22

ZATERDAG 17/10/2015

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

column

Als…

D

e strofe hangt in zilveren lettertjes
tegen het vals plafond net voor de
laatste deur naar het heilige centercourt van Wimbledon en ze komt
uit het gedicht If van Rudyard
Kipling.
“If you can meet with triumph
and disaster and treat those two
imposters just the same.” Vrij vertaald: “Als
jij triomf en rampspoed aankunt en hun
bedrieglijkheden onderkent.” En dan komt
er nog van alles, maar dat zou ons te ver
afleiden.
Het zou ten zeerste verwonderen als dat
zinnetje ergens in een Amerikaanse kleedkamer zou hangen. Daar denkt men toch
net iets eerder in termen van “kill those bastards” of “you don’t win silver, you lose gold”.
Zelfs de Engelsen zijn tegenwoordig eerder
op de hand van die Amerikaanse do-or-diementaliteit dan van het relativerende, maar
het zou ons wel sieren als we heel even bij
Rudyard Kipling bleven stilstaan.
Na de verpletterende triomf van de Rode
Duivels ten koste van Andorra en enkele
dagen later van Israël eerste van de wereld.
Godallemachtig zeg, we waren on top of
the world. En we haalden natuurlijk uit
naar Nederland, dat zich niet had kunnen
plaatsen voor de eindronde van uitgerekend dat ene EK waar ongeveer de hele
wereld naartoe mag. Heel even ook het
kleine kantje gezien in de anders grote
seigneur Vincent Kompany, die blijkbaar
nog steeds dat Van der Vaart-complex
heeft van bij Hamburg.
Je zou naast de kranten van deze week
die van 8 juni, na de wedstrijd in en tegen
Frankrijk, moeten leggen: dezelfde euforie.
En vervolgens die van 13 juni: nationale
ellende na het verlies in Wales. In vijf dagen
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blijven: die ranking
gaat nergens over

van de hemel naar de
hel, van triomf naar
rampspoed.
Toen al stond hier
lezen dat het allemaal
zo erg niet was, dat
verlies in Wales, en over
Frankrijk verscheen
niks, want vriendschappelijk telt never nooit.
Topsport draait om
winnen op het juiste
moment, om de juiste
prijs. Als bewoner van de sportwoestijn
België, met meer kleine dan grote sportdenkers, koester ik wel degelijk de eerste
plaats op de FIFA/Coca-Cola World
Ranking. Maar laten we ernstig blijven, die
FIFA-ranking gaat helemaal nergens over.
Ten eerste hebben de Rode Duivels –
een schitterende verzameling talent met
een unieke groepssfeer, ondanks een (euh)
minder getalenteerde bondscoach – nog
nooit een prijs gewonnen, zelfs nog nooit
een troostprijs. Prijzen worden in die FIFAranking ondergewaardeerd in het gewicht
van de wedstrijd. Een finale winnen van
een WK is maar vier keer meer waard dan
een vriendschappelijke interland tegen
diezelfde tegenstander: dat is de negatie van
het concept topsport. Duitsland wordt vorig
jaar wereldkampioen tegen Argentinië,
verliest daarna vriendschappelijk van
Argentinië thuis en loopt een gelijkaardig
parcours in de EK-kwalificatie als België.
Toch verliest het zijn eerste plek aan uitgerekend België, dat maar kwartfinale
haalde op het WK. Wie verzint zoiets?
Ten tweede word je in geen enkele sport
nummer één als je sinds 2010 in 61 wedstrijden welgeteld één keer een ander land uit

de huidige top tien hebt
geklopt en ook één keer
hebt gelijkgespeeld.
Alle andere wedstrijden tegen topploegen
gingen verloren. Die
ene winst- en verlieswedstrijd waren beide
tegen Wales, tegenwoordig nummer acht
van de wereld. De winst
tegen Wales dateert
overigens al van 7 september 2012, nadat we enkele weken eerder
Nederland vriendschappelijk hadden
geklopt.
Besluit: laten we ingetogen genieten en
niet hoog van de toren blazen. Op 5 november staan we pas echt nummer één, want
dan wordt de nieuwe ranking gepubliceerd.
Twee weken later moeten we tegen twee
toplanden: Spanje (nummer zes) en Italië
(nummer zeventien), vriendschappelijk,
dus vermenigvuldigingsfactor één. Toch
maar eens kijken hoe we dan zullen piepen.
Groot worden is makkelijker dan groot
blijven, helemaal in de FIFA/Coca-Cola
Ranking.
Enige bescheidenheid zou ons bijgevolg
sieren, en hou op met uithalen naar Oranje.
Dat is in de laatste veertig jaar drie keer
tweede, één keer derde en één keer vierde
van de wereld geworden plus één keer
Europees kampioen en heeft de wereld
leren voetballen.
Om met Kipling te eindigen (ook uit If):
“Als jij je altijd waardig zult gedragen,
In welke groep je dan ook maar verkeert,
Zal vriend en vijand jou op handen
dragen,
Word jij om wie je bent nooit genegeerd.”

DeMorgen.

Op de Cauberg is
Van der Haar king
Lars van der Haar (24) is
mister Cauberg. Vier keer
stond de Nederlander
aan de start van de veldrit
in Valkenburg, vier keer
won hij. Morgen komt
zijn zwaarste opdracht:
Wout Van Aert verslaan.
Het parcours in Valkenburg
ligt Lars van der Haar: vrij technisch en heel explosief. “Ik heb
er twee keer gereden bij de beloften en twee keer bij de profs;
telkens won ik”, zegt de Nederlander. “Ik heb gepiekt naar
deze wedstrijd.”
Goed genoeg om de reeks
van Wout Van Aert te onderbreken? Die zit aan vijf zeges
op rij. “We moeten daar eerlijk
in zijn: Van Aert is op dit moment beter dan de rest. Maar
wil dat zeggen dat ik schrik
van hem heb? Neen. Aanvallen
is de enige manier om van hem
te winnen.”
Dat deed Van der Haar vorige week in Ronse ook, tot hij
in de laatste ronde plots een
gat liet vallen. “Ik heb achteraf
zitten mokken in mijn camper.
‘Waarom heb ik niet nog even
harder geduwd?’ Ik voelde
me zelfs schuldig tegen-

K Lars van der
Haar verloor nog nooit
op de Cauberg. Zondag
wil hij die traditie voortzetten in de Wereldbeker.
© TDW

over Sven Nys, die in die cruciale fase achter me reed.”
Een gebrek aan zelfvertrouwen, beweert Van der Haar.
“Als je al een paar keer geklopt
bent door dezelfde renner ga
je je automatisch inbeelden dat
je minder bent dan hij. Als die
dan druk zet, plooi je soms
sneller dan normaal.”

Toneeltje

Toch kan de crosser zich optrekken aan het feit dat Van
Aert na de finish helemaal leeg
was. “Tenzij hij een showtje
heeft opgevoerd”, zegt Van der
Haar. “Nys kon dat vroeger ook
goed. Die reed driekwart van
de cross 20 meter achter ons,
maar in de slotronde ging hij
er keer op keer vandoor. Ik
hoop dat Van Aert niet hetzelfde aan het doen is. Veldrijden
is vaak een psychologisch spel.
Door te doen alsof je moe bent,
kun je vaak makkelijker winnen. Dan houden ze geen rekening meer met je en krijg je
meer vrijheid.”
Van der Haar
gelooft desondanks
in zijn kansen. “Ik
ben dit seizoen
vroeger beginnen te trainen.
Ik heb ook een
zwaarder wegprogramma
gereden. Nu
mijn crossen
komen, hoop
ik echt te
scoren.” ✓BA

