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Nu gratis inschrijven. 

Echte liefde laat zich niet sturen, of toch wel? Via 80 vragen vergelijkt PARSHIP 30 persoonskenmerken met elkaar. Doe nu de 
gratis psychologische PARSHIP test en vind de partner die echt bij je past. 

Vind de partner die echt bij je past

VolhouderVolhouder IdealistIdealist
Vind de partner die echt bij je past

www.standaard.be/parship

ZEILEN

WALTER WAUTERS
PARIJS Michel Desjoyeaux is

een fenomeen. Een ziek feno-
meen. De 43-jarige Bretoen
schuilt met waterige oogjes achter
een honingdrankje en hoest gere-
geld zijn ziel uit. ‘Die Parijse bacte-
riën’, grijnst hij groen. ‘Ik heb drie
maanden in een steriele omgeving
gezeten, ik had geen weerstand
opgebouwd en plots was er die
massale aanval van griepbacillen.’
Zondag werd hij triomfantelijk in-
gehaald in Sables d’Olonne, de
start- en aankomstplaats van de
Vendée Globe. Vijf dagen later is

hij nog niet thuis geweest. Hij
werd van de ene studio naar de an-
dere redactie gesleurd, terwijl hij
ongetwijfeld smacht naar zijn
vrouw en drie kinderen. Maar
Desjoyeaux beseft dat hij zijn
sponsors return moet geven. En
hij praat graag. ‘Niet in talkshows.
Ik ben niet spits, ik heb geen oneli-
ners in huis. Ik neem graag mijn
tijd.’

Je won voor de tweede keer de
Vendée Globe. Dat kan geen toeval
zijn. Wat heeft Desjoyeaux meer
dan de rest? 
‘Ik wou het meer dan de anderen.
Een solozeiler moet alles kunnen.
Hij moet in geen enkel onderdeel

10 op 10 halen, maar hij mag ner-
gens voor buizen. Het onderdeel
waarin hij excelleert, maakt het
verschil tussen winst en verlies.
Bij mij was dat de grinta.’ 

Waar haal je die? 
‘De pech die ik al na één dag kreeg
(hij moest terugkeren naar de ha-
ven om een waterlek te laten repa-
reren, red.) was een forse tik voor
mijn eigenwaarde, want ik had het
euvel kunnen voorkomen door
eerder in te grijpen. Weet je, solo-
zeilen is een ploegsport. Ik sprak
gisteren met de coach van de nati-
onale handbalploeg. Tot de start
doe ik dezelfde job als hij: team-
management. Tachtig procent van

de wedstrijd is al gevaren bij de
start. En die collectieve inspan-
ning bracht ik op mijn eentje in
gevaar.’ 

Je vertrok veertig uur na de an-
deren en won met één week voor-
sprong. Je hebt de tegenstand bela-
chelijk gemaakt? 
(kwaad) ‘Dat ga ik nooit zeggen.
Ik ben op 9 november vertrokken
zoals iedereen. Maar ik had pech.
Ik heb nooit de armen laten zak-
ken, ik ben koelbloedig gebleven
en ik heb de achtervolging inge-
zet. Het voordeel van helemaal
achterin te starten is dat je alleen
met jezelf rekening moet houden.
Als je samen voorin zit, heb je de

neiging de anderen te volgen, ook
al is het niet de beste route. Ik heb
de eerste maand op mijn route, in

‘Een solozeiler 
is nooit eenzaam’ 
84 dagen, 3 uur en 3 minuten is de recordtijd waarin Michel Desjoyeaux solo
rond de wereld zeilde. Zijn tweede zege in de vierjaarlijkse Vendée Globe. En
zeggen dat hij veertig uur na de rest vertrok wegens een waterlek aan boord. 

43-JARIGE BRETOEN MICHEL DESJOYEAUX WON DE VENDÉE GLOBE, DE NON-
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mijn tempo gevaren. Blijkbaar lag
dat hoger dan de rest, want ik
haalde ze één voor één bij.’ 

Wat was het verschil met je eer-
ste zege, acht jaar geleden? 
‘Ik heb veel minder gefilmd. De or-
ganisatie wou ons opleggen twee
keer per week beelden te sturen.
Maar ik heb dat geweigerd. En ik
heb veel minder geweend. De eni-
ge tranen die ik liet, was bij con-
tact met het vasteland.’ 

Je zei ooit dat vijftig procent van
je contacten op de boot privé is? 
‘Dertig procent is dichter bij de
waarheid. Maar het klopt dat ik
veel heb gebeld met familie en
vrienden en veel mails heb uitge-
wisseld. Zij stuurden me raadsels
of mopjes om mijn geest scherp te
houden en ik tikte mijn zielen-
roerselen in. (lacht) Het is een
misvatting te denken dat een solo-
zeiler eenzaam is. Hij zit alleen op
die boot, maar hij is nooit een-
zaam. Eenzaam ben je als nie-
mand in je geïnteresseerd is. Hier
in deze bistro zitten veel mensen
die veel eenzamer zijn dan ik op
mijn boot.’ 

Wat bezielt iemand om drie
maanden alleen op een boot te gaan
zitten? Het avontuur? 
‘Ik ben helemaal geen avontuurlij-
ke ziel. De Vendée Globe is geen
avontuur. De sponsors verkopen
het als een avontuur, maar dat is
het niet. Het is net allemaal heel
minutieus gepland. Omdat niet ie-
dereen een boot heeft en zeilt, is
het wel minder gewoon dan fiet-
sen of autorijden. Maar we zijn
niet naar de maan geweest, hé. Wij
wisten dat we zouden terugkeren.’ 

Hoeveel uur heb je geslapen? 
‘Ik zou het echt niet weten. Ik had
geen wekker. Ik schat een uur of
vier per dag. Als de boot helemaal
geregeld is, kun je de automati-
sche piloot inschakelen en tijd ne-
men voor iets anders. Zoals fil-
men, strategie ontwikkelen, ont-
spannen of slapen. Je moet slapen
om lucide te blijven en de juiste
beslissingen te nemen. Ik had
daar een goeie test voor: sudoku’s.
Als je sudoku niet meer opschiet,

weet je dat het tijd is om te gaan
slapen.’ 

Drie maanden vier uur per dag
slapen, dat houdt toch geen mens
vol? 
‘Parijs bulkt van de mensen die
met vier uur slaap moeten rondko-
men. En die zijn veel vermoeider
dan ik. Ik ben nooit moe geweest,

ik ben altijd bijtijds gaan slapen.
Ik heb het gevoel drie maanden
vakantie te hebben genomen.’ 

Wat is het grootste gevaar op
zee? 
‘UFO’s. Unidentified Floating Ob-
jects. Walvissen, maar vooral con-
tainers (cargo’s kieperen bij
storm de bovenste lagen contai-
ners in zee om niet te kapseizen, ze
zijn toch verzekerd; de lichtere
containers blijven drijven en zijn
zo goed als onzichtbaar, red.). Als
je zo’n container raakt, is het afge-
lopen. In vergelijking daarmee is
een storm een lachertje.’ 

Wat heb je het meest gemist? 
‘Gastronomie. Ik had meer dan ge-
noeg voedsel mee, tweehonderd
kilogram, maar alleen de eerste
week kan je vers eten. Nadien val
je terug op een regime van koek-
jes, chocolade en kant-en-klare
maaltijden. Je mag niet vergeten
dat je door de tropen vaart, met
temperaturen tegen de veertig
graden. En je komt van minus vijf.
Zonder frigo aan boord. Ik had
zwarte chocolade mee, maar tegen
de tijd dat ik hem opat, was hij wit.’ 

Mis je je vrouw en kinderen niet? 
‘Toen ik afscheid nam, had ik het
moeilijk, maar zij zeiden: ach,
acht jaar geleden was je toch ook
al zo lang weg? Je bent ook niet ge-
isoleerd. Door de evolutie van de
communicatiemiddelen, kan je
constant contact houden. Dat ge-
mis valt dus wel mee.’ 

En nu? Ben je klaar voor de vol-
gende Vendée Globe? 
‘Ik weet het niet. Na mijn overwin-
ning vorige keer, was ik zeker dat
ik zou terugkeren. Ik was ook ze-
ker dat het niet in de volgende edi-
tie zou zijn. Vier jaar is een te kort
intermezzo. Nu weet ik het echt
niet. Ik hoop vooral dat ik van-
avond eindelijk in mijn eigen bed
kan slapen. En zaterdag (van-
daag, red.) ga ik naar Sables d’O-
lonne. Om er de aankomst van de
tweede bij te wonen’ 

Slotvraag: maakt de zee een an-
der mens van je? 
‘Neen. Het enige wat verandert, is
hoe de andere mensen je bekijken.’ 

‘Het grootste ge-
vaar op zee zijn
UFO’s, Unidenti-
fied Floating Ob-
jects. Walvissen,
maar ook contai-
ners van cargo’s’

Michel Desjoyeaux viert zijn zege. ‘De Vendée is geen avontuur’, zegt hij. ‘De race is minutieus gepland. Omdat niet
iedereen zeilt, is het minder gewoon dan fietsen of autorijden. Maar we zijn niet naar de maan geweest, hé.’ © afp

STOP SOLOZEILRACE ROND DE WERELD

TENNIS
FED CUP: SLOVAKIJE-BELGIE

WALTER WAUTERS
BRUSSEL Sofie Oyen kiemde

in vruchtbare tennisbodem: Le-
opoldsburg, waar ook de wieg
stond van Filip Dewulf. Al zal De-
wulf onderstrepen dat hij in Hep-
pen woont, een deelgemeente.
Dat ligt daar nogal gevoelig. Oyen
is aangesloten bij de Vlaamse
Tennisvereniging (VTV) in Wil-
rijk en wordt, net als Kirsten Flip-
kens, getraind door An Devries.
Ze staat 757ste op de wereldrang-
lijst en is dus zeker niet de hoogst
gerangschikte Belgische na Yani-
na Wickmayer, Flipkens en Tama-
ryn Hendler. Maar haar prille ze-
ventien lentes charmeerden kapi-
tein Sabine Appelmans.
‘Maes, Lobbinger, Feys en Van
Deun staan voor haar, maar zijn
een stuk ouder’, zegt Appelmans.
‘En we moeten bouwen aan de
toekomst. Vandaar dat ik Sofie er-
bij wou. Om ervaring op te doen
en te trainen met de groep. Ik heb
bij Yanina gemerkt hoe snel zij
het (hogere) niveau van de rest
oppikte.’ 
Oyen draait nog met de junioren
mee. Hoe goed is zij? ‘Ze heeft ta-
lent’, aldus Appelmans. ‘Samen
met An-Sophie Mestdagh voert ze
de nieuwe generatie aan. De gene-
ratie na Wickmayer al. Normaal
zal ze dit weekeinde niet spelen.
Al weet je nooit met het dubbel.
En Sofie is een goeie dubbelspeel-
ster.’

GROEIEN ACHTER WICKMAYER

Oyen vloog rechtstreeks over uit
Ecuador. ‘Een hele dag onderweg
en zes uur tijdsverschil’, aldus So-
fie, om 23 uur nog steeds klaar-
wakker. Het leven van een tennis-
prof is gekruid met jetlags. Maar
het loonde de moeite, want de
Zuid-Amerikaanse tournee lever-
de haar twee halve finales van ju-
niorentornooien op. ‘Ik wil dit
jaar alle grandslams spelen bij de
junioren’, aldus Sofie. ‘Daarvoor
moet je in de topvijftig bij de juni-
oren staan en ik sta nu op plaats
37.’ 
Daarmee heeft ze ook voorsprong
genomen op de planning die de
VTV voor haar speelsters uitdok-
tert. Normaal moest Oyen pas in
september de topvijftig halen. Ze
staat dus voor op het schema,
maar wat heeft Oyen echt in zich?
Ze heeft het voordeel te kunnen
rijpen in de schaduw van Wick-
mayer, die de zware erfenis van
Kim Clijsters en Justine Henin

moet torsen. Maar ze heeft de
handicap van haar lengte. 
‘1 meter 61 slechts’, zucht Oyen.
‘Dat is klein voor een tennisster.
Maar Justine Henin (1 meter 66,
red.) was ook geen grote. En ik
stel met genoegen vast dat Domi-
nika Cibulkova ook 1 meter 61 is.
En zij haalde de toptwintig. Het is
dus mogelijk. Je moet gewoon je
spel aanpassen. Ik ben vooral ver-
dedigend sterk. En ik kan goed
overnemen. Ik heb inderdaad het
geluk dat ik achter Yanina kom. Ik
kan rustig achter haar groeien.
En op termijn de Belgische num-
mer één worden. Want dat is mijn
doel.’ 

VIERDE VROUW

Op termijn. Dit weekeinde wacht
Slovakije. Daar zal Oyen niet veel
in actie komen, want ze is de ‘vier-
de man’. Of beter: vrouw. De spit-
sen heten Yanina Wickmayer en
Kirsten Flipkens. Maar normaal
zijn ze enkele maatjes te klein
voor Dominika Cibulkova (WTA
18) en Daniela Hantuchova, nu
WTA 33 maar ooit topvijf. Cibul-
kova, ook pas 19, klopte vorig jaar
Venus Williams, Ana Ivanovic, Je-
lena Jankovic en Marion Bartoli.
Iets te hoog gegrepen voor Onze
Meisjes? ‘Je weet maar nooit’, al-
dus Appelmans. ‘Tegen Oekraïne
waren we vooraf ook kansloos,
maar toch werd het 3–2. En er zat
nog meer in, want Tammy stond
4–0 voor.’ 
Het duel kadert in de eerste ronde
van Wereldgroep II. De winnaar
mag tegen een verliezer van de
eerste ronde in Wereldgroep I
spelen voor een plaats in die We-
reldgroep I. De verliezer van Slo-
vakije–België moet strijden tegen
een winnaar uit de regionale zone
om de degradatie naar die regio-
nale zone te vermijden. Vandaag
worden er twee enkelspelen ge-
speeld, zondag twee enkels en een
dubbel. 

● PROGRAMMA
Zaterdag (vanaf 13 uur):
Dominika Cibulkova (WTA18)-Kirsten Flipkens (WTA94)
Daniela Hantuchova (WTA33)-Yanina Wickmayer (WTA76)
Zondag (vanaf 13 uur):
Dominika Cibulkova-Yanina Wickmayer
Daniela Hantuchova-Kirsten Flipkens
Cibulkova/Hantuchova-TammyHendler (WTA298)/Sofie
Oyen (WTA757)

‘Henin was ook niet groot’
Op papier is België dit weekend kansloos in Slova-
kije. Maar het Fed Cup-duel biedt een interessant
nevenaspect: de eerste selectie van Sofie Oyen.

Het Belgische Fed Cup-team: (v.l.n.r.) Sabine Appelmans, Sofie Oyen,
Yanina Wickmayer, Kirsten Flipkens en Tamaryn Hendler. © pn

Eerste selectie voor
Sofie Oyen, pas 17 jaar
en slechts 1m61 groot

● Geboortedatum: 16 juli 1965
● Woonplaats: Le Fôret Foues-
nant (Bretagne, Frankrijk)
● Nationaliteit: Fransman
● Bijnaam: Le Professeur 
● Belangrijkste zeges: Solitai-
re du Figaro (‘92, ‘98, ‘07); Ven-
dée Globe (‘01, ‘09); Route du
Rhum (‘02); The Transat (‘04);
Transat Jacques Vabre (‘07)

Wie is Desjoyeaux?
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