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anavond ishet
Nederland–
Spanje, de eerste
groepswedstrijd
vanOranje,
tevensdeherha-

lingvande laatste WK-finale, en
Robben is oppapierdebeste spe-
ler vanNederland.Hij enRobin
vanPersie gavenhetNederlandse
voetbal de laatste jaren internatio-
naal kleur,waarbijRobbeneen
karrenvracht aanprijzenwonmet
BayernMünchen.
Of zijn schoudersbezwijken

onderdedruk? “Mwah. Ik voelme
prettig enziedatniet als een last.
Het is positief.Hetbetekentdat je
goedbezigbent, dat ze iets van je
verwachten.Aandeanderekant
kan iknietmeerdoendanalles
geven.Bovendiengaathet, endat
zeg ikniet omdedrukvanmeaf te
schuiven, omhet team. Je zult
tocheerst in stellingmoetenwor-
dengebracht.”
Hij gaaptdrie keer tijdenshet

gesprek .Hij gaat zometeeneen
uurtje liggen, denkthij, gefixeerd
alshij is op succes.

Dé dribbel
Onvermijdelijk is devraagofhij
terugdenkt aandédribbel, inde
62steminuut vandeWK-finale
tegenSpanje, nadepass van
Sneijder.DegelanceerdeRobben
strandtopde teenvanCasillas.
Weetunog?Robbenhuilde. Een
landhuilde.
“Nooit, nee.Alleenals ik er een

vraagoverkrijg.Het speelt niet bij
me. Ik leef alleen inhetnu,want
aanhet verledenkun jeniets ver-
anderen.Enhet is ookgeenkwes-
tie vanwraak.Wewillengewoon
presterenmet zijn allen.Datwil
niet zeggendathet
hoofdstuk is afgeslo-
ten.Als je terug-
blikt op je car-
rière, zullener
momenten
zijndat je
eraan terug-
denkt,
maarnu
ligt de

focus ligt focus ergensanders.”
JekuntweeropCasillas afdrib-

belen. “Dat kanzomaargebeuren
ja…Endangaat-ie erin.” (lacht)
Schiet je danweerofdribbel je

omhemheen? “Ikweethetniet.
Nadewedstrijd kan ikhet je vertel-
len. Ikbendaarnietmeebezig, ik
voel geendrukvan: oh, stel dat ik
weerophemafga, danmag ikniet
missen.Het is voetbal.Het kan
zomaarmis gaan,het kanook
zomaargoedaflopen”
Sindsdien is er trouwens

genoegmoois gebeurd inzijn
loopbaan.”Voetbal gaat altijddoor,
of jewint of verliest. Er komen
altijdnieuwekansen.”
Hij is fit, hij dartelt. Enhij ver-

heugt zich intensophetWK.
“Latenwemaarbeginnen.
Iedereen is gretig, iedereengeeft
alles.Het gaat eromhoewehet
met zijn allengaanuitvoeren.Het
gevoel is goed,wehebbenvertrou-
wen,maardatbetekentniet veel.
Het gaat alleenomdeeerstewed-
strijd tegenSpanje.
“Ik denkdat het goed is, voetbal-

len tegenSpanje.Misschien is het
beter omzenu te krijgen, in plaats
vanna vier gewonnenwedstrij-
den, als ze eenmachine zijn. Ik
weet dat ze ookniet graag tegen
Nederland spelen. Er is geen land
dat zegt: ah,Nederland, die komen
met eennieuweploeg, die zijnniet
zo goed.”

Aanpassen
Robbenstondachterdebeslissing
vanbondscoachVanGaal ommet
het oogophetduelmet Spanjehet
systeemaan tepassen,nade
nederlaag tegenFrankrijk in
maart. “Spanje is vermoedelijkhet
beste voetballand, quapositiespel.
Jemagzeniet de ruimtegevenom
hunspelletje te spelen.Wekijken
naardeeigenploeg, enwepassen
onsdanwat aan.Datmag.
“Wewillenaltijdmaarde

Hollandse school, aanvallen, aan-
vallen, aanvallen,maar jemoet kij-
kennaardeploegdie jehebt. Je
wilt resultatenbehalenopeen
toernooi.Wemoetenniet vergeten

datwealtijd kunnen terug-
schakelennaaronsver-
trouwdesysteem.

“Het gaat er vooral om
datweals teamspelen,
dat de jongensvoorin in

stellingworden
gebracht. Ik kanniet
debal bij dekeeper
ophalen, langs zes
mandribbelenen
scoren.Endat kan
Wesleyookniet.
Maaralshij debal

krijgt enhij is vrij, kanhij
mijwegsteken. Ikkom
danvrij in eenéén tegen
één.Dankaner iets

gebeuren.” (VK)

‘Er is geen land
dat zegt: ah,
Nederland, een
nieuw team, die
zijn niet zo goed’

‘Er komenaltijd
nieuwekansen’

Interview Arjen Robben denkt niet meer
aan zijn bijna-doelpunt in de vorige WK-finale

incent Kompany, ziener en lezer
van ingewikkelde boeken over
politiek, beschouwde in 2011
enigmatisch: “Wij hebben een
fantastische ploeg. België ismis-
schien een verdeeld land,maar

wij RodeDuivels kunnen de unificerende factor
zijn, net als de nationale ploeg in Spanje dat is.”
Zo eenduidig als Kompany het voorstelt – de

nationale ploeg als lijm voor een land – is het
misschien niet in Spanje, en dat is het ook nooit
geweest. Spanje heeft een uniek palmares sinds
2008,maar het beschikt niet over een nationaal
voetbalstadion en het volkslied heeft niet eens
woorden. Er is door het voetbal ook niet echt
een Spaans nationaal gevoel ontstaan.

Besprongen
De dag van deWK-finale in Zuid-Afrika, de
schoppartij tegenNederland, betoogden in
Barcelona éénmiljoen Catalanen voor onaf-
hankelijkheid. Ze liepen achter hun nationalis-
tische vlaggen aan en schreeuwden leuzen
tegen de centralemacht vanMadrid.
Het was niet duidelijk of die Catalaanse spe-

lers in Kaapstad hebben gewetenwat er in hun
thuisstad aan de handwas. Het kon ze op het
eerste gezicht niet veel schelen en toen de
CatalaanAndrés Iniesta in de 116deminuut het
enige doelpunt scoorde, werd hij besprongen
door drie Castillianen, vier Catalanen, één
Andalusiër en één Bask. Het hadden vier
Castillianen kunnen zijn,maar Casillas bleef in
zijn doel om te juichen.
Voetbalgek Spanje juichte die avondmee,

met uitzondering van Baskenland, waarmen
ook voetbalgek ismaarwaarmen naar aloude
traditie supportert voor elk land dat tégen
Spanje speelt. Vóór de TweedeWereldoorlog
bestond de Spaanse ploeg bijna uitsluitend uit
Basken en nu komt alleen Xabi Alonso nog in
de buurt, dat zal ookwel zijn invloed hebben
op het feit dat Baskenland vanavond net als in
2010 oranje kleurt.
Dat is al bij al een toevaligemeevaller, want

oranje is ook de politieke kleur van de naar
onafhankelijkheid smachtende deelregio.
Herri Batasuna, de politieke vleugel van de
afscheidingsbeweging ETA, smult alvast van de
prognoses voor ditWK en heeft vuurwerk
besteld om een vroege uitschakeling te vieren.
Bart DeWever kan dus op beide oren slapen:

ook al wordt België strakswereldkampioen,
het Belgiëgevoel dat de RodeDuivels in gang
hebben gezet, zal zich niet politiek vertalen. In
Spanje is de regionale vraag naar onafhanke-
lijkheid de laatste zes jaar hand over hand toe-
genomen, ondanks de unieke successen. La
Roja, ‘de rooie’, zoals de Spaanse nationale

Spanje boven in
de afgelopen drie
grote voetbaltoer-
nooien. Op het
EK 2008 werd in
de groepsfase af-
gerekend met
Rusland, Zweden
en Griekenland.
Daarna gingen
Italië, opnieuw
Rusland en in de
finale Duitsland
voor de bijl (1-0,
Fernando Torres).
Het WK 2010
begon slecht
tegen de Zwitsers
(0-1-verlies), maar
daarna volgden
louter zeges,
tegen Chili, Hon-
duras, Portugal,
Paraguay, Duits-
land en Neder-
land (1-0 n.v.,
Iniesta).
Het EK 2012
startte met een
remise tegen Ita-
lië. Daarna werden
Ierland en Kroatië geklopt, en in de
kwartfinale Frankrijk. Portugal droop
af na penalty’s in de halve finale,
waarna de Spanjaarden in de finale
het toch niet onaardige Italië met
4-0 afdroogden.
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Achtergrond Slaagt Spanje erin

Ik citeer: …Sportjournalist Hans Vande-
weghe kijkt anders naar het voetbal. Te-
gendraadser. Met oog voor wat u
misschien niet ziet…
Zo staat het op de site van deze onvolpre-
zen krant. Tegendraads? Daar doe ik het
niet om; het overkomt mij af en toe. En
met dat anders kijken valt het ook wel
mee. En wat u niet ziet, heb ik ook nog
niet gezien. Ik zat, toen ik dit tikte, ook ge-
woon te wachten op die openingswed-
strijd en die heb ik bekeken op een 120 cm
HD-scherm van Philips, met naast mij een
iPad (second screen business model, noe-
men de sportmarketeers dat) én de beste

gedrukte gids, alleen was ik er rond de
middag nog niet uit wie nu de beste gids
heeft gemaakt.
Ik ben eerlijk gezegd nog altijd toe aan de
voorspellingen. U hebt de voorbije zater-
dag kunnen lezen dat ik mijzelf geen grote
voorspellende gaven toedicht, behalve
dan als het om Afrikaanse ploegen gaat.
Ik hoop van harte dat ik mij vergis en dat
Ghana de halve finale haalt. Als dat ge-
beurt, dan beloof ik een bedevaart, per
vliegmachine welteverstaan met nog wat
strand er achteraan.
De World Cup is de laatste veertig jaar
een onderonsje van vier West-Europese
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HANS VANDEWEGHE

Ghana

Rodefurie

SPANJE

Drie keer raak

EURO2008
Oostenrijk/
Zwitserland

WK2010
Zuid-Afrika

EURO2012
Oekraïne/
Polen

In Baskenlandmaken ze zich voor het eerst
in zes jaar nog eens op voor een feest. Tenminste,
als de voorspellingenuitkomen en ‘het oude
uitgewoonde Spanjemet dat vervelende en
inefficiënte tiki-taka’ géénwereldkampioenwordt.
Of nog beter: als Spanje de eerste rondeniet
overleeft. HansVandeweghe

V
ArjenRobben is de hoop vanNederland,
vanavond tegen Spanje, zo luidt de stelling.
‘Is dat zo?’, zegt de 30-jarige aanvaller in het
hotel inRio. Ja, toch? Sprint, dribbel, doelpunt.

V

� ArjenRobben: ‘Als
Wesley Sneijderme kan
‘wegsteken’, dan is er iets
mogelijk.’ © PHOTONEWS
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ploegwordt aangeduid, is het beste
bewijs dat politiek, economie en sport
een verschillende logica volgen.
Toch is politieke uitsluiting, vaak

hand in hand gaandmet economische
uitsluiting, funest voor de sportresulta-
ten. Spanje is onder Franco al te lang

een paria geweest. De generalissimo
verbood in 1960 zelfs zijn nationale
ploeg omnaar ‘de communisten van
Moskou’ te reizen omde European
Nations Cup (voorloper van het EK) te
voetballen. Gevolg: exit Spanje.
Het is anderzijds ook aangetoond dat

een land dat het economisch goed stelt –
of dat in een periode van economische
groei zit – betere sportprestaties laat
optekenen. De toetreding van Spanje tot
de Europese Unie in 1986 heeft voor
meer economischewelvaart gezorgd en
kort daarna verbeterden ook de sportre-

sultaten. In álle sporten. Vier jaar gele-
denwas het zelfs gênant enwas Spanje
heel even het zesde sportland van de
wereld. Vandaag staan ze 26ste,maar
het jaar is nog niet halfweg.
Recessie kan een oorzaak zijn van

sportieve regressie, maar die logica is
aan Spanje niet besteed. Uitgerekend in
het jaar dat de crisis hard toesloeg in
Europa en Spanje buiten proportie trof,
tekende het Spaanse elftal voor de eer-
ste grote titel: ze werden Europees kam-
pioen in 2008.
Ophet toppunt vande crisis,met

werkloosheidspercentages van respec-
tievelijk 20 en 25 procent in 2010 en 2012,
won Spanje ooknog eens dewereldtitel
(een primeur) en daar bovenopwerden
ze voor de tweede keer op rij Europees
kampioen.Het zou kunnendat hun
recente terugval in de globale ranking
van sportlanden eenuitgesteld effect is
van de aanhoudende crisis.

Zwaar weer
Het Spaanse team is zelden gerecupe-
reerd door de politiek,maar op 1 juni
2012 probeerde eersteministerMariano
Rajoy toch voorzichtig: “Wij

Spanjaarden verlangen naarwat geluk
in deze complexe en zware tijden.”
Bondscoach Vicente del Bosque, zoon

van een linkse vakbondsman, ripos-
teerde onmiddellijk: “We zijn de druk
gewend, we zullen onze titel verdedi-
gen, we zijn ookwereldkampioen,maar
ook als we dit toernooi winnen, zal dat
de problemen in ons land niet oplossen.
Spanjewerd voor de tweede keer op rij
Europees kampioen,maar neen, de pro-
blemenwaren niet opgelost.
Del Bosque is nog steeds de bonds-

coach ende algemene verwachting is dat
Spanje dit toernooi in zwaarweer
terechtkomt. Al is dewedstrijd van van-
avond tegenWK-finalist Nederlandwel
meteen een goeiewake-up call, de
Spanjaarden zijn notoire slow starters op
kampioenschappen.OphetWK2010
verloren ze de eerstewedstrijd van
Zwitserland zelfsmet 0-1. Ophet EK in
2012 speelden ze in de eerste confrontatie
tegen Italiëmet 1-1 gelijk. Daarna kwa-
men ze de Italianennog eens tegen in de
finale, haddenhet verrassend aanval-
lende voetbal van deAzurri geanalyseerd
enwonnenmet een vernederende 4-0.

Overperformers
LaRoja’s track record is nog altijd
opmerkelijk: sinds de eeuwwisseling
winnen ze zeven van de tienwedstrij-
den en daar is sinds de Europese titel
van 2012weinig aan veranderd.
Opmerkelijk veel van hun verlieswed-
strijden lopen ze op in amicale ontmoe-
tingen.Maar als het omde prijzen gaat,
worden de Spanjaarden ineens overper-
formers.
Het tiki-taka van FC Barcelonamag

dan tegen zijn beperkingen zijn gebotst
en de norm zou nu het countervoetbal
vanAtlético en Real zijn,maar Spanje
onder Del Bosque speelt gewoon een
mix van Barcelona en Real: aanvallen
als het kan,maar niet te gek doen. Bij 1-0
moet het niet zo nodig snel 2-0worden.
Groep Bmet Nederland en Chili als

toplanden belooft geenmakkelijke klus
te worden. Vervolgenswordt er gekruist
tegen de eerste twee van groepA:
Brazilië, Kroatië,Mexico of Kameroen.
Ook nietmakkelijk, maarwat ismakke-
lijk op eenWorld Cup?Hoe ook, als
Spanje voor de tweede keer op rij
wereldkampioenwordt, zou dat een
unicum zijn.
En zullen ze heel wat schoon volk op

hunweg zijn tegengekomen. Schoner
volk dan in 2010, toen ze langs
Zwitserland (verloren), Honduras en
Chili moesten. Later kwamen Portugal,
Paraguay, Duitsland enNederland op
hunweg. Vier keerwerd het 1-0, en dat
voor het hoogst pressende team ter
wereld.
Een tiki-taka 2.0 lijkt aangewezen om

door te stoten.
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vier toernooien na elkaar te winnen?

wilnogéénkeervlammen

De Spanjaarden zijn
notoire slow starters
op kampioen-
schappen

In het Baskenland is
alvast veel vuurwerk
besteld om een
vroege uitschakeling
te vieren

en twee Zuid-Amerikaanse landen. U zit dus re-
delijk safe als u gokt op Brazilië en Argentinië
enerzijds en Spanje en Duitsland anderzijds.
Dat is overigens niet uitzonderlijk. In het bas-
ketbal en volleybal zijn de laatste veertig jaar
alle WK’s respectievelijk door vier en vijf de-
zelfde landen gewonnen.
In tegenstelling tot sommige andere toer-
nooien – het EK had daar af en toe een handje
van weg – is dit speelschema wel zo opge-
maakt dat alle combinaties vanaf de kwartfina-
les mogelijk zijn.
De voorspellers waar ik naar uitkeek, zijn:

Goldmann Sachs: Brazilië
CIES: Spanje

Sporting Intelligence: Brazilië
Bet 365: Brazilië
Bsports: Brazilië

Stephen Hawking: Brazilië
Octopus Paul: is overleden.

Naar die laatste keek ik uit omdat hij op het
WK in Zuid-Afrika alle wedstrijden van Duits-
land goed voorspelde. Hij stierf op 26 oktober

van 2010 op tweeëneenhalfjarige leeftijd. Hij
kreeg zijn begraafplaats(je) in het Oberhausen
Sea Life Center. Er zou nu een schildpad zijn,
maar die moet zijn/haar métier nog bewijzen.
Stephen Hawking niet. Hij ba-
seert zijn voorspelling – gedaan
ten faveure van de gokindustrie
– op een datamodel dat terug-
gaat op 1966, het jaar dat En-
geland per ongeluk
wereldkampioen werd. Zijn
conclusie was simpel: de kan-
sen van Engeland stijgen als
het 4-3-3 speelt, om 15 uur lo-
kale tijd, in niet te warme speel-
steden voetbalt en rode shirts
aantrekt. Over dat laatste heb
ik het een andere keer maar dat
4-3-3 lijkt erg onwaarschijnlijk.
Sporting Intelligence combi-
neerde de waarde van het
team, de wijsheid van het volk, de salarissen en
de FIFA-ranking en kwam uit bij Spanje, Argen-
tinië en Brazilië – dat uiteindelijk toch de voor-
keur krijgt.
Goldmann Sachs bracht economische en ook

wel wat sportieve criteria in maar ook zij
komen uit bij Brazilië-Argentinië. Ze voorspel-
den ook de uitslagen van de wedstrijden en dat
kunnen ze. In 2012 kenden ze op voorhand het

aantal medailles dat Groot-Brittan-
nië zou winnen op de Spelen.
Ik ben de grootste fan van CIES,
het Zwitserse onderzoeksbureau
dat economische data en sport-
statistiek combineert en in een
mooi model heeft gegoten. Ze
zien de Rode Duivels tot de acht-
ste finales geraken en daar uitge-
schakeld worden door Duitsland,
dat er vervolgens uit gaat tegen
Argentinië. Brazilië-Spanje is hun
finale.
Zou kunnen, maar ook niet.
De conclusie van Hawking is ook
de mijne: kwantumfysica is een
stuk eenvoudiger dan voetbal.

Wat niet wil zeggen dat ik mij in hetzelfde uni-
versum als Hawking inschaal. Maar voor de
openingsmatch begint, ga ik nu eerst een
stukje lopen. Dat heb ík dan weer voor op
Hawking.

Als Ghana
de halve finale
haalt, beloof ik
een bedevaart,
per vliegmachine
welteverstaan,
met nog
wat strand
erachteraan

Spanje Nederland

B
21u00
Met een heruitgave van de fi-
nale van het WK in Zuid-Afrika,
vier jaar geleden, krijgen we
met Spanje - Nederland op
speeldag twee meteen een
topper van formaat. Al zijn de
verwachtingen bij onze noor-
derburen voor het eerst sinds
lang niet echt hoog.

Arena Fonte Nova
Salvador

� Sergio Ramos heeft zonet de Spaanse openingstreffer gescoord in hetWK-kwalificatieduel tegen Frankrijk, en
viert dit op originelewijze. © DENIS DOYLE / GETTY


