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Hasta

Als Barack Obama vannacht de baseballwedstrijd tussen
Cuba en de Tampa Bay Rays bijwoont, zal hij twee van
de beste lokale spelers niet aan het werk zien: de broers
Gourriel liepen weg en gingen in de VS spelen. Ook volley-
baller Reinaldo Romero ontvluchtte zijn land, en geeft nu
sportles in Gent: ‘We hebben veel aan Cuba te danken.’
HANS VANDEWEGHE

la victoria,

maar
niet altijd

Achtergrond. Hoe de Cubaanse sport sneller
achteruitgaat dan de Cubaanse samenleving

et gebeurde begin februari enhetwas nog de
dag zelf groot nieuws ophet eiland. Een groot
deelwas in shock, het andere deel haalde de
schouders op. “Dosmás, tweemeer.Wiemaalt
daar nunog om.”Alleen al in 2015 hadden 150 al
of niet zelfverklaarde baseballspelers dewijk
genomen in dehoop op een contract(je) ophet
Amerikaanse vasteland,maar ditwaren geen
gewone jongens, die de ochtend van 8 februari
in deDominicaanseRepubliek uit hunhotel
wandelden ennietmeer terugkeerden.
Ditwaren sterspeler Yulieski (31) en de belof-

tevolle Lourdes junior (22), telgen vande trotse
Gourriels, een baseballdynastie die de vader
nog olympische goudhad zienwinnen in
Barcelona endie altijd trouwhad gezworen aan
de leuzen vande revolutie.Hasta la victoria
siempre?Neen, niet ‘tot altijd’. Tochniet voor
Lourdes en ookniet voor Yulieski, hoewel die in
2006 in een gesprekmetTheNewYorkTimes
nogbijwijze van statement zijn favoriete boek
hadbovengehaald. Datwas getiteldPlayaGirón,
en gaat over hét strand in déVarkensbaai,waar
deAmerikanen in 1961 ophun appel hadden
gekregen vanCastro en co. enwaardoor de
revolutie overeindwas gebleven.
Maar nuwashet geduld ook bij hemop.De

oudste vande broerswilde nietmeerwachten
tot de regering hemeenuitreisvisumgaf om in
deNoord-AmerikaanseMajor LeagueBaseball
te spelen ennamzijn kleine broertjemee.
Het voorbeeld van zijnminder getalenteerde

ploegmaat JoséAbreu stak hemongetwijfeld de
ogenuit. Diewas in augustus 2013weggelopen
en kreeg vorig jaar een contract van zes jaar
voor 56miljoen euro bij deWhite Soxuit
Chicago. Vanhet landwaar de baseball zo
schaars is dat die na eenhomerundoor het
publiekwordt teruggegooid, in plaats van die te
houden zoals elders in dewereld, naar het land
vande onbegrensdemiljoenencontracten.
“Niemandkandie verlokkingweerstaan,

maar het iswel jammer voor Cuba,want geen
vande sporters die vertrekt, kijkt nognaar zijn
land om. Endat zou andersmoeten,wantwe
hebben veel aanCuba te danken.”Dat zegt
Reinaldo ‘Rey’ Romero, 46 jaar, freelancesport-
lesgever bij de vzwVlabus en volleybaltrainer in

de lagere reeksen. Rey is in hetGentse vooral
bekend omzijn zumbalessen,minder omzijn
verleden als volleybalinternational.
Hijwas de vierde sportman ende eerste niet-

baseballer die Cuba ontvluchtte, door in 1993
simpelweg achter te blijven inHonduras.Hij
had denationale selectie voor Barcelona 1992
net gemist enwas omgeturnd tot beachvolley-
balspeler, eennieuweolympische sport in 1996
opde Spelen vanAtlanta. Cubawas een sterke
olympische natie van 11miljoen inwoners en
had een eer hoog te houden.
Romero deedwat deGourriels en vele ande-

ren later zoudendoen: hij bleef achter in het
buitenland.DeCubaanse regeringwas razend.
“Hetwasmidden in de período especial. De
USSRbestondnietmeer en steunde ons niet
meer, erwas armoede. Rijstmet bonen ’smid-
dags en bonenmet rijst ’s avonds?Datwas luxe
in die tijd. Alswedrie keer perweek rijstmet
bonenhadden,was het veel. Ik voeldemij
beperkt inmijn kansen en ikwildemeer.”
De jongste van zes kinderen, student aande

sportuniversiteit inHavana, leerde inHonduras
eenBelgische vrijwilligster kennen en kwam
latermet haar naarGent.Hij settelde zich, is er
graag gezien en spreekt zeer goedNederlands.
“Mooie stad,mooi land,maar aan jullieweer zal
ik nooitwennen.Als ikmet pensioen ben,wil ik
terug. Ik heb al eenCubaanse reispas,want zelfs
als Belgmag ik anders niet terug. Ik breng
momenteelmijn papieren in orde zodat ik daar
ook een eigendomkan verwerven.”

Afromen
Cuba verlaten is nietmoeilijk voorwie deel uit-
maakt van een reizend team.DeCubanen stu-
ren altijd enkele veiligheidsagentenmee,maar
die dweilenmet de kraan open. Bovendien
laven die zich in het buitenland ook graag aan
de plaatselijke geneugten en er is gewoonniet
genoeg personeel en geld om iedereen in de
gaten te houden. Voor baseballers (en voor niet-
sporters) zijn deVSde logische eindbestem-
ming,want elke Cubaandie zich aanbiedt en
geenmisdadig verledenheeft, krijgt er politiek
asiel en eenwoning.

H
De sportmet de grootste leegloop is baseball,

en dat is het gevolg vande verlokking vande
Major LeagueBaseball, waar hetminimum-
salaris 460.000 euro bedraagt. Ook Japan en
Zuid-Korea betalen goed.Na baseball is voetbal
demeest getroffen sportmet 32 ‘overlopers’.
Geen enkele Cubaanse voetbalspeler schopte
het evenwel tot de grote competities. Hun
bestemming is vaak eenminder voetballand in
Midden- of Zuid-Amerika.
Volleybal is de derde sport die hetmeest te lij-

denhad endie zelfs na 2001 (zie verder) voor
jaren is onthoofd door eenmassale uittocht.
Contracten in Italië, het VerreOosten, Polen of
Rusland zijn vaak eenhalfmiljoen eurowaard,
maar in tegenstelling tot een baseballspeler die
snel aan de slag kan, eist de internationale vol-
leybalbond een twee jaar durende ontluizings-
periodewaarin deweggelopen speler niet voor
een ander teamkanuitkomen.Atleten uit indi-
viduele sporten kunnenblijkbaar goed aande
verlokkingenweerstaan,wellicht omdat er ook
in het buitenlandmet hun sport geen geld te
verdienen valt.

De regering heeft pogingen gedaan omhet
beste van tweewerelden te combineren.
Romeroherinnert zich noghoehetwas. “Een
speler die een geldprijswon inhet buitenland,
kreeg daarmisschien enkele procenten van.
Later heeft de INDER (InstitutoNacional de
Deportes, Educación Fysica y la Recreación, opge-
richt in 1961, twee jaar na de revolutie, HVDW)
dat bedrag opgetrokken,maar zij hieldenwel
nog steeds het grootste deel.”
Ook de salarissen gingen omhoog ende

Castro-doctrine dat sporters nietméérmochten
wordenbetaald danbouwvakkers, omdat ze
evengoed de revolutiemoestenuitdragen,werd
geleidelijk verlaten. YulieskiGourrielwerd drie
jaar geledennog geprezen omdat hij in Cuba
bleef, in de nieuwopgerichte ‘profcompetitie’.
Zijn salariswerd opgetrokkennaar 800 euro
permaand endatmocht hij helemaal zelf hou-
den, in tegenstelling tot spelers diemochten
vertrekkennaar andere landendandeVS en tot
30 procent afgeroomdzagendoor de INDER.

Terugkeren zit er voor demeeste traidores
(verraders) ofdesertores (deserteurs) niet snel in.

Romero, al lang inhet bezit van eenBelgischpas-
poort, konpas in 2014 voorhet eerstweernaar
Cuba. Begindeze eeuwvroeghij al eens toestem-
mingomzijn zieke vader te zoeken,maar toen in
december 2001nahetWitteMolentoernooi in
Sint-Niklaas zes vandebesteCubaanse volleybal-
spelers achterbleven ennaar Italië trokkenvoor
politiek asiel,werdhunvlucht hemaangerekend
enkonhij zijn visumwel schudden.Vader
Romero stierf zonder dat zijn jongste hemhad
gezien. Zijnmoeder overleed vorig jaar,maardie
heeft hij nogkunnenbezoeken; sinds 2014 is hij

‘Als elke sporter die goed geld
is gaan verdienen in het

buitenland nu eens zijn eigen
sportschool steunt met geld?’

REINALDO ‘REY’ ROMERO
HEEFT OPLOSSING VOOR CUBA

DeMorgen. DINSDAG 22/03/2016 13

Historische handdruk tussen Castro enObama

► De Amerikaanse president
Barack Obama is op
de tweede dag van zijn
historische bezoek aan Cuba
ontvangen door president
Raúl Castro. De twee
drukten elkaar de hand
in het Paleis van de Revolutie
in Havana. Het is een mijlpaal
in de betrekkingen tussen
beide landen. Na een officieel
onderhoud noemde Castro
het versoepelen van reis-
en handelsbeperkingen
door de VS echter “positief
maar onvoldoende”. Hij zei
dat er “fundamentele
meningsverschillen” zijn
die niet zullen weggaan.
Castro benadrukte dat het
Amerikaanse embargo tegen
Cuba en de aanwezigheid
op Guantánamo Bay normale
relaties tussen beide landen
in de weg staan. Obama
reageerde dat de VS “zullen
blijven ijveren voor demo-
cratie op Cuba en het naleven
van de mensenrechten”. Toch
vindt hij het land geen gevaar
voor de VS. (VK) © GETTY

vier keer teruggekeerd.
Hij is een kind vanhet Cubaanse sport-

systeem, en daarwil hij nog steeds geen kwaad
woord over horen.Hij noemthet streng, erg
streng zelfs,maar doeltreffend. Zelf begonhij
op deEIDE vanPinar del Rio. EenEIDE –
Escuela de IniciaciónDeportiva Escolar – is een
middelbare sportschoolwaar de grootste talen-
ten vande provinciesworden samengebracht.
Er zijn er veertien over heel Cuba. In elke pro-
vincie één, dat geldt ook voor de zogeheten prof-
teams in het baseball. “Veertien is te veel”,
schreef laatstTheHavanaTimes, een kritische
onlinekrant die inNicaraguawordt gemaakt,
met Cubaanse correspondenten. “Wehebben te
veel teams voor teweinig talent.”
De grootste sporttalenten (uit andere sporten

danbaseball)worden vervolgens doorgestuurd
naar de ESPANacional – deEscuela Superior de
PerfeccionamientoAtlético –waar toptalent
wordt afgewerkt. Romero zat op deEIDE in
Pinar en later bij de ESPANacional,maar hij
studeerde en speelde volleybal aan deUniver-
sidad de las Ciencias de la Cultura Física y el
DeporteManuel Fajardo. In de volksmond is dat
beter bekend alsLaMariposa, een halfopen
sporthalmet dak als de vleugels van eenmari-
posa, een vlinder. Dáár heeft het Cubaanse vol-
leybal zijn eigen krachtige versie vanhet spel
ontwikkeld, tot zewerden ingehaald door de
Amerikanen, Brazilianen enEuropeanen en
tweeOlympische Spelenmisten.

Harde valuta
Elke sport heeft zijn heiligdom.Dat vande bok-
sers ligt even buitenHavana inWajay.Lafinca
(het landgoed), zoals de Cubanenhet centrum
noemen, is goed beveiligd en ligt aanhet einde
van eenmoeilijk te vindenweg.Hetwas er al
geen vetpot, toen ondergetekende en fotograaf
StephanVanfleteren er zichnamens deze krant
in 1995naar binnenpraatten. Luxewas dan al
ver te zoeken, de hutjes van de boksers primitief
en het krachthonk een verzameling Chinese en
Russische gewichten, zo roest alsmaar kon.
Bovende zes boksringenhingen revolutionaire
leuzen en foto’s van Fidel enChe.
Romero: “Ik kanmij inbeeldenhoehet er nu

moet uitzien. Jij vondhet erg? In 1995was de
situatie voor de sport ophaar best. Vandaag is
de infrastructuur dramatisch achteruitgegaan.
Ik liep bijmijn laatste bezoek in Pinar even de
EIDEbinnenwaar ik zelf had gezeten. Om te
huilen. Nietswerkt nog. Alles lijkt versleten en
staat op instorten. Ze hebben godbetert vier vol-
leyballen die naamwaard,maar dan vanhet
soortwaarwij in België nietmeermeewillen
trainen.”
De desintegratie van deCubaanse sport heeft

de voorbije tien jaar onrustwekkende vormen
aangenomen.Daar zijn verschillende oorzaken
voor. Zoals deDDRdestijds heeft Cuba te lijden
onder eennegatieve bevolkingsaangroei: er
wonen vandaagnietmeer Cubanen ophet

eiland dan een kwarteeuwgeleden,maar ze
worden steeds ouder.Met namebij de jonge
bevolking isweinig animoom te blijven, en de
sporters zijn daar geenuitzondering op.
Ook de handel in Cubaanse knowhowdreigt

hen zuur op te breken. Cuba stuurt sporters
naar andere landen in ruil voor harde valuta,
maar doet dat al veel langermet trainers.
Romero: “Ga naar Venezuela, naarMexico,
naar Brazilië, en je vindt er onze beste trainers.
Vooral onze bokstrainers zijn erg gewild, want
wij hadden de beste boksopleiding ter wereld.
Die trainersmaken onze tegenstanders in snel-

tempo beter. Als een Cubaan verliest, staat er
vaak een Cubaanse trainer in de andere hoek.”
Twintig jaar geleden stond aande luchthaven

vanHavana een enormreclamebord:Cuba es
un país de hombres de altura. Vrij vertaald: Cuba
is een land van lange/grootsemensen.Het stond
boven een foto van Javier Sotomayor, tot van-
daagnog steeds dewereldrecordhouder hoog-
springenmet 2,45meter.Maar datwas halfweg
de jaren 90, toen deCubanen gevreesde spor-
tieve tegenstanderswaren. Verleden tijd.
Of demooie tijdennog terugkomen?Romero

heeft er eenhardhoofd in.“Dat denk ik niet, ter-
wijl er toch een oplossing is. Als elke Cubaanse
sporter die goed geld is gaan verdienen in het
buitenlandnu eens zijn eigen sportschool
steuntmet geld?Alwas hetmaar omdemuren
te verven enwatmateriaal te kopen,want zo
kanhet echt niet verder.”
Cuba nam voor het eerst deel aan de Olym-

pische Spelen in Parijs in 1900 – twee jaar voor
de onafhankelijkheid –met één atleet die ook
nog eens goudwon, de schermer Ramón
Fonst. De eerstemedailles kwamen alleen van
schermers, een verdwaalde zeiler niet te na
gesproken. Tot 1934was Cuba eenAmerikaans

protectoraat en ook nadien beïnvloedden de
VS de lokale politiek, tot de revolutie van Fidel
Castro, CheGuevara en andere compañeros in
1959. Tussen 1914 en 1964 haalde Cuba twee
medailles.

Bergaf
Pas vanaf 1964 ontwikkelde het zich als sport-
land – Enrique Figueroa eindigde tweede op
het koningsnummer van de 100meter in Tokio
64 –maar vanaf 1968werd boksen de sport
nummer één.
Cuba boycotte de Spelen vanLosAngeles in

1984 en vraagt zich tot op vandaag afwaarom
het als enige land vier jaar later ook in Seoel
weigerde deel te nemen.OpdeOlympische
Spelen van 1992was deCubaanse sport ophaar
hoogtepuntmet 31medailles,waarvan 14 gou-
den.Nooit had een kleiner land (11miljoen
inwoners) beter gepresteerd, op deDDRna, die
in 1988met 16miljoen inwoners 102medailles
won.Ondanks de penibele economische toe-
standnahet ineenstorten vanhetOostblok en
het opdrogen vande steunuitMoskoubleef die
hoogconjunctuur drie Spelen lang aanhouden.
Tot inAthene 2004 konCubade schijn nogwat
ophouden,met 27medailles en 9 keer goud,
maar vanaf Peking ging het bergaf. In Londen
(2012)wonCubanog 15medailles, een derde
daarvan goud.
Boksen (boxeo) ismet afstanddemeest suc-

cesvolle sport,met 67medailles. Atletiek volgt
met 40 en twee andere vechtsporten – judo en
worstelen – tekenen voor respectievelijk 35 en
19medailles. Het Cubaanse schermen is hele-
maalweggezakt,maar heeft 16 ereplakkenbij
elkaar getikt. De nationale teamsporten base-
ball en volleybal pakten elk 5medailles,waar-
van 3 gouden.
De teloorgang van zowel schermen, baseball

als volleybal lijkt symbolisch voor de vergane
glorie vanhet eens zo grote sportland. Baseball
is sedert 2012 geen olympische sportmeer en
dat is een behoorlijke streep door de nationale
passie van deCubaan, die zich nooitmeer heeft
verheugddan in de overwinning inAtlanta
(1996). Het overlopen vanwerperRolando
Arroyonaar de gehateYanquis tien dagen voor
de openingsceremoniewas daarmeeuitgewist.

► Reinaldo
Romero voelt
zich goed
in Gent:
‘Mooie stad,
mooi land,
maar aan
jullie weer
zal ik nooit
wennen.’
© WOUTER
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► Yulieski
Gourriel (l.)
en zijn broer
Lourdes
junior
kozen voor
een avontuur
in de
Amerikaanse
Major League
Baseball.
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De VS zijn de logische
eindbestemming: elke Cubaan
die zich aanbiedt en geen

misdadig verleden heeft, krijgt
politiek asiel en een woning


