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Kroon niet naar
Tour de France,
debuut Terpstra
KOPENHAGEN, 24 juni. De Ne-
derlandse wielrenner Karsten
Kroon maakt geen deel uit van de
CSC-selectie voor de Ronde van
Frankrijk. De Deense ploeg maak-
te gisteren de negen renners be-
kend met wie zij over ruim ander-
halve week van start gaat in de
Tour de France. De ploeg wordt
aangevoerd door de Spanjaard
Carlos Sastre en de Luxemburgse
broers Andy en Frank Schleck.
Ook wereldkampioen tijdrijden
Fabian Cancellara maakt deel uit
van het team. De Nederlandse
wielrenner Niki Terpstra is opge-
nomen in de selectie van de Duitse
ploeg Milram. Hij debuteert daar-
mee in de Tour. (ANP, AFP)

Gatlin vecht verder
tegen dopingstraf
PENSACOLA, 24 juni. Justin Gat-
lin legt zich nog niet neer bij de
dopingstraf die hem van de Spelen
weghoudt. De Amerikaanse olym-
pisch kampioen op de 100 meter
zette gisteren in zijn woonplaats
Pensacola zijn poging voort bij de
rechter startrecht af te dwingen
voor de Amerikaanse trials. Die
beslissen over de startbewijzen in
Peking. Gisteren begon in Pensa-
cola een hoorzitting waarbij vier
instanties betrokken zijn. Het
Amerikaanse antidopingbureau
USADA, het Amerikaans olym-
pisch comité, de Amerikaanse at-
letiekbond en de internationale
atletiekfederatie zijn fel tegen zijn
vervroegde rentree. (ANP)

Slechts twee Super
Sunday’s over
BAzEL, 24 juni. Het aantal Super
Sunday’s in de eredivisie is voor
het komende seizoen terugge-
bracht van zes naar twee. Dit op
verzoek van de voetbalclubs, die
meer spreiding willen. Super Sun-
day’s zijn speeldagen waarop
meerdere topwedstrijden worden
gespeeld, het afgelopen seizoen
tussen Ajax, Feyenoord, PSV en
AZ. Het seizoen begint op 23 au-
gustus met de wedstrijd om de
Johan Cruijff Schaal. De week
daarna is de start van de competi-
tie. Het seizoen begint wat later
wegens de Olympische Spelen.
Het Nederlands olympisch voet-
balelftal is daar een van de deelne-
mers. (ANP)

Wielrenner Dekker
alsnog naar NK
OOTMARSUM, 24 juni. Thomas
Dekker doet zondag toch mee aan
de Nederlandse Kampioenschap-
pen wielrennen. Eerder besloot hij
de titelstrijd te mijden, maar de
afgelopen weken zijn anders ver-
lopen dan hij had verwacht. In de
Ronde van Zwitserland stapte
Dekker af wegens een gebrek aan
vorm. Op zijn website meldt Dek-
ker dat hij van gedachten is veran-
derd. De renner hoopte in de ko-
mende Ronde van Frankrijk een
rol van betekenis te spelen, maar
inmiddels is het de vraag of Dek-
ker wel aan de start verschijnt.
Daarover valt later deze week een
besluit. (ANP)

Bryant en James
met VS naar Spelen
CHICAGO, 24 juni. Kobe Bryant
en LeBron James voeren in augus-
tus de basketbalploeg van de Vere-
nigde Staten aan bij de Olympi-
sche Spelen in Peking. Bryant,
speler bij Los Angeles Lakers, was
afgelopen seizoen de meest waar-
devolle speler van de NBA, de
Amerikaanse profcompetitie. Ja-
mes, die uitkomt voor Cleveland
Cavaliers, was de topscorer. De
Amerikaanse olympische selectie
is gisteren bekendgemaakt. (ANP)

O u d - Fe y e n o o r d e r
‘Mosje’ overleden
ROTTERDAM, 24 juni. O u d - Fe y -
enoorder Johannes Hermanus
‘Mosje’ Temming is zaterdag op
68-jarige leeftijd in zijn woon-
plaats Utrecht overleden. Tem-
ming speelde tussen 1958 en 1962
33 officiële wedstrijden in het eer-
ste voetbalelftal van Feyenoord. In
1962 vertrok hij naar het Amster-
damse DWS, waar hij in het elftal
speelde dat in 1964 de landstitel
veroverde. (ANP)

Bridgers winnen en
verliezen op EK
PAU, 24 juni. In de Europese ti-
telstrijd staan de Nederlandse
bridgers na vijf ronden op de ge-
deelde zesde plaats met 77 pun-
ten. Gisteren won de ploeg met
kleine cijfers van Zweden (16-14)
en Letland (16-14), maar verloor
van Frankrijk (10-20). Duitsland
gaat met 103 punten aan de lei-
ding. (ANP)

Onbewust nam Oranje gas terug

I k zag hier een kop in een Zwit-
serse krant: ‘De zomerdroom is

v o o r b ij ’. Het sloeg uiteraard op de
uitschakeling van het Nederlands
elftal. Of het terecht is? Daar hoe-
ven we niet ingewikkeld over te
doen. De Russen waren de spelers
van Oranje de baas op gebied van
positiespel, persoonlijke duels en
atletisch vermogen. Met name als
het gaat om het loopwerk. Voor
een deel is dat aangeboren.

Je kunt de fysieke kant van het
voetbal natuurlijk ook verbeteren
door er doelgericht op te trainen.
De Nederlandse profvoetballer zal
in de toekomst atletischer zijn. Bij
Ajax zie je bijvoorbeeld nu dank-
zij het Multi-Skills-programma
van trainer René Wormhoudt dat
er veel meer aandacht bestaat voor
het atletisch vermogen van de
voetbaljeugd.

Bij de jongste voetballertjes
wordt nog slechts 55 procent van
de tijd met de bal getraind. Gym
en judo, bijvoorbeeld, vullen de
rest van de tijd. Het zal nog een
paar jaar duren voordat we daar-
van aan de top de effecten zien.
Maar op dit moment is het natio-
nale elftal onder de zeventien jaar
fysiek al sterker dan vroeger.

Ik zat bij Nederland-Rusland
samen met Frank de Boer achter
een van de doelen. We konden

v© n rc . n l / s p o rt
Net 5 zendt de tennis-
wedstrijden op Wimble-
don live uit. Maar op tv
kan je slechts een partij
tegelijk zien. Op internet
zijn alle banen te volgen
waar een camera staat.

Column Foppe de Haan

Door Sander de Vaan

Het zijn drukke tijden voor
Mario Kempes, de ‘beul’
van Oranje in de WK-fina-

le van 1978. Als commentator van
de Amerikaanse sportzender
ESPN heeft hij zijn handen vol aan
het Europees kampioenschap
voetbal én er wacht een verhui-
zing. Deze zomer keert hij terug
naar Argentinië, waar hij zijn tv-
werk zal voortzetten en als trainer
aan de slag hoopt te gaan.

Toch stemt hij vanuit zijn woon-
plaats in de Amerikaanse staat
Connecticut onmiddellijk in met
een telefonisch interview. Een
journalist uit Nederland, dat vindt
El Matador leuk, nu het morgen
exact dertig jaar geleden is dat hij
met twee doelpunten en één assist
aan de basis stond van de eerste
wereldtitel voor Argentinië.

Lachend zegt hij zich de finale
nog goed te herinneren. „Echt, ik
kan de hele film zo weer afdraaien.
Het begin was moeilijk. Door die
toestand rond het gipsmanchet
van René van de Kerkhof en omdat
Nederland het eerste kwartier de
beste kansen had. Maar keeper
Ubaldo Fillol stopte die dag zo’n
beetje alles. Daarna werden we
rustiger, creëerden kansen en
scoorden de 1-0.”

Tegen het einde van de reguliere
speeltijd kwamen de Argentijnen
alsnog in de problemen. Invaller
Dick Nanninga maakte gelijk en
vlak voor tijd schoot Rob Rensen-
brink de bal op de paal. Kempes:
„Gaat die bal erin, dan zaten wij
nu vast niet met elkaar te praten.”

De Argentijnse spelers stonden
onder grote druk, maar dankzij
een maandenlange voorbereiding
waren zij nog bijzonder fit. Kem-
pes: „Trainer Cesar Menotti ha-
merde er bij de voorbespreking op
dat dit misschien wel de enige
kans in de geschiedenis was dat Ar-
gentinië de wereldtitel kon pak-
ken. En hij gaf nóg een boodschap
mee: ‘Doe je best en geniet van dit
historische moment’.”

Belangrijk, zegt Kempes, was de
steun van het publiek. „A r g e n t ij -
nen zijn bloedfanatieke clubsup-
porters, maar in het Estadio Mo-

numental stonden fans van aarts-
rivalen als Boca Juniors en River
Plate broederlijk naast elkaar. Ook
dát was de verdienste van Menotti.
Anders dan zijn voorgangers selec-
teerde hij niet louter spelers uit
Buenos Aires en Rosario. Menotti ,
trok het binnenland in en koos
voor een brede, Argentíjnse selec-
tie. Dat kwam het teamgevoel ten
goede. Niemand voelde zich beter
dan de rest, we gingen voor elkaar
door het vuur.”

Van de spelers van Nederland
herinnert Kempes zich verder
vooral Ruud Krol („één en al ele-
gantie”), Johan Neeskens en Willy
van de Kerkhof. Tot Kempes’ ver-

bazing werd Willy door bonds-
coach Ernst Happel op hem gezet:
„Ik ging ervan uit dat Neeskens
mij zou dekken. Bepaald geen
makkie: ik had met Valencia al te-
gen hem gespeeld. Toen Van de
Kerkhof die rol op zich nam, was
ik best opgelucht. Ik kreeg meer
vrijheid dan ik had durven hopen,
hoewel Neeskens mij toch ook een
paar keer flink te grazen nam.”

Na de finale keerde Kempes te-
rug naar Spanje. Daar, ver van de
vaderlandse propagandamachine,
werd hij door pers en publiek ge-
confronteerd met de andere kant
van de WK-medaille. Het toernooi
zal immers altijd zwart omrand

blijven door het Argentijnse gene-
raalsregime dat het voetbaltoer-
nooi ter meerdere eer en glorie van
zichzelf misbruikte, terwijl letter-
lijk om de hoek van menig stadion
mensen doodgemarteld werden.

De flamboyante rechtsbui-
ten van de Argentijnen,
René Houseman, zou daar

later het volgende over zeggen:
„We trainden lang in afzondering
en hadden geen idee van wat er
werkelijk aan de hand was in het
land. Maar nu beschouw ik gene-
raal Videla als een smet op onze ge-
schiedenis. Ik heb er echt spijt van
dat ik hem na die finale een hand

‘Ik was opgelucht dat Neeskens mij niet dekte’
Morgen is het dertig jaar
geleden dat Mario Kempes
de WK-finale Argentinië-
Nederland besliste. ‘Echt, ik
kan de hele film zo weer
afdraaien.’

Buenos Aires, 25 juni 1978: Mario Kempes (links) heeft Argentinië in de WK finale tegen Nederland op een 2-1 voorsprong gezet. Argentinië won uiteindelijk met 3-1. Foto AFP

Door onze redacteur
Koen Greven
Bazel, 24 Juni. Het contrast kon
bijna niet groter zijn voor Guus
Hiddink. Als bondscoach van de
Russische ploeg werd ‘Goes Gied-
dink’ zaterdag na het bereiken van
de halve finale op het EK voetbal
een nationale held in het grootste
land ter wereld. In de straten van
Moskou vierden de Russen een
feest dat volgens assistent-bonds-
coach Igor Kornejev te vergelijken

was met het feest aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog.

In Nederland kwam met de 3-1
zege van Rusland een abrupt einde
aan de Oranjegekte. Het overgrote
deel van de Nederlandse bevolking
gunde Hiddink zijn zege, maar de
voormalige bondscoach van Oran-
je merkte wederom dat er ook een
keerzijde aan het succes is.

Hiddink wilde er gisteren na
een training in het Zwitserse Bazel
eigenlijk liever niet over praten.
Toch liet hij doorschemeren dat
bekenden van hem „minder pret-
tig” bejegend waren. „Niet op mij
gericht, maar op mensen uit mijn
omgeving. En dat vind ik vooral
heel vervelend voor hen. Het is ook
iets waar je van schrikt. Verder is
het niet goed om hierover te pra-
ten”, stelde Hiddink nadat hij de
internationale pers uitgebreid te
woord had gestaan.

Even verderop keek Kornejev
nog eens terug op de wijze waarop
Marco van Basten met de neder-
laag was omgegaan. De oud-speler
van Feyenoord vond het van „grote
klasse” getuigen dat de bonds-
coach van het Nederlands elftal
naar de kleedkamer van de Russi-
sche ploeg was gegaan. „Dat be-
wijst maar weer dat Marco van Bas-
ten een grote persoonlijkheid is”,
stelde Kornejev. „Hij kan groots

verliezen. Het was voor mij als Rus
een moment om trots op te zijn.”

Kornejev, die in Nederland ook
nog voor Heerenveen speelde, liet
weten dat hij Hiddink zeer dank-
baar is voor de geboden kans om
met het nationale elftal van Rus-
land te werken. „De ervaring die ik
hier opdoe is onbetaalbaar. Hid-
dink is een echte leider, die ieder-
een in zijn waarde laat. En hij is
een groot psycholoog. Ik leer elke

Niet iedereen gunt Hiddink z’n succes met Rusland
Bondscoach geniet na van overwinning tegen Oranje, maar zijn omgeving werd ook lastiggevallen

Na de verrassende zege op
Nederland is Guus Hiddink
een nationale held in
Rusland. Maar bekenden
van de Russische bonds-
coach hebben last van zijn
s u c c e s.

dag weer van hem.”
Arno Philips, een Nederlandse

conditietrainer in dienst van de
Russische ploeg, prees vooral de
wijze waarop Hiddink communi-
ceert. „Hij weet precies wat hij te-
gen iemand moet zeggen. En daar
hoeft hij bijna niet over na te den-
ken. Hiddink is echt een snelle
denker”, legde Philips uit, die in
het verleden ook actief was bij de
nationale voetbalploegen van

Zuid-Korea en Australië.
Volgens Philips werkte het

steeds in het voordeel van Hiddink
dat hij financieel onafhankelijk is.
„Als een Russische trainer wordt
ontslagen, komt hij daarna bijna
niet meer aan de bak. Daar houden
ze rekening mee. Hiddink gaat
daarentegen volledig op zijn eigen
manier te werk. Daarmee dwingt
hij bij de spelers veel respect af.”

De conditietrainer zag met na-
me in de afgelopen weken dat de
Russische spelers grote vooruit-
gang boekten. Volgens Philips is
de bondscoach erin geslaagd de
spelers in een hoger tempo te laten
voetballen. „In de Russische com-
petitie is het voetbal vrij lang-
zaam. We hebben er met allerlei
programma’s voor gezorgd dat ze
fit genoeg zijn om snel te spelen.
Ze hebben het goed opgepikt. Het
zijn geen jongens die klagen. Ze

doen gewoon wat hen wordt opge-
dragen.”

Ondertussen probeerde Hid-
dink ten overstaan van zo’n hon-
derd journalisten zelf het succes
van de Russen te verklaren. In tal-
loze talen kreeg de oefenmeester
vragen voorgelegd. Met een enge-
lengeduld stond de trainer ieder-
een te woord. Hij stuurde zijn spe-
lersgroep onderwijl met de bus
naar het hotel.

„Hoe ik de overwinning tegen
Nederland heb gevierd? Daar heb-
ben we natuurlijk met zijn allen
heerlijk van genoten”, zei Hid-
dink. „We hebben een glaasje wijn
en een glas champagne gedron-
ken, meer niet. Verder zijn de fles-
sen dicht gebleven. De spelers heb-
ben er te veel voor opzijgezet om
zich nu al helemaal te laten gaan.
Ze willen meer. We gaan kijken of
dat donderdag tegen Spanje lukt.”

Guus Hiddink mag van Nederland trots zijn op de Russische ploeg
Guus Hiddink mag trots zijn op
de prestatie van zijn Russische
team. Dat is de mening van 98
procent van de Nederlanders.
Dit bleek uit een peiling van on-
derzoeksbureau Newcom, die
zaterdag direct na afloop van de

wedstrijd Nederland-Rusland
werd gehouden onder ruim 600
mensen.
Zes op de tien Nederlanders ziet
Hiddink en niet Bert van Marwijk
als ideale opvolger van vertrek-
kend bondscoach Marco van

Basten. Ruim de helft van de on-
dervraagden hoopt dat de Rus-
sische bondscoach met zijn
team de Europese titel verovert.
Slechts drie op de vijftig Neder-
landers gunnen de titel aan
buurland Duitsland.

Door onze redacteur
Danielle Pinedo
Londen, 24 juni. „Het lot is mij
weer niet gunstig gezind”, klaag-
de Robin Haase voorafgaand aan
zijn partij in de eerste ronde van
Wimbledon tegen Lleyton Hewitt.
„Waarom kon ik hem nou niet in
de derde ronde treffen? Of de twee-
de?” Nadat de Nederlander in de
eerste ronde van Rosmalen van ti-
telverdediger Ivan Ljubicic had
verloren, moest hij het in zijn ope-
ningspartij in Londen tegen de
Wimbledonwinnaar van 2002 op-
nemen. Geen gemakkelijke loting
voor de nummer 64 van de wereld.

„Hewitt ligt mij wel”, conclu-
deerde Haase desondanks. „H ij
heeft veel ervaring op gras; dat is
in zijn voordeel. Maar ik heb het
soort spel dat hij niet graag speelt.
Als ik rustig in de rally’s meega en
weinig emotie toon, geef ik mezelf
een redelijke kans. Zolang ik hem
maar niet de gelegenheid geef
zichzelf op te peppen.”

Als debutant in het hoofdtoer-
nooi – Haase was verliezend fina-
list bij de junioren in 2005 – voelde
de 21-jarige tennisser uit Den
Haag geen druk om tegen een ten-
nisidool te moeten spelen. „Ik ga
uit van een grotere baan”, sprak
hij nuchter.

Een set lang pakte zijn voorge-
nomen tactiek goed uit. Haase be-
gon overtuigend tegen de twee-
voudig grandslamwinnaar, die in
juni 2006 uit de toptien duikelde
en sinds eind maart slechts drie

toernooien speelde wegens een
heupblessure. Haase oogde gecon-
centreerd, serveerde sterk en liet
zich niet van de wijs brengen toen
hij in de zesde game twee breek-
punten tegen kreeg. De eerste
werkte hij weg met een krachtige
volley. De tweede met een strakke
backhand in een hoek van de baan.
Liet hij in de negende game zelf
een breekpunt onbenut, in de tie-
break sloeg hij op 4-4 een onhoud-
bare return. Vervolgens serveerde
hij de set uit.

Halverwege het tweede bedrijf
viel Haase ver terug. „De wedstrijd
glipte uit mijn vingers”, zou hij la-

ter zeggen. Na een aantal mishits
leverde hij zijn service in en liet
daarna twee sets lang het initiatief
aan zijn tegenstander. Die deed
waar Haase vooraf bang voor was:
zichzelf oppeppen. Met een gebal-
de vuist en een luid come on be-
groette Hewitt zijn winners. Ook
de akkefietjes met lijnrechters de-
den de Australiër meer goed dan
kwaad. Na ruim twee uur spelen
stond er een stand van 6-7, 6-3 en
6-3 in het voordeel van de voorma-
lig nummer één op het scorebord.

Dat Haase in de vierde set sterk
terugkwam, getuigt van mentale
veerkracht. Waar hij in de voor-
gaande sets 36 onnodige fouten
maakte en zeven breekkansen
weggaf, hield hij zijn tegenstander
nu in het vizier. In de noodzakelij-
ke tiebreak bleef Haase glansrijk
overeind: 7-1.

Maar in de beslissende set leek
het vuur in Haase gedoofd. Wist
hij zijn eerste servicegame nog
met veel kunst- en vliegwerk te
winnen, in de tweede vocht hij we-
derom tegen de breekpunten. Met
een mooie forehand liep Hewitt
uit naar 3-1.

De geroutineerde Australiër, die
dit jaar zijn tiende Wimbledon
speelt, en door sommige collega’s
als dark horse voor de titel wordt be-
schouwd, won twee lovegames op
rij en benutte daarna het tweede
matchpoint op de service van zijn
tegenstander. Het publiek rea-
geerde uitgelaten. Maar had ook
veel respect voor de verliezer, die
op een staande ovatie werd getrak-
teerd. „Ze zagen dat mijn emoties
echt waren”, concludeerde Haase.

Direct na de wedstrijd had
Rohan Goetzke, technisch direc-
teur van de tennisbond, Haase ge-
meld dat hij door zijn uitschake-
ling niet mag deelnemen aan de
Olympische Spelen. Hoewel hij
aan de eisen van de internationale
tennisfederatie voldoet, had hij
volgens de regels van sportkoepel
NOC*NSF op Wimbledon de vier-
de ronde moeten halen om zijn
land in Peking te kunnen verte-
genwoordigen. „Kennelijk hebben
mensen geen vertrouwen in een
opkomende tennisser die van top-
tienspelers heeft gewonnen”, zei
Haase geprikkeld. Maar op de
vraag of hij van plan is de regle-
menten aan te vechten, schudde
hij zijn hoofd. „Dat gaat veel tijd
en energie kosten. En die stop ik
veel liever in mijn tennis.”

v© Kijk voor alle uitslagen op
w w w. w i m b l e d o n . o r g

heb gegeven.”
De spraakwaterval Mario Kem-

pes valt stil bij de naam Videla. Ik
leg hem daarom een uitspraak
voor van zijn landgenoot Jorge
Valdano. Die meende enkele jaren
geleden in een interview dat een
boycot door Nederland, waar in de
aanloop naar het toernooi voor
werd geijverd, zinvol zou zijn ge-
weest: „Sport en politiek moet je
zoveel mogelijk scheiden. Maar
hier was sprake van politisering
van de sport door een repressief
bewind. Dan mag de sport iets te-
rugdoen.”

„Ik respecteer een ieders me-
ning”, klinkt het na enige tijd ver-

moeid aan de andere kant van de
lijn. „Dus ook als een land tot een
boycot was overgegaan. Maar ver-
geet niet dat de FIFA al in 1974 be-
sloot om het WK in Argentinië te
houden. Pas twee jaar later grepen
de militairen de macht. Wij spelers
wilden alleen maar voetballen,
voor onszelf en voor de Argentij-
nen. Verder wens ik er niks meer
over te zeggen. Geen woord.”

Bij Valencia oogstte Kempes ook
na het WK succes. Maar vanaf 1984
speelde hij voor een reeks onbe-
duidende clubs, waaronder het
Spaanse Hércules en het Oosten-
rijkse Sankt Pölten. In 1996 beëin-
digde hij op bijna 42-jarige leeftijd

zijn loopbaan in Indonesië, als
speler-coach van Pelita Jaya.

Kempes had het in de tropen
naar zijn zin. Er was eigenlijk
maar één probleem: „In Indonesië
zijn clubvoorzitters oppermach-
tig. Die van Pelita Jaya bemoeide
zich met álles. Hij kwam zomaar
het trainingsveld op om te vertel-
len wat we moesten doen. Ik zei:
‘Jij draagt een net pak, dus ga maar
lekker op de tribune zitten.’ Dat
pikte hij niet en toen we op de
landstitel afstevenden, werd ik
ontslagen. Dat zijn club met mij
kampioen zou worden, vond hij
blijkbaar onverteerbaar. Ik weet
niet wie er uiteindelijk gewonnen
heeft; ik heb mijn koffers gepakt
en ben vertrokken.”

Kort daarop zocht Kempes op-
nieuw het avontuur en werd trai-
ner van het Albanese SK Lushnjë.
De Argentijn schiet in de lach:
„Het begon goed. We plaatsten
ons voor de halve finale van de na-
tionale beker, maar na een maand
moest ik het land uit vluchten. Er
heerste totale anarchie als gevolg
van de ineenstorting van de pira-
midefondsen, mijn veiligheid was
niet langer gegarandeerd. Daar
ging ik: in het laatste vliegtuig
voordat de zaak écht explodeerde.
Het heeft me geld gekost, maar ik
heb er best prettig gewerkt.”

Succes behaalde Kempes in
1999 door de Boliviaanse
club The Strongest naar een

tweede plaats in de competitie te
leiden, maar verder zat het hem
tot aan zijn overstap naar de televi-
sie niet mee. Ook veel van zijn
voormalige teamgenoten uit de
WK-selectie mislukten als trainer.
De spijkerharde aanvoerder Da-
niel Passarella deed het nog het
beste en bracht het tot coach van
het nationale elftal.

Kempes: „Onze generatie heeft
bitter weinig kansen gekregen.
Het liefst willen wij natuurlijk in
Argentinië aan de bak. Maar daar
maakt een kleine groep al jaren de
dienst uit. Het is niet makkelijk
om daar tussen te komen.”

Opgewekt nu: „Maar ik zie de
toekomst zonnig tegemoet. Bin-
nenkort ga ik in Argentinië voor
de lokale tak van ESPN werken.
Hopelijk krijg ik ook de kans om
weer een club te trainen, want dat
doe ik toch het liefste. En mocht ik
pech hebben, dan trek ik weer de
wereld in. Ik ben een voetbal-
zigeuner: warm of koud, zon of re-
gen, ik vind het prima, zolang er
een bal in de buurt is.”

goed zien hoe de Nederlandse de-
fensie in de problemen kwam. We
verbaasden ons erover dat twee
van onze verdedigers vaak tegen-
over drie Russen stonden. Ze had-
den veel moeite om dan de goede
positie te kiezen. In dat geval
moet je de bal verdedigen.

De enige die het goed deed was
Nigel de Jong. Hij durfde zijn man
los te laten als de situatie daarom
vroeg. Bij de meeste andere spe-
lers had ik het idee dat ze er al heel
snel niet meer in geloofden. Ze be-
sloten alleen hun eigen tegenstan-
der op te zoeken en elkaar niet te
steunen. Het druk zetten op de bal
en de tegenstander werd slordig
uitgevoerd. De grote vorm van de
groepswedstrijden tegen Italië en
Frankrijk was er gewoon niet.

Marco van Basten nam heel veel
risico door een half uur voor tijd
zijn laatste wissel al te gebruiken.
Ibrahim Afellay kwam toen in de
ploeg voor Orlando Engelaar. Het
was kiezen of delen, de bonds-
coach moest wat forceren bij die
1-0 achterstand. Aan de andere
kant weet je dat als het op verlen-
gen aankomt, je alsnog het een en
ander voor je kiezen kunt krijgen.
Ruud van Nistelrooy, Wesley
Sneijder, Rafael van der Vaart en
misschien nog enkele anderen za-
ten er toen doorheen.

Je kunt je afvragen of het zin
heeft gehad dat Van Basten tegen
Roemenië, toen Oranje al was ge-
plaatst, de alternatieve ploeg
heeft ingezet. De eerste keus heeft
in die week natuurlijk doorge-
traind, maar het is toch anders
dan wanneer je een wedstrijd
moet spelen. Onbewust neem je
gas terug. Van de ploegen die zo
de laatste groepswedstrijden heb-
ben afgewerkt, heeft alleen Spanje
met de hakken over de sloot de
halve finale gehaald. Met Jong
Oranje heb ik vorig jaar op het EK
het laatste duel in de poule ge-
woon met het A-team gespeeld.
Dat was op dat moment mijn in-
schatting en ik heb er geen spijt
van gehad. Want je traint dan ook
a n d e r s.

Ik verwacht dat Duitsland mor-
genavond Turkije verslaat in de
halve finale. De Turken spelen al-
leen nog met hun hart. Het voet-
bal dat ze laten zien is slecht.

Spanje heeft een jonge ploeg en
met Iker Casillas een heel goede
doelman, maar de Russen hebben
evenveel kans de finale te halen.
Als dat gebeurt moet we ophou-
den om Guus Hiddink nog Guus
Geluk te noemen.

De column van Peter Winnen
verschijnt morgen in de krant.

Haase speelt net niet goed genoeg
Door zijn vroege uitschakeling mag hij ook niet naar de Olympische Spelen

Robin Haase verloor
gisteren op Wimbledon in
een vijfsetter van Lleyton
Hewitt. De Nederlandse
tennisser werd na afloop
van de wedstrijd wel op een
staande ovatie getrakteerd.

‘De wedstrijd glipte uit mijn vingers’
Haase na de wedstrijd over zijn mindere optreden in de tweede set

Voetbal Argentijnse spits Mario Kempes kijkt na dertig jaar terug op beladen WK-finale tegen Nederland


