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Breed getackeld

Hans Vandeweghe

Verloren goud

D e mooiste weekends met sport zijn die met 
zoveel topsport dat je het voetbal en de cross 
of het wielrennen even kan vergeten. Zo 
schaatste Loena Hendrickx zaterdag voor Eu-
ropees goud tijdens de veldrit van Hamme. 
Voor elke honderd kijkers naar de cross zal er 
één naar Hendrickx hebben gekeken, maar 
dat doet er even niet toe.

Hendrickx leverde het bewijs waar het in de abso-
lute topsport om draait. Dat is niet techniek, niet fy-
siek, niet tactiek, want op dat vlak ontlopen ze elkaar 
nauwelijks, maar wel mentale sterkte. Die komt in 
veel gedaantes. In ploegsporten vertaalt die zich in 
de juiste intensiteit waarmee een belangrijke wed-
strijd - een � nale zeg maar - wordt aangepakt. Zie ver-
der. In individuele sporten is het de focus en het ge-
loof in eigen kunnen waarmee je aan de opdracht 
begint.

Bij Hendrickx wist je voor het 
EK dat het bij haar niet helemaal 
lekker zat. Ze had wel goed ge-
traind enzo, maar die favorieten-
rol, die vond ze wel erg zwaar. 
Haar broer - ook haar coach - be-
vestigde dat. “Als Loena wordt 
geklopt, dan door haarzelf.” Pri-
ma voorspelling, want dat was 
precies wat gebeurde.

Noch in de verplichte, noch in 
de vrije kür haalde Hendrickx 
haar niveau dat ze tot dan als een metronoom had 
gehaald. Wat was dan het verschil? Simpel: de druk 
van de favorietenrol. Tot voor dit EK was Hendrickx 
altijd de jager, die alleen beter kon doen dan ver-
wacht. Zonder de Russinnen was zij ineens de ge-
doodverfde favoriete en dat doet wat met een mens. 
Loena Hendrickx chookte, niet één, maar twee keer.

Choken is wellicht een te harde omschrijving. Al-
thans volgens de meest recente maatschappelijke 
trends die onderpresteren met de mantel der liefde 
bedekken. In topsport moet je evenwel de dingen 
kunnen benoemen. Dat is een voorwaarde om daar-
na weer stappen te kunnen zetten. Falen is dan weer 
geen correcte omschrijving van wat haar is overko-
men. Je faalt niet als je zilver wint.

Het siert haar en haar broer/coach dat ze zonder 
gebruik van het werkwoord choken precies hetzelfde 
dachten. “Mijn/haar fout, mentaal niet sterk genoeg, 
heb dit volledig aan mijzelf te danken.” Leuk is an-
ders, maar dat is nu eenmaal een proces waar veel 
toppers door moeten om voor de prijzen te gaan. De 
vraag is of Hendrickx nog de tijd heeft, maar dat is 
een andere kwestie.

Gisterenochtend bij het ontbijt was er dan tennis, 
de � nale van de Australian Open. Je moet Serviër, 
Rus, een antivaxer of een domoor zijn - een combina-
tie van voorgaanden kan ook - om nog voor Novak 
Djokovic te supporteren, maar beate bewondering 
voor ’s mans mentale sterkte mag deze geopolitieke 
context ruim overstijgen. Djoko is een rots, door 
niets of niemand te moven, door niets of niemand 
van de wijs te brengen.

Zijn tegenstander heette Stefanos Tsitsipas, een 
Griek is dat.  Die sloeg de mooiste ballen van de wed-
strijd, de hardste services, is fysiek op en top, is tech-
nisch een kraan, had dus alles om te winnen. Hij 
kreeg een 3-0 om de oren, nipt, maar niettemin een 
zeperd van een 3-0 omdat hij simpelweg mentaal 
niet aan de enkels van Djokovic kwam.

Zo chookte Tsitsipas op zijn forehand, normaal toch 
zijn sterke wapen. Djokovic heeft dan weer een betere 

backhand dan forehand, maar hij 
sloeg zijn beste en beslissende 
winners op de forehand, waarmee 
hij nauwelijks miste. Naarmate de 
derde set vorderde wist je precies 
waar en hoe hij het zou afmaken. 
Dat heet mentale sterkte.

Gisterennamiddag chookten de 
Belgische hockeyers. De beste 
sportploeg uit de Belgische sport-
geschiedenis heeft een zwak we-
reldkampioenschap achter de 

rug. In de poules werden ze eerste op doelsaldo, 
maar geraakten niet voorbij Duitsland. Dat heette 
toen nog typisch Belgisch, zakelijk hockey. Tegen 
Nieuw-Zeeland in de kwart� nale was het bibberen 
tot het laatst en tegen Nederland in de halve � nale 
kwamen er shoot-outs aan te pas.

Toen ze in de � nale - weer tegen Duitsland - onver-
hoopt 2-0 voorkwamen, had een beetje sportkenner 
er toch geen goed oog in. Geen intensiteit, geen 
drang naar voren, geen openingen, Duitsers die altijd 
en overal sneller waren. De Belgen waren niet met 
de juiste mentale ingesteldheid aan de wedstrijd be-
gonnen.

Ze waren al geen nummer één meer van de wereld 
toen dit toernooi begon, niet zeker of ze dat ooit nog 
kunnen worden. Weinig kans dat uitgerekend hoc-
keyers vertrouwd zijn met een marxist als Jan Ro-
mein en zijn ‘wet van de remmende voorsprong’, 
maar dat zou het kunnen zijn. De toekomst zal uit-
wijzen of het choken was, dan wel een wissel van de 
wacht. Wie aan de top staat moet zichzelf altijd weer 
opnieuw uitvinden en dat heeft België alvast nagela-
ten. Voorlopig is dit zilver verloren goud.

In de absolute 
topsport draait het 
niet om techniek, 
fysiek of tactiek, 

maar wel om 
mentale sterkte

Novak Djokovic stond onder immense druk tijdens de Australian Open, maar ging toch met toernooiwinst 
aan de haal. © BELGA

Jupiler Pro League
Standard - Eupen 3-1
Westerlo - KV Mechelen 2-0
KV Kortrijk - KV Oostende 2-2
OH Leuven - STVV 1-1
Charleroi - Union 0-1
Anderlecht - Antwerp 0-0
Cercle Brugge - AA Gent 3-2
Zulte Waregem - Club Brugge 1-2
Racing Genk - Seraing zo 21.00 uur

Speeldag 23

1. Racing Genk 21 55
2. Union 23 52
3. Antwerp 23 46
4. Club Brugge 23 40
5. AA Gent 23 38
6. Standard 23 37
7. Westerlo 23 34
8. Cercle Brugge 23 33
9. STVV 23 32

10. OH Leuven 23 31
11. Anderlecht 23 28
12. Charleroi 22 27
13. KV Mechelen 22 25
14. KV Kortrijk 23 22
15. Eupen 22 20
16. Zulte Waregem 23 20
17. KV Oostende 23 18
18. Seraing 22 15

Stand

Dankzij goals van Lang en 
Vanaken pakte blauw-zwart 
drie punten. © PHOTO NEWS

Club behaalt tegen 
Essevee eerste zege 
onder Scott Parker

De landskampioen ging na vier 
gelijke spelen en een nederlaag 
op het veld van Essevee op zoek 
naar zijn eerste zege onder 
coach Scott Parker. Al vroeg in 
de wedstrijd nam het daarvoor 
een stap in de goede richting. 
Met een gelukje belandde het 
schot van de uitglijdende spits 
Jutgla voor de voet van Vana-
ken, die met zijn teen verlengde 
naar de tweede paal waar Lang 
eenvoudig kon binnentikken.

Zulte wilde zijn sterke thuis-
reputatie van de laatste weken 
niet zomaar opgeven en voet-
balde zich in de wedstrijd. 
Ndour beloonde de inspannin-
gen van de thuisploeg iets na 
het halfuur. Hij toonde zich het 
gretigst in het strafschopgebied 
en knalde de bal van dichtbij 
voorbij Simon Mignolet.

Club Brugge teerde op zijn er-
varing en had genoeg aan een 
snelle reactie van Vanaken om 
toch met een voorsprong de 
rust in te trekken. In één tijd 
nam de Brugse aanvoerder een 

Club Brugge heeft een eerste 
zege geboekt sinds de komst 
van coach Scott Parker, die 
zijn ploeg zonder overtuigen 
met 1-2 zag winnen van een 
verdienstelijk Zulte Ware-
gem. Door het puntenverlies 
van AA Gent duikt blauw-
zwart de top vier binnen.

voorzet op de wreef, waarna de 
bal onhoudbaar in het dak van 
het Waregemse doel verdween.

Zulte Waregem bleef na de 
pauze gevaarlijk en legde het 
beste voetbal op de mat. Tien 
minuten na de rust kwam de 
thuisploeg ei zo na op gelijke 
hoogte, maar de poging van 
Vossen belandde op de paal. De 
thuisploeg zette o� ensief alle 
zeilen bij, maar riskeerde daar-
door Brugse counters. Die kwa-
men er echter zelden en wer-
den niet goed uitgespeeld, 
waardoor het nagelbijten bleef 
voor de ploeg van Parker.

In het slot gaf Borja Lopez de 
kansen van Essevee een � kse 
knauw door de doorgebroken 
Lang neer te maaien. Met zijn 
tienen geraakte Waregem niet 
meer aan de gelijkmaker. (BELGA)

Hein Vanhaezebrouck is niet 
mals na individuele fouten
De stoom kwam bijna uit zijn 
oren. Lijdzaam keek hij bij mo-
menten toe. Tevreden kon Hein 
Vanhaezebrouck onmogelijk 
zijn over wat zijn team toonde 
tegen Cercle Brugge. Geen en-
kele kans in de eerste helft.

“O� ensief was het te weinig. 
Alleen Salah dreigde. Jongens als 
Cuypers en Hong waren onzicht-
baar”, aldus Vanhaezebrouck. 
“Anderzijds gaven wij ook niets 
weg. En als we iets weggaven, lag 
een individuele fout aan de basis. 
Dat verwacht je niet van een 
ploeg met zoveel ervaring.”

Eerst had Ueda er na een 

mooie aanval 1-0 van gemaakt. 
Welgeteld 17 seconden later 
stond het al 2-0. Denkey strafte 
een horrorpass van Ngadeu af.

Het enige waar Gent zich aan 
kon optrekken: ze toonden ka-
rakter. Van 2-0 ging het naar 2-2. 
Maar in de absolute slotfase zag 
het er opnieuw niet goed uit. Nar-
di met een uitgooi richting Cuy-
pers, die zijn controle miste. 
Daland kon met de bal aan de 
haal en knalde de 3-2 binnen.

Na een belangrijke zege op 
STVV, nu een nederlaag op Cer-
cle. AA Gent krijgt geen constan-
te in zijn resultaten. (ABD)


