geboetseerd. 
Haar impact op haar sport was immens en boven-
dien speelde niemand langer tennis dan zij en won 
niemand meer wedstrijden en grote toernooien dan 
zij.

Roger Federer is minder een 
betwiste GOAT dan Serena Wil-
liams, ook al hebben twee spe-
lers – tijdgenoten dan nog – meer 
grand slams gewonnen. Een ver-
gelijking van getallen zegt veel 
maar niet alles. Sport, en zeker 
de absolute topsport, is vaak zo-
veel meer dan statistiek. Federer 
is minder succesvol geweest dan 
Rafael Nadal en Novak Djokovic 
op de courts. Ernaast heeft hij 
meer dan het dubbele verdiend. 
Ook dat gegeven kan onmogelijk 
het enige criterium zijn, want dan moet Floyd May-
weather de beste topsporter aller tijden zijn.

Het onmeetbare is waar we naar zoeken bij de 
GOAT: de impact die een atleet heeft gehad op zijn 
of haar sport. Als je een poll zou houden onder ou-
dere, nog levende tennissers (m/v) en onder genera-
tiegenoten van Federer én onder zijn vrouwelijke 
collega’s, dan komt Federer er altijd uit als grote 
voorbeeld. Hij is/was inzake impact en succes ge-
combineerd de Michael Jordan van het tennis.

Jordan was ook alleen inzake verdiensten de 
meest succesvolle basketbalspeler aller tijden. Tien 
basketbalspelers hebben meer titels gewonnen dan 
hij, waaronder acht – de deze zomer overleden Bill 
Russell met elf ringen op kop – van de Boston Cel-
tics-dynastie in de jaren zestig. Twijfelt iemand aan 
Jordan als grootste speler/sporter aller tijden? Mis-
schien fans van een concurrent, of jonkies voor wie 
de geschiedenis begint met TikTok en Instagram, 
maar ze dwalen.

Zal iemand Steph Curry, als hij er nog twee wint, 
op gelijke hoogte zetten van ‘His Royal Airness’? Of 
nog erger, hem uitroepen tot GOAT van het basket-
bal? Neen. Een GOAT impliceert een totaalpakket. 
De beste in cijfers zijn volstaat niet om de grootste 
te zijn. De grootste excelleert. Of zoals NBA-baas 
 David Stern ooit sprak toen hij Jordan weer eens 
een prijs overhandigde: “You are the standard by 
which excellence is measured.”

Wie is de Vitruvius van zijn sport, dat is de inzet 
van deze discussie. Op de keper beschouwd lijkt die 
vraag absurd. Omdat, zo wil de boutade, generaties 
niet te vergelijken zijn. Natuurlijk zijn die te vergelij-
ken. In elke sport die niet leed onder systematisch 
bedrog (doping in wielrennen en atletiek, technolo-
gie in zwemmen) verbeteren de prestaties lineair en 
worden atleten steeds sterker.

Het lijdt geen twijfel dat de Jordan van 1998 het 
een kwarteeuw later bijzonder 
zwaar zou hebben in het veel fy-
siekere basketbal, ook al zijn de 
huidige verdedigingsregels in zijn 
voordeel. Maar als Jordan 25 jaar 
later was geboren en dus anders 
was getraind, dan stond hij met 
datzelfde lijf en diezelfde menta-
le hardheid ongetwijfeld weer 
helemaal boven aan zijn voedsel-
keten. Hetzelfde geldt voor Fede-
rer.

Het concept GOAT komt juist 
van iemand die ook niet de 
meest perfecte stats in zijn sport 

kan voorleggen. Precies dertig jaar geleden bracht 
Lonnie Ali, vrouw van Muhammad Ali, de intellec-
tuele eigendomsrechten op haar man onder in de 
nv GOAT. Ali was de zelfverklaarde grootste bokser 
aller tijden, maar ook een beetje de Federer van zijn 
sport: niet de beste qua stats want aan het eind en-
kele pijnlijke afgangen gekend, maar wel door zijn 
collega’s beschouwd als de grootste ooit.

Volgende week speelt Federer zijn laatste wed-
strijd. In de O2 Arena langs de Theems. In Londen 
dus, waar hij zijn recordaantal van acht Wimble-
don-titels haalde. Het is te hopen dat de tegenstand 
hem wat laat genieten want voorlopig staat bij zijn 
laatst gespeelde set een 0-6-verlies, ook op Wimble-
don. De Jordan van het tennis verdient een afscheid 
als de echte Jordan: terwijl zijn team de wedstrijd in 
Philadelphia kansloos verloor, was zijn laatste act 
een perfecte vrijworp. De hele hal, die hem jaren-
lang had gehaat, veerde als één man recht en gaf 
hem een staande ovatie.
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impact en succes 
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de Jordan van 

het tennis

Roger Federer op het gras van Wimbledon, waar hij zijn mooiste successen behaalde. In totaal stond hij 
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Boonen: “Op elk WK heb je op anderhalf 
uur van de aankomst een moment waarop 
een groep wordt gevormd die tot op het 
einde kan wegblijven. Vaak gebeurt dat 
niet omdat één land niet wil meerijden, 
maar dit parcours leent zich daar wel toe. 
Het is ook een verre verplaatsing. Daarom 
blijft Mads Pedersen thuis en staat een top-
land als Denemarken zonder favoriet aan 
de start. Die willen koersen, het geknipte 
scenario voor Hermans. Om dezelfde re-
den schuif ik Dylan van Baarle naar voren. 
Hij heeft een neus voor zulke situaties.”

Vanthourenhout: “Vergeet Van der Poel 
niet. Hij won Geraardsbergen en Izegem 
ondanks hij ’s ochtends al twee uur had 
getraind.”

Dylan Teuns won dit jaar de Waalse Pijl, 
maar u hebt hem niet eens geselecteerd.
Boonen: “Dat vond ik ook een vreemde 
keuze.”

Vanthourenhout: “Ik vind Teuns een 
topcoureur. In elk ander land hoort hij 
thuis op het WK. Maar ik heb niet gekozen 
voor de beste acht individuele renners, wel 
voor de beste ploeg van acht renners.”

Boonen: “Het moet klikken tussen de 
renners. Iemand meenemen op basis van 
zijn uitslagen maar die eigenlijk niet past in 
het plaatje is als olie op water. Dat deint 
uit.”

Vanthourenhout: “Ik laat nog goede ren-
ners thuis, zelfs iemand die twee Tour- 
ritten won: Jasper Philipsen. Hij was in een 
ander land wel geselecteerd.”

Boonen: “En dat land had een volledige 
ploeg rond Philipsen gebouwd.”

Vanthourenhout: “Op een parcours van 
minder dan drieduizend hoogtemeters kan 
ik niet meer om hem heen. Dat kan al vol-
gend jaar in Glasgow zijn. Maar eerst Aus-
tralië. Met deze ploeg is de ambitie de we-
reldtitel.”

Boonen: “Dat hoor ik graag. Niet te ne-
derig zijn, ook al is dat on-Vlaams. In 
Vlaanderen mag je alles doen, behalve zeg-
gen hoe goed je bent.”

Vanthourenhout: “Moet ik dan zeggen: 
we gaan met Evenepoel en Van Aert naar 
het WK om de koers te kleuren? Ook al be-
sef ik dat de kans groter is dat we niet win-
nen. Ik weet nu al: als we niet winnen, 
krijg ik op mijn dak.”

Hoe is het met Van Aert?
Vanthourenhout: “Goed. In Canada was hij 
twee keer bij de besten.”

Boonen: “Montreal is een zeer zware 
koers. Het jaar dat Tim Wellens daar won 
in de regen was ik er ook. Het was de 
zwaarste koers uit mijn carrière. Als Van 
Aert daar mee kan met die klimmers is hij 
top.”

Van Aert heeft in Imola en Leuven al 
twee kansen op de wereldtitel gehad. 
Stel dat het in Wollongong niet lukt, 
hoelang mag hij het kopmanschap nog 
claimen?
Boonen: “Tot iemand beter is. Momenteel 
is dat niet het geval.”

Mogen we ook wereldtitels verwachten 
in de andere categorieën?
Vanthourenhout: “Alec Segaert is een grote 
kanshebber in de tijdrit bij de beloften. Hij 
werd Europees kampioen op een indruk-
wekkende manier.”

Boonen: “En Lotte Kopecky?”
Vanthourenhout: “Een vraagteken. Ze 

heeft een paar issues gehad de voorbije 
weken. Ik zou haar niet als favoriet naar 
voren schuiven.” (BVDC)

‘Van Aert is niet de snelste 
ter wereld en heeft al 
een paar keer op zijn doos 
gekregen in de sprint’
TOM BOONEN
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