
r was dezeweek een rel
in het Nederlands voetbal
en die haalde de brede
Nederlandsemedia. Eén
journalist/columnist had
iets geschreven over ver-
velendeMarokkaanse

voetballers en een tweede jour-
nalist/columnist/agitator haalde
er de heleMarokkaanse voetbal-
gemeenschap bij die sommige
clubs “naar de klotenmaakte”.
(Ik citeer, voor alle duidelijkheid.)
Het gevolgwas een geani-

meerde discussie bij de VARAbij
Pauw tussen de tweede journa-
list, die heel vervelend kan zijn,
en een voor de gelegenheid op-
getrommelde derdeman, een
Marokkaanse Nederlander die
ook heel vervelendwas omdat
hijmet hele lange tenen naar de
studiowas gekomen. Die laatste,
Farid Azarkan, sprak in naam
van het Samenwerkingsverband
Marokkaanse Nederlanders en
eiste al snel excuses. De journa-
list dacht er nog niet aan en
lachte hem vierkant uit als “de
meneer hier die ik niet ken en
die zo graag ook eensmet zijn
verhaaltje op de tv komt”.
In ken de eerste journalist/

columnist, Hugo Borst, als

betrouwbaar en genuanceerd.
Hij was een paar jaar een collega
in Nederland. Ik ken de tweede,
JohanDerksen, nog beter enwel
als behoorlijk ongenuanceerd
maarwelmet kennis van zaken.
Hij was de baas vanVoetbal
International toen ik bij Sport
International werkte enwewerk-
ten samen in het door hem zo
vaak als verloederd aangehaalde
Gouda.
Het interessante aan de hele

discussie was hoe de discussie
niet is gevoerd omdat nogal snel
de begrippen stigmatisering,
racisme,Wilders en excuses in
de rondte vlogen. Jammer, want
we hadden al een hele kluif kun-
nen hebben aan Borst die schreef
dat sommige trainers liever geen
Marokkanen in de ploeg halen
omdat die heel vervelend en
eigenwijs kunnen doen.
Derksen trokmaandagavond

in Voetbal Inside (te vinden op
het internet) de zaak breder. Hij
lachte eerstmet de baard van een
Marokkaanse voetballer en zei
dat hij vast wel in het nationale
elftal van IS zou kunnen spelen.
Hij wist ook van veel clubs die
problemen haddenmet een te
grote instroom vanMarokkanen

en van clubs die daar quota op
hadden gezet. En dus kunnen
de gezondeNederlandse jongens
niet langer in hun blote kont
gaan douchen omdat de
Marokkaanse jongeren dat niet
meerwillen.Wewaren afge-
dwaald.
Er ontspon zich een hevig

heen-en-weergesprekwaarin
Derksen de langetenenman nóg
langere tenen bezorgde. Jammer,
want ik had graag de discussie

gevoerdwillen zien over
Marokkaanse voetballers die niet
gewild zijn. Is dat wel zo? Ik ken
een clubwaar de trainer geen
vervelende zwarte Afrikaanse
voetballers wil – of tochmaar
een paar – enwaar de laatste
seizoenen toch verschillende
Marokkanen tot eenieders volle
tevredenheid in dienst waren.
Derksen ging door: de rama-

dan en topsport. Hij zei dat trai-
ners liever geenMarokkanen

(moslims in het algemeendus) in
de ploeg hebben als die aanhun
vasten vasthouden. Je kunt hem
ende trainers die dat vinden geen
ongelijk geven.Niet eten endrin-
ken tussen zonsopgang en zons-
ondergang is de rechtewegnaar
blessures enniet te verenigenmet
topsport.
De ramadan loopt dit jaar van

6 juni tot enmet 5 juli, ongeveer
de periode vanhet EK voetbal.
Ramadannendemoslimsworden
dus beter niet geselecteerd. De
FransenhebbenKarimBenzema
vandeweek alvast thuis gelaten,
maar datwas voor een zaak van
afpersing endrugs enniet omdat
hij nietwilde eten in juni.
Pas echt interessant had het

kunnenwordenmet de discussie
over de blote kont en of die nog
wel is toegestaan, nu er zoveel
Marokkanen in de kleedkamer
zitten. DeMarokkaansemanmet
de lange tenen keek vies toen hij
zei dat de blote kont in de kleed-
kamer iets van de jaren 60was
en dus een verouderd gebruik.
Onzin natuurlijk, hij verwartmet
demonokini. Blote konten horen
bij kleedkamers zoals zweet
hoort bij sport: hetmoet zwabbe-
ren en hetmoet druppelen. Het
spijtmij voor alle langemoslim-
tenen.
Ik ben van zelf van dat wolkje

gedonderd, die dag in 2005 toen
ik in de fitness aan het Rogier-
plein opmijn openbare zeden-
schennis werd aangesproken
doormijn fitnessende broeders
van de islamgezindte en of ik in
het vervolg niet langer naaktmet
een handdoek losjes in de hand
naar de douchewilde lopen.
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Alonso doorstaat medische test
en duwt Vandoorne uit F1-auto

Fernando Alonso (foto rechts)
heeft groen licht gekregen om
zondagdeel tenemenaandeGP
vanChina.Daardoormoetonze
landgenoot Stoffel Vandoorne
weer vanaf de zijlijn toekijken.
Alonso, die tijdens de ope-

ningsrace van het seizoen
crashte, werd na de eerste
oefensessie op het circuit van

Sjanghainogmaalsonderzocht
door het medisch team van de
internationale autofederatie
FIA. Die oordeelde dat de
Spanjaard fit genoeg is om dit
weekend in actie te komen.
VandoornevanMcLarenrea-

geerdesportief: “Ikruilopnieuw
van plaats met mijn vriend
FernandoAlonso.” ✓BELGA⇠
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