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MJ versus LBJ

B ij een lezing deze week vroeg een toehoorder 
wat ik vond van de hitsigheid en kortzichtig-
heid waarmee tegenwoordig wordt bericht. 
Er was geen kamer meer vrij in de buurt van 
Sint-Pieters-Leeuw, anders had ik tot ver 
voorbij middernacht kunnen doorgaan.

Een dag later kregen we een mooi voor-
beeld. LeBron James, LBJ voor de vrienden, 

had in zijn twintigste seizoen het puntenrecord van 
Kareem Abdul-Jabbar verbeterd en plots wierpen de 
media de vraag op of James voortaan niet de grootste 
basketbalspeler aller tijden was. Niet-kenners, van 
wie het historische besef begint bij het ontstaan van 
TikTok en Instagram, vonden van wel. Kenners ble-
ven genuanceerd of gingen vol voor Michael Jordan.

Wat een heiligschennis. De vitruviaanse man van 
het basketbal zomaar vergelijken met een gewone 
sterveling, dat verzin je toch niet? Michael Jordan 
overstijgt alles en iedereen in de 
sport. Hij is de maat der dingen, 
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.”

Om het verschil tussen beide 
heren een beetje te duiden: LBJ 
brak het record van Abdul-Jabbar 
in een wedstrijd tegen Oklahoma. 
Die wedstrijd verloor hij. Dat zou 
Jordan nooit zijn overkomen. Als 
die een feestje wilde bouwen en 
wilde winnen, dan won hij.

The Sporting News had na de 
wedstrijd alle statistieken van de twee op een rijtje 
gezet. Jawel, James heeft meer punten gescoord dan 
Jordan. Maar Jordan heeft drie punten gemiddeld 
meer gescoord per wedstrijd in het reguliere sei-
zoen en gemiddeld vijf punten meer per wedstrijd 
in de play o� s. James was één keer topscorer van 
de NBA, Jordan tien keer en dat tegen verdedigers 
die in die tijd veel meer mochten.

Jordan moest veel meer dan James tegen ver-
sterkte defensies optornen, in de fysieke slopende 
isolation plays met hemzelf aan de ene kant van het 
veld en de rest aan de andere kant. Soms kreeg hij 
twee (double team) of drie (triple team) verdedigers 
op zijn dak. Detroit Pistons schreef zelfs een tactisch 
handboek om hem te stoppen, The Jordan Rules.

De topscorer Jordan is ook als beste verdediger 
van de competitie gehuldigd. Uiteraard nam James, 
die acht centimeter langer is en op een andere posi-
tie speelt, meer rebounds dan Jordan, maar die heeft 

dan weer in de helft minder gespeelde wedstrijden 
haast evenveel block shots. James loopt bijna vier-
honderd steals achter op Jordan.

James speelde in vier teams (drie verschillende 
want hij keerde terug naar Cleveland), duidelijk 
met de bedoeling om titels te winnen. Dat lukte niet 
te best. Hij haalde tien � nales en won er daarvan 
maar vier.

Jordan begon bij Chicago Bulls, stopte anderhalf 
jaar en keerde terug bij Chicago Bulls. Hij speelde 
zes � nales en won ze alle zes. Discussie gesloten: 
er was nooit een betere clutch player, money-time 
 player, hoe je het ook wilt noemen, nooit een betere 
basketbalspeler, nooit een grotere sporter met meer 
impact dan Michael Jordan.

Dat de NBA niet a� erig is van de vraag of LeBron 
James de grootste aller tijden is, heeft dan weer te 
maken met hun moeilijke relatie met Michael Jordan. 

Die heeft al heel snel zijn eigen 
rechten opgeëist en verschijnt 
haast nooit in NBA-uitingen. Het 
wekte zelfs verbazing dat hij vorig 
jaar kwam opdagen bij de 75ste 
verjaardag van de competitie.

James is veel toeschietelijker en 
heeft een betere relatie met de 
pers. Hij past ook in het heden-
daagse tijdsbeeld van atleten die 
zich engageren voor de gemeen-
schap. In dat opzicht is James 
wel de grootste. Geen topsporter 
die meer doet voor de minder-
bedeelde medemens dan LBJ. 
Zijn scholen zijn exemplarisch 

voor zijn onverdroten inzet en hij heeft nooit nage-
laten Colin Kaepernick (de knielende American 
footballspeler) te steunen, evenals de Black Lives 
Matters-beweging.

Dat moest je Jordan niet vragen. “White folks buy 
sneakers too”, zou die hebben geantwoord, zoals hij 
destijds “Republicans buy sneakers too” zou hebben 
gezegd. Zou, want in de documentaire The Last 
Dance zette hij die uitspraak weg als een cynisch 
grapje. Dat kan kloppen, want Jordan stamt uit de 
tijd dat ironie en cynisme nog konden.

Bij de historische wedstrijd zat Phil Knight court-
side, naast de zoons van LeBron James. De founding 
father van Nike was er als eerbetoon aan James. Als 
je het hem zou vragen wie nu de GOAT is, reken 
maar dat hij voor Michael Jordan zou gaan. Jordan 
heeft de NBA gemaakt, Nike gemaakt, en als Knight 
en James miljardair zijn, dan hebben ze dat in de eer-
ste plaats te danken aan Jordan (ook miljardair).

Discussie gesloten: 
er was nooit een 

grotere sporter met 
meer impact dan 
Michael Jordan

Elke toeschouwer in Los Angeles wil het historische sportmoment vastleggen: LeBron James wordt 
de topscorer aller tijden in de NBA (al 38.390 punten). © GETTY IMAGES VIA AFP

Arnaud De Lie wint een etappe 
in de Ster van Bessèges. © AFP

Toptalent De Lie 
denkt aan dubbel 
Omloop-Kuurne

GP Valencia en twee ritten in de 
Ster van Bessèges. Het seizoen 
moet nog goed en wel op gang 
komen en kijk: de teller staat al 
op drie. Zondag jaagt Arnaud De 
Lie (20) in de Clásica de Almería 
op nieuw succes.

Niet zozeer de prestaties ver-
rassen sportief manager Kurt 
Van de Wouwer, wel het prille 
tijdstip waarop ‘Le Taureau’ (de 
stier) al briest. “Hij heeft duide-
lijk een stap vooruitgezet. Ik 
denk dat hij momenteel op 95 
procent van zijn mogelijkheden 
koerst.”

Details, daar draait het vol-
gens Van de Wouwer om. Condi-
tioneel staat De Lie op punt, zo 
bleek in de Bessèges-etappe met 
zwaarder pro� el (achtste op Le 
Mont Bouquet). “Hij trok er in de 
aanval, etaleerde zijn vechtlust 
en verloor weinig tijd op de ras-
klimmers. Dat vond ik het meest 
impressionante tot dusver.”

Veelbelovend voor Milaan- 
Sanremo, waar De Lie op 18 
maart zijn debuut maakt. “Ja, 
maar die koers is honderd kilo-

Het gaat hard voor Arnaud 
De Lie. Zó hard dat ze bij 
Lotto-Dstny sterk overwegen 
om het Belgische wieler-
talent eind deze maand uit 
te spelen in de Omloop. 
‘Zondag hakken we de 
knoop door.’

meter langer en krijgt een ander 
peloton aan de start. Als hij de 
afstand goed verteert, is het niet 
ondenkbaar dat hij in de � nale 
de Cipressa en Poggio overleeft. 
Maar hij rijdt er in de eerste 
plaats om ervaring op te doen.”

Zijn eerstvolgende doel wordt 
het Vlaamse openingsweekend. 
Van de Wouwer: “Zowel bij De 
Lie als de ploeg leeft de gedachte 
om naast Kuurne ook de Om-
loop erbij te nemen. Na Almería 
hakken we de knoop door.”

De Tour de France lijkt dit sei-
zoen nog geen piste. “Niets staat 
100 procent vast. Maar op dit 
moment zeg ik neen. We moe-
ten hem beschermen.” (BVDC/JDK)

da (2019) en het Britse Ineos 
(2020-2021).

Naast zijn twee wereldtitels 
tegen de klok (2018 en 2019) 
won de Australiër ook ritten in 
de Tour (2015), de Giro (2018) 
en de Vuelta (2x in 2018). Vorige 
maand won hij nog een etappe 
in de Tour Down Under. (BELGA)

Tijdritspecialist Dennis knijpt 
na dit jaar zijn remmen dicht
Rohan Dennis (32) zet eind dit 
seizoen een punt achter zijn 
wielerloopbaan. Dat maakte de 
Australiër bekend op Insta-
gram. “Het wielrennen heeft 
me veel gegeven en ik zal altijd 
dankbaar blijven”, zo klonk het. 
“Ik heb nog een lang seizoen 
voor de boeg, maar het zal ze-
ker mijn laatste zijn als prof.”

De enigmatische Dennis is be-
zig aan zijn tweede seizoen bij 
Jumbo-Visma, de Nederlandse 
ploeg van Wout van Aert. Voor-
dien verdedigde hij de kleuren 
van Garmin-Sharp (2013-2014), 
BMC (2014-2018), Bahrain-Meri-

Rohan Dennis: 
‘Het wielrennen 
heeft me veel 
 gegeven en ik zal 
altijd dankbaar 
blijven’

Jupiler Pro League
OH Leuven - Cercle Brugge gisteravond
Club Brugge - Union gisteravond
Eupen - KV Mechelen gisteravond
Westerlo - AA Gent za 16.00 uur
Charleroi - Seraing za 18.15 uur
Racing Genk - Antwerp zo 13.30 uur
Anderlecht - STVV zo 16.00 uur
Standard - KV Kortrijk zo 18.30 uur
Zulte Waregem - KV Oostende zo 19.15 uur

Speeldag 25

1. Racing Genk 24 62
2. Union 24 55
3. Antwerp 24 47
4. Club Brugge 24 41
5. AA Gent 24 38
6. Standard 24 38
7. Westerlo 24 35
8. STVV 24 35
9. Cercle Brugge 24 34

10. Anderlecht 24 31
11. OH Leuven 24 31
12. Charleroi 23 28
13. KV Mechelen 23 26
14. Eupen 24 22
15. KV Kortrijk 24 22
16. Zulte Waregem 24 20
17. Seraing 24 18
18. KV Oostende 24 18
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