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Matchfixing
origeweek vertoefde ik inwielermiddens.
Voor een sportjournalist zijn ermaar twee
middensmeer: het voetbal of hetwielren-
nen.Hetwielrennen is een veel boeiender
milieu dan voetbal, dat zeker.Wielrennen
lijkt een beetje op een antiekzaak in een
oude volkswijk in eenmooi land: je vindt er

naastmooie spullen ook interessantemensenmet
mooie verhalen. Voorgaande is alsmetafoor
bedoeld. Er is voor elkwatwils in de koers, ook
parels, als jemaar goed kijkt.
Voetbal ismeer egaal,meer gecontroleerd,

mainstream, voorspelbaarder, ook in de positieve
betekenis vanhetwoord. Je kunt in het voetbal al
eens een voorafnamedoen en op iemand rekenen,
zolangniet te veel geld in het spel is. En als je heel
veel geld hebt, kun je de boel kopen en sturen,wat
in hetwielrennen alwat lastiger is. De Johnny’s en
Marina’s die bij het voetbal horen,moet jemaar
weten temijden.
Maar goed, hetwielermilieu, vorigeweek,

aan deCosta Blanca. Twee ploegen zaten inmijn
hotel en allebei hadden zemet veel plezier – leed-
vermaakhaast – de actualiteit van de laatsteweken
gevolgd. Die FIFA,watwas dat zeg? Ende IAAF,
die jarenlang positieve tests van deRussenhad
verzwegen. Lachen! “Daarmee vergeleken is de
UCI een voorbeeldbond.”Datwas een correcte
conclusie: de internationalewieleruniewas inzake
dopingbestrijding eenwegbereider. Verdomd
jammer dat onzemedia dat anders blijven zien.
Hetwielermilieu had zich ooknogmateloos

gestoord aanhet ‘et alors?’
van atleteRia Stalmandie
haar steroïdengebruik had
opgebiecht enhet schouder-
ophalen dat daarmee gepaard
ging. Dat hadden ze afgezet
tegen de obsessie omdie
arme ex-wielrennerMichael
Boogerd alsnog te schorsen
als ploegleider vanRoompot.
En danhet tennis.

Omkoping alomblijkt nu, tot
in de top vijftig. Grappig: de
heilige boontjes vanhet tennis
die uitslagen regelden. Toen
heb ik hetwielervolkwel van
repliek gediend. Combines en
afsprakendie in hun sport tot
de onuitgesproken gewoontes
behoren, zijn in de andere
sport redenen omvoor het
leven teworden geschorst.
Omkoping ofmatchfixing is
hetzelfde lot beschoren als
doping: overbelichting en
panische reacties. En dat is
veel eer voorwat gerommel in
demarge. Natuurlijk zouhet
goed zijn als alle sport 100 procent eerlijk zou ver-
lopen,maar sport is een spiegel van demaatschap-
pij en danweet je hetwel. Omdat de sportbonden
onder druk vande publieke opinie evenwel
integrity unitshebben geïnstalleerd die hunnut
moeten bewijzen enhun salaris verantwoorden,
duiken op gezette tijden berichten over omkoping
op.Die bewakers vande sportieve eer leven in een
perfecte symbiosemet journalisten die vanberich-
ten over omkoping enmatchfixinghunUSP, hun
uniek verkoopargument, hebben gemaakt.
Je kunt je afvragen of het regelen van eenwed-

strijd erger is dan eenbeendoormidden schoppen
(of een poging daartoe). Voor het ene krijg je gevan-
genisstraf terwijl je van darmkanker bent geope-
reerd, voor het anderemag je een paarwedstrijden
in een knusse skybox toekijken. Eenpaar jaar
geledenpresenteerde Europol nog een studie over
matchfixing in het voetbal. ‘Investeringen’ en
‘return’ opgeteld bedroeg de illegale gokbusiness
per jaar 2,5miljoen euro. Datwas toen 0,014 pro-
cent vandeEuropese voetbalbusiness en daarin
was 0,2 procent vanhet voetbalpersoneel betrok-
ken. Conclusie: het Europees voetbal is zowaar een
en almaagdelijke zuiverheid. De sportieve integri-
teit is alvastminder in het gedrang dande fysieke.
Matchfixing heeft bestaan, bestaat nog en zal

altijd bestaan,maar is verre vande bedreiging die
menonswil laten geloven.Het is bovendien een
zelfvernietigende business,want bij deminste
twijfel droogt de geldstroomvande eerlijke gok-
kers op endan is de fixer de enige die nog gokt op
geregeldewedstrijden endaarwordt die niet rijk
van. Een veel groter probleem lijkt demacht vande
officiële gokbedrijven. Die staan opde shirts of op
de boarding en zitten in de bestuurskamers. Dáár
moet ooit ellende van komen endie zal veel groter
zijn dan een stel Aziaten die in een goor achteraf-
kantoortje een Facebook-berichtje sturennaar de
nummerhonderd vanhet tennismet de vraag om
een setmet 6-0 te verliezen.
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Wegmetdebasketwetten
Stephen Curry (27) gooit in de NBA
de ene na de andere driepunter.
Vanuit elke positie en haast achteloos.
Door zijn scoringsdrift verandert het
basketbal: techniek en snelheidwinnen
het van lengte en kracht.

Met zijn voeten op de rand van demiddencirkel
legt Stephen Curry tegen Detroit Pistons, vorig
weekend, aan voor een schot. De afstand tot de
basket iseenkleine10meter,zo’n2,5meterachter
de driepuntlijn. Iedere andere basketballer die
vanafzo’nafstandbesluit teschieten,kanophoon-
gelach rekenen.
BehalveCurry.Meteendrogeplofvaltdebal in

debasket. Spelers vande tegenstander schudden
hethoofd, indehal klinkt gejuich.Curry reageert
onbewogen. Hij zet een paar stappen achteruit,
steektzijnrechterwijsvinger inde luchtenkauwt
op zijn bit. Opnaar de volgendedriepunter.
Er staat al een tijdje geenmaatmeer opCurry

in de NBA, de hoogste Noord-Amerikaanse bas-
ketbalcompetitie.Hijwerdvorig jaarverkozentot
debestespelervanhetseizoen, leiddezijnGolden
StateWarriorsnaarde titel endit seizoen lijkthet
belangrijkste wapen in zijn veelzijdige arsenaal
alleenmaar krachtiger teworden: zijn schot.

Scherpschutter uit Ohio
NBA-fans zijn eraan gewend. Curry krijgt de bal,
gooit er een vloeiende dribbel uit en stopt plots.
Daarna volgt een achteloos hupje en het schot,
waarnadebalmeteenflinkeboogrichtingdebas-
ket vertrekt. Tijdens de vlucht blijft zijn rechter-
armnogevengestrekt enzijnpolsgebogen,alsof
de tijdstilstaat, tothij zietdathetgoed isendebal
het net kust.
MeteenhalfNBA-seizoenachterderugnadert

Curry tweehonderd gescoorde driepunters. Dat
zijn er bijna zeventigmeer dandenummer twee
opdie lijst.Hij ligtopkoerszijneigenNBA-record,
286driepunters ineenseizoen, teverbreken.Het
ideedathet reguliere seizoennog tot april duurt,
doet zijn tegenstanders beven.
Curry schiet momenteel 45 procent van zijn

driepuntersraak.Daarmeezithijexact 10procent
bovenhetgemiddelde indeNBA.Knap,wantvan
alleNBA-spelerswaagtCurrydemeestedriepunt-
pogingen.Dit jaarschiethijooknogeensvaneen
steedsgrotereafstandzonderdathijprocentueel
gezienvakermist, signaleerdeBenjaminMorris,
die Curry doorlichtte voor de Amerikaanse site
FiveThirtyEight.
Zijn conclusie: Curry spot met alle basketbal-

wetten endaarmee veroorzaakt hij een revolutie
in de NBA: lengte en kracht worden minder
belangrijk dan techniek, snelheid en een goede
driepunter. InAmerikapogenzehet geheimvan
descherpschutteruitOhioaleentijdteontrafelen.
Uit die analyses blijkt: Curry doet alles net iets
beter dan rest.
Maar geen enkele speler is meteen een goede

schutter. Dat geldt ook voor Curry, die met vele
duizenden trainingsuren zijn schietstijl heeft
geperfectioneerd.Dat begon toenhij als jongetje
vanuit zijn bed sokkenbollen de lucht in gooide,
metalsdoelhetplafondnetniet teraken.Zoleerde
hij zijn elleboog binnenboord te houden als hij
ergens op mikt. Basketballers die dat niet doen,
schietenmetzogehetenkippenvleugelsenblijken
onnauwkeuriger.
ToenCurryals frêlepuber langmoestwachten

opeengroeispurt,hoordehij voortdurenddathij
te klein was. Eerst voor universiteitsbasketbal,
daarna voor de NBA. Het motiveerde hem om
alleenmaarharder tewerkenaandatgenewaarin
hijwel uitblonk: schieten.
Voor het begin van een training had hij hon-

derden keren de basket onder vuur genomen in
de gymzaal. Inmiddels is hij een van de beste

schuttersaller tijdenindecompetitiewaarhijniet
geschikt voorwerdgeacht, ookal ishijmet zijn 1,
91meternogaltijdzo’n 10centimeterkleinerdan
de gemiddeldeNBA-speler.

Circusding
Niet iedereen is blij met de driepuntenregen die
Curry al jaren uitstort over deNBA. Curry’s oud-
coachbijdeWarriors,MarkJackson, isnuanalist
voor tv-zenderABCenzeidatCurrymetzijndrie-
puntershetbasketbalpijndoet. “Kinderenrennen
nu als eerste naar de driepuntlijn, terwijl ze zich
eerst op andere gebiedenmoeten verbeteren.”
GreggPopovic, succescoachvanNBA-clubSan

Antonio Spurs, zei vorigemaand geen fan te zijn
van driepunters. “Het is geen basketbal, maar
meer een circusding.Waaromhebbenweeigen-
lijk geen vijf- of zevenpunters?”Hij deed zijn uit-
spraken op hetmoment dat deWarriors net aan
de hand van Currymet 24 opeenvolgende zeges
de beste seizoenstart ooit kenden in deNBA.
TotslotwijstvoormaligSpurs-spelerFrancisco

Elson op de kracht van deWarriors, een van de
besteNBA-ploegenvanhetdecennium.“Hijkrijgt
er de ruimte om te doenwaarin hij goed is.” ◆VK�

M Stephen
Curry van
de Warriors
legt aan
voor een
driepunter,
LeBron
James komt
te laat. Als
puber was hij
niet groot
genoeg, en
dus trainde
hij zijn schot
maar. © AFP

Go!n versiert topduel tegen Federer
Als bonus voor zijn eerste
achtste finale op de
AustralianOpen krijgt
David Goffin zondag
een duelmet Roger Federer
voor de kiezen. ‘Ik ga
proberen het hemeen
beetje lastig temaken.’

Belgischweer inMelbourneen
dus voelde David Goffin zich
thuis in de Hisense Arena. De
25-jarige Luikenaar kwam als
een speer uit de startblokken:
6-1 op 23minuten. De 22-jarige
DominicThiemwerdcompleet
overbluft.
DeOostenrijkerwordt even-

wel een mooie toekomst voor-

speld en zette die aanbeveling
krachtbijdoorgoedtebeginnen
serveren, reclame te maken
voor zijn backhand en zijn
vriend Goffin achteruit te
duwen. Thiem is echter nog
jongvangeestenbevestigdedat
door niet door te duwen in set
drie. Goffin kreeg de kans om
uit teserverenbij5-4,maarkon
de setwinst pas via de tiebreak
veiligstellen.

300 grandslamzeges
“Hetwaseengoedgevecht”, zei
Goffin bij Sporza. “In de eerste
setheb ikgeprobeerdhemmet-
een bij de keel te grijpen en dat
heeft ook gewerkt. In set drie

speel ik gelukkig een goede tie-
break, waarbij de start heel
belangrijk was. Ik had het wel
moeilijk om afstand te nemen
op het einde van de sets, maar
dat is normaal omdat hij
natuurlijk een sterke speler is.”
Alscadeauvoorzijnprogres-

sie mag Goffin voor de vierde
keer proberen de mythische
Roger Federer te ontmantelen.
“Net als in de achtste finale van
Roland Garros, drie jaar gele-
den, heb ik niets te verliezen”,
wistGoffin.Federerzalde
Belg alvast niet onder-
schatten. “Goffin kan
heel goed tennissen”,
zei de Zwitser, die tegen
Grigor Dimitrov al zijn
driehonderdste zege op
een grandslamtoernooi
boekte. Dat respect is
wederzijds. Goffin: “Hij
maaktnogaltijdindruk
metzijnprofessiona-
lisme.” ◆FDW�

‘Net als in de
achtste %nale van
Roland Garros heb
ik niets te verliezen’

DAVID GOFFIN

Driepunterspecialist Stephen Curry verandert speelstijl in NBA

Nummer 30
Stephen Curry komt uit een
echte basketbalfamilie. Hij is
de zoon van Dell Curry, die
tussen 1986 en 2002 in de
NBA speelde. Curry werd
geboren in Akron, Ohio,
toen zijn vader bij Cleveland
Cavaliers speelde. Toevallig
is dat ook de geboorteplaats
van die andere grote ster-
speler in de NBA: LeBron
James. Ze werden zelfs
geboren in hetzelfde
ziekenhuis.
Curry maakte zijn NBA-
debuut in 2009 en sindsdien
draagt hij rugnummer 30.
Het is een eerbetoon aan
zijn vader, die ook met dat
nummer speelde. Het
basketbalvirus in de familie
Curry heeft niet alleen
Stephen aangestoken. Ook
zijn jongere broertje Seth
(25) is profbasketballer.
Hij debuteerde in 2013
in de NBA en speelt nu bij
Sacramento Kings. Ook
Seth draagt nummer 30
en is net als zijn broer een
goede schutter. Ze speelden
al een aantal keren tegen
elkaar in de NBA. ◆VK�

M David
Go+n ver-
sloeg in zijn
derde ronde
Dominic
Thiem.


