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Nederland-Spanje zal zonder
twijfel de geschiedenisboe-
ken ingaan, en dat is niet
eens alleen het gevolg van
de verrassende 1-5-monster-
zege voor Oranje. Volgens
NOS enDeTelegraaf brak
Arjen Robben het record
voor de snelste sprint ooit op
eenWK voetbal.
De flankaanvaller van Oranje
zou voorafgaand aan zijn
doelpunt 37 km/u gelopen
hebben. Ter vergelijking:
verdediger Sergio Ramos,
die bijna leek stil te staan tij-
dens die fase, haalde op dat
moment slechts 30,6 km/u.
Het vorige snelheidsrecord
stond op naam van Theo

Walcott, de Engels-
man die vier jaar
geleden 35,7 km/u
liep. Let wel: het
gaat hier om het
exactemoment

waarop die snelheid

gehaald wordt. In de officiële
statistieken van de FIFA staat
dat Robben 31 km/u haalde,
maar daarbij gaat het over
de sprint in zijn geheel.
In het verleden liep Robben
al wel sneller. De aanvaller
van Bayern München liep in
2012 al eens 37,8 km/u bij zijn
club.
De hoogste snelheid ooit ge-
meten bij een voetballer
staat op naam van Cristiano
Ronaldo, die in 2011 een
topsnelheid haalde van
39,2 km/u. (NVK)

Arjen Robben (voetballer):
37 km/u
Usain Bolt (atletiek -
sprinter): 44,7 km/u
Mark Cavendish (wielren-
nen - sprinter): 87 km/u
Michael Phelps (zwemmen
- crawl): 9,7 km/u
Simone Origone (skiën):
252,4 km/u

F
15-06 Argent. - Bosnië H. vorige nacht
16-06 Iran - Nigeria 21u00
21-06 Argentinië - Iran 18u00
21-06 Nigeria - Bosnië H. 24u00
25-06 Nigeria - Argentinië 18u00
25-06 Bosnië H. - Iran 18u00

STAND Argentinië 0 0 0 0 0-0 0
Nigeria 0 0 0 0 0-0 0
Bosnië H. 0 0 0 0 0-0 0
Iran 0 0 0 0 0-0 0 G

16-06 Duitsland - Portugal 18u00
16-06 Ghana - VS 24u00
21-06 Duitsland - Ghana 21u00
22-06 VS - Portugal 24u00
26-06 Portugal - Ghana 18u00
26-06 VS - Duitsland 18u00

STAND Uruguay 0 0 0 0 0-0 0
Italië 0 0 0 0 0-0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0-0 0
Engeland 0 0 0 0 0-0 0 H

17-06 België - Algerije 18u00
17-06 Rusland - Z.-Korea 24u00
22-06 België - Rusland 18u00
22-06 Z.-Korea - Algerije 21u00
26-06 Z.-Korea - België 22u00
26-06 Algerije - Rusland 22u00

STAND België 0 0 0 0 0-0 0
Rusland 0 0 0 0 0-0 0
Z.-Korea 0 0 0 0 0-0 0
Algerije 0 0 0 0 0-0 0
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Zaterdag niks in de krant
hebben over Nederland-
Spanje, dat vreet aan een
mens. Ik was na Boulah-
rouz 2006 en Van Bom-
mel 2010 nochtans van
mijn Oranje geloof geval-
len, maar alles komt
terug. Vreemd, maar af-
gelopen vrijdag deed het
mij nog niks, toen ik op
een bij het hotel ge-
huurde damesfiets – ge-
lukkig zijn Hollandse
vrouwen zo lang dat hun
fietsen mij passen – door
Maastricht cruisde en her
en der een versierde
straat trof.
Tegen kwart voor negen
was ik terug. Even naar
de zaal gaan kijken waar
het obligate groot
scherm stond en de al
even obligate in oranje
uitgedoste hotelgangers,
maar dan toch maar voor
de tv op de kamer geko-
zen. Ik vind het maar
hoogstzelden plezant om
met veel andere mensen
samen dingen te doen en
voetbal kijken hoort daar
niet bij.
En toen gebeurde iets
vreemds. Ik heb nooit ge-
juicht, althans dat herin-
ner ik mij niet, maar na de
1-1 heb ik de rest van de
wedstrijd op de rand van
mijn bed met open mond
gevolgd. Bon, dat was
vrijdag en ook een beetje
zaterdag toen ik een hele
mooie tocht fietste door
Zuid-Limburg en in al die
dorpen met hun rare
namen bij elke Oranje ui-
ting een glimlach niet kon
onderdrukken.
Gisteren had ik al een to-
taal ander gevoel. Ik blijf
worstelen met het eeu-
wige dilemma van wie
een voetbalwedstrijd be-
kijkt: won Oranje omdat
zij zo goed, of omdat de
anderen zo slecht waren?
De 0-1 voor Spanje had
niet mogen vallen, want
het was geen penalty
maar een fopduik, dus
Diego Costa had een
kaart moeten krijgen. De
1-1 van Robin van Persie
was geniaal en tegelijk
puur geluk, maar dat was
het schot van Marco van
Basten in de finale van
het EK 1988 ook. Wie het
niet probeert, heeft geen
geluk. Dat Silva vervol-
gens niet scoorde, was
redelijk onbegrijpelijk. En
zo stond het 1-1 aan de
rust, terwijl het 0-2 had
kunnen staan.

Wat daarna gebeurde,
kan echt alleen in voetbal.
2-1 na een geniale pass en
een geniale flits. 3-1 na
een overtreding, maar bij
die fase zag je dat die
Spanjaarden niet met de
juiste attitude op het veld
stonden. Of ze dachten:
pas op voor die Hollan-
ders want die wilden ons
vier jaar geleden al vie-
rendelen en nu moeten
we nog een heel toernooi.
Of ze dachten: we staan
nu op 0-1, laten we dat
varkentje professioneel
wassen. Van die walrus
op de bank ging bij ach-
terstand ook weinig uit.
Het was wat van allebei:
Oranje was goed, werd
beter, Spanje was slecht,
werd slechter. Bijgevolg,

vrienden van het Oranje
geloof, zou ik u toch wil-
len waarschuwen voor te
veel optimisme. Te begin-
nen met overmorgen
Australië, altijd lastig. Ten
slotte wil ik u alsnog be-
danken. Toen ik in 1993 in
uw land mocht komen
werken heb ik mij dag na
dag, week na week, toer-
nooi na toernooi ver-
baasd over zoveel
ambitie, zoveel sportief
positivisme. Bij Van Per-
sie’s onmogelijke kopbal,
dacht ik meteen: dat is zo
Nederlands, om dat toch
maar even te proberen,
om te kijken waar dat
schip zal stranden. Al
raakt Oranje niet voorbij
de eerste ronde, zelfs dan
heeft het zijn toege-
voegde waarde aan dit
toernooi bewezen. De
Hollandse School 2.0 is
geboren en een mooiere
goal wordt niet meer ge-
scoord.

COLUMN

HANS VANDEWEGHE

Ik blijf worstelen
met het eeuwige
dilemma
vanwie een
voetbalwedstrijd
bekijkt: won
Oranje omdat zij
zo goed, of omdat
de anderen zo
slecht waren?

Hollandse School 2.0

Robben breekt
snelheidsrecord WK

Britse pers – saboteur van David
Moyes. Ietswat de doorgaans altijd
eerlijke en open Van Persie ont-
kende. Toch: de voortekenen op dit
WKwarenniet gunstig.
MaarvrijdagtegenSpanjeoogde

hij fris,gezond,scherp.Devruchten
mogelijk van weinig te hebben
gespeeld de afgelopen maanden.
Boem, boem. Casillas aan flarden
gekopt en getrapt. Net nu Piet Belg
geenhogeborstkanopzettentegen-
over zijn collega’suitNederland.
Alle eer aan Louis van Gaal, die

eind vorig jaar Van Persie de kapi-
teinsband gaf. Van Gaal maakt er
ook geen punt van om toe te geven
dathijenVanPersieeenuitstekende

band hebben. Dat schenkt vertrou-
wen en doet je groeien, als de baas
joualsatleetenalsmensincontour-
nable vindt.
Misschiendatnuallepuzzelstuk-

jessamenvallenvoor‘TheArchitect’.
Wehopenhet.
Hetwasgeenvogel.Hetwasgeen

vliegtuig. Neen, het was Robin van
Persie.
Deweg isnog lang, evenwel.Eén

groepswedstrijd is natuurlijk niet
voldoende om Van Persie te laten
verzoenenmet een groot toernooi.
Hetmoet nog eens, en nog eens, en
daarnanogeensindeeliminatieron-
des vanditWK.

Met Van Persie aan

het leer gebeuren

dingen die meer met

kunst geassocieerd

worden dan met

het weliswaar

edele balspel

Chili Australië
3-1

B
12’ Sanchez 1-0, 14’ Valdivia 2-0,
35’ Cahill 2-1, 92’ Beausejour 3-1

Chili: Bravo, Medel, Diaz, Jara, Isla,
Vidal (60’ Gutierrez), Valdivia (68’
Beausejour), Aranguiz, Mena, Sanchez,
Vargas (88’ Pinilla)
Australië: Ryan, Franjic (49’ McGowan),
Wilkinson, Spiranovic, Davidson, Leckie,
Milligan, Bresciano (78’ Troisi), Jedinak,
Oar (69’ Halloran), Cahill

vliegtnaar

onsterfelijkheid

Van Persie zweeft over het
veld en kopt de treffer binnen
die Nederland opweg zet
naar hetmeest onverwachte
resultaat van ditWK.
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