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Wembley
voor zijn moeder kocht. De speler zelf heeft gewezen op de racistische ondertoon van zulke
stukken. Na een teleurstellend EK in Frankrijk,
waar Engeland in 2016 door IJsland werd uitgeschakeld, kreeg hij zoveel kritiek dat hij op sociale media de hashtag TheHatedOne begon te
gebruiken. Nu hashtagt hij zichzelf trots als
#theboyfrombrent, een verwijzing naar het
Londense stadsdeel uit zijn jeugd.
Meer dan aanvoerder Harry Kane is Sterling
zelfs uitgegroeid tot het lachende gezicht van
het Engelse voetbalteam, een team dat recht
doet aan de multiculturele samenleving. Vaste
krachten als Kyle Walker en Kalvin Phillips hebben een gemengde etnische achtergrond, terwijl aanvaller Bukayo Saka, de negentienjarige
zoon van Nigeriaanse immigranten, de Engelse
harten sneller doet kloppen. De Ieren voelen
zich op dit voetbalkampioenschap ook een
beetje vertegenwoordigd met Harry Maguire,
Declan Rice, Harry Kane en Jack Grealish.
Het is een groot verschil met een kwarteeuw
geleden, toen Engeland het EK organiseerde en
in de halve finale een trauma opliep door met
strafschoppen te verliezen van Duitsland. In de
basis stond indertijd een zwarte speler, Paul
Ince. Dertig jaar daarvoor, in het gouden jaar
1966, was het idee van een donkere speler in
een wit shirt nog ondenkbaar. Het in het echt
zien spelen van Pelé en andere zwarte Brazilianen was voor veel Engelse voetballiefhebbers
een unieke gebeurtenis. Voor veel immigranten, zowel uit Azië als de Cariben, was cricket
bovendien de lievelingssport.
In Neeld Crescent hebben de andere buren
van Sterling de verandering kunnen aanschouwen. “In mijn jonge jaren was deze wijk overwegend wit”, zegt Sandip Patel, wiens ouders
een halve eeuw geleden vanuit Kenia naar Engeland zijn gekomen. “Nu is Brent de wereld in
het klein, met mensen uit alle windstreken. Anders dan vroeger kun je overal lekker eten.”
Zijn bijdrage aan Sterlings voetbalontwikkeling is het teruggooien van ballen die over het
hek waren gevlogen. “Je zag Raheem nooit zonder bal aan zijn voeten”, zegt Patel, een fan van
Tottenham Hotspur.

OPKOMST VAN ENGLISHNESS

Tegenover de oude woning van de Sterlings
wappert aan een gevel een Engelse vlag, naast
de mededeling dat twee parkeerplekken te
huur zijn voor de finale. Anders dan de vlaggen
van Schotland en Wales is de Engelse niet onomstreden. In de jaren zeventig was deze gekaapt door radicaal-rechts. Bij het EK van 1996
volgde de herontdekking, een poging om de
vlag terug te veroveren. Maar hoe gevoelig het
ligt in bepaalde kringen bleek toen Labour-politicus Emily Thornberry jaren terug een foto
nam van een St. George’s-vlag op een woning
en dit smadelijk tweette.
De hernieuwde populariteit van de vlag heeft
te maken met de opkomst van Englishness.
Toen Engeland in 1966 de wereldtitel pakte,
werd dat gevierd als een Britse overwinning.
Daar kan nu geen sprake van zijn. Het voetbalsucces van nu is pikant omdat het valt in het
eerste jaar van de brexit. De keuze om de Europese Unie te verlaten was met name een En-
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gelse keuze geweest, daar de Schotten en
Noord-Ieren in meerderheid tegen waren, wat
ook gold voor de ‘echte’ Welshmen. Het is geen
wonder dat geharde brexiteers, zoals de politicus John Redwood, het voetbalsucces zien als
een brexitsucces.
Het is echter geen brexitfeest – al zal een Engelse zege de populariteit van Boris Johnson ten
goede komen – en niet alleen omdat de huidige
generatie Engelse topvoetballers veel te danken
heeft aan managers uit Europa en Zuid-Amerika. De wedstrijden op Wembley zijn Europese
voetbalfeesten, waarbij tienduizenden Kroaten,
Tsjechen, Oostenrijkers, Italianen en Denen die
van Engeland hun thuis hebben gemaakt van
harte werden verwelkomd.
Hoezeer het Engelse team sympathie opwekt, blijkt uit een stuk dat Alastair Campbell
schreef in The New European. Waar de Schotse
spindoctor van Tony Blair in 1996 tevreden
keek hoe de gemiste strafschop van Southgate
een einde maakte aan de Engelse dromen, is hij
nu trots op de Three Lions. Hij prijst het ethische leiderschap van de bescheiden Southgate
en de sociale betrokkenheid van topspelers
zoals Kane, die met prins William aandacht
vraagt voor geestelijk welzijn, en Marcus
Rashford, die Johnson dwong meer geld te
geven voor het voeden van arme schoolkinderen.

‘In mijn jonge jaren was
deze wijk overwegend wit.
Nu is Brent de wereld
in het klein, met mensen uit
alle windstreken’
SANDIP PATEL
INWONER LONDEN

De triomftocht geeft ook een andere invulling aan Englishness, dat van oudsher wordt
gezien als iets exclusiefs, anders dan het inclusievere Britishness. De goals van Kane en Sterling kunnen een emanciperende werking
hebben. Fraai waren bijvoorbeeld de beelden
uit Blackburn, waar traditioneel geklede moslimscholieren euforisch reageerden op de Engelse zege tegen Denemarken. Bij Wembley
lopen witte mensen in een Sterling-shirt,
zwarte mensen in een Kane-shirt. Zangeres Dua
Lipa, dochter van Kosovaarse Albanezen, wikkelde zich in de Engelse vlag.
Heel Engeland, behalve de 700.000 Italianen, kan de liedtekst van de Three Lions (Football’s Coming Home) inmiddels wel dromen. Het
verlangen voetbal terug thuis te zien, in de bakermat van the beautiful game, is weleens aangezien voor arrogantie of een brexitiaans
verlangen naar vroegere tijden. De liedtekst van
de komiek David Baddiel, bepaald geen brexiteer, bevat een combinatie van zelfspot, nostalgie en een passie voor voetbal, een sport die de
verdeelde natie kan verbroederen. Bovenal gaat
het over het belang van ‘dreaming’. Of misschien toepasselijker: ‘Raheeming’.
Italië - Engeland, morgen om 21 uur op Eén

Voorzitter UEFA
tackelt ‘onfair’
EK-format

Messi en Neymar strijden
straks om Copa América

UEFA-voorzitter Aleksander
Ceferin heeft zich uitgesproken
tegen het format van dit EK, dat
elf verschillende gaststeden
heeft over heel Europa. “Ik zou
het niet meer doen op deze
manier”, zei hij aan de BBC. “Het
is te lastig en niet correct. Sommige teams moeten meer dan
10.000 kilometer reizen, andere
amper 1.000. Dat is niet eerlijk.
Supporters van bepaalde landen moesten de ene dag in
Rome zijn en enkele dagen
later in Bakoe, een vlucht van
vier en een half uur. Het is te
moeilijk.” Engeland daarentegen
kan zondag zijn zesde van zeven EK-wedstrijden voor eigen
publiek spelen. (ABD)

In Europa zijn alle ogen gericht
op de EK-finale, in Zuid-Amerika krijgen de voetbalfans vannacht met Argentinië tegen Brazilië een ouderwetse klassieker
voorgeschoteld in de finale van
de Copa América. Het wordt de
108ste officiële wedstrijd tussen
beide landen: Brazilië won 42
keer, Argentinië 40 keer.
De finale van het Zuid-Amerikaanse landentoernooi wordt
in het stadion Maracanã in Rio
de Janeiro gespeeld voor 7.800
toeschouwers. Een uitgesproken favoriet is er niet.
De Argentijnen wachten al
sinds 1993 op een eindzege.
Voor de 34-jarige Lionel Messi,
zesvoudig winnaar van de Gou-

den Bal, zou het de bekroning
van een carrière worden.
“Messi is de beste voetballer
die ik ooit heb zien spelen”, verklaarde Neymar. “Daarnaast is
hij een goede vriend, maar we
zitten in de finale en dan is er
daar geen tijd voor. Op het veld
zijn we rivalen en ik wil die
finale winnen, want ook voor
mij zou het de eerste prijs voor
mijn land zijn. We krijgen de
gedroomde finale.” (BELGA)
Neymar:
‘Messi is de
beste voetballer
die ik ooit heb
zien spelen’

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw
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Recht op progressie

Richard Carapaz, leider Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard beklimmen woensdag de Mont
Ventoux in de Tour de France. © AFP

D

e discussie over wat een zuivere
vandaag aanziet als normale fysiologische
prestatie kan worden genoemd voor
grenzen. Dat hij die rit niet won en de rit over
een door eigen kracht aangedreven
de dubbele Ventoux door Jonas Vingegaard
mens op twee wielen is al een jaar of bergop uit de wielen werd gereden, werd dan
tien bezig. Het resulteerde in een
weer als de wielerversie van een schwalbe
tsunami van cijfers waaruit dan die
vertaald. Zo is het nooit goed.
ene allesomvattende waarde naar
De klimtijden die in deze uiterst competivoren kwam: de hoeveelheid vermo- tieve Tour worden neergezet komen niet de
gen die een renner levert. Anders
buurt van die twintig jaar geleden, maar zelfs
gezegd: de veelbesproken watts per
als pakweg het Ventoux-klimrecord uit 2004
kilogram lichaamsgewicht.
van Iban Mayo (55:51) ooit wordt verbeterd
Deze week was ook weer van alles aan de
(Pogacar reed 57:16) is dat nog geen reden om
hand over een al of niet zuivere Tour en dat
iemand vals te beschuldigen. Wat las je deze
begon jammer genoeg met Thomas De Gendt,
week in sommige media? Jonas Vingegaard
die beweerde dat hij topwaarden trapte maar
heeft het record van de Ventoux verbeterd.
toch werd gelost. Dat soort opmerkingen is
Neen. Jonas Vingegaard heeft in de laatste zes
nefast in de wielrennerij, want die sport is erg
kilometer vanaf Chalet Reynard de beste tijd
bedreven in zelfverminking. Terwijl natuurlijk ooit gereden. Dat heeft alles te maken met
niemand de redenering omkeerde en naar de
wat je die eerste vijftien kilometer hebt geploeg verwees. Hoe komt het dat een Australidaan en met het supertalent van Vingegaard,
sche sprinter de zegekoning is, de enige die
die drie minuten sneller klom dan Wout van
prestigieuze wedstrijden/
Aert. Er stond ook nog eens
etappes wint voor Lotto-Souvaker rug- dan tegenwind.
dal, en waarom presteerden
De discussie over wat fysiode Belgen wel in het voorjaar?
logisch al of niet normaal is,
En waarom presteert Brent
mag wel eens wat meer funVan Moer wel?
damenteel worden gevoerd.
Uitgaan van
Alle credits voor De Gendt,
mens die zal geloven dat
waarden uit het Geen
die daarna benadrukte dat hij
de Ventoux oprijden in een
nabije verleden halfuur legaal kan, toch niet
gewoon had bedoeld dat hij
niet meer meekon en niebinnen wat we nu als legaal
om het heden
mand wilde beschuldigen.
aanvaarden. Anderzijds raakt
te beoordelen
Het kwaad was inmiddels wel
het instellen van een bovengeschied en vooral in Frankgrens aan het menselijk kunen grenzen
rijk koren op de molen van de
nen op twee wielen aan de
op te leggen is
flitspolitie die elke prestatie
essentie van topsport: de eeuvan een niet-Fransman of een
wige verbetering.
een vergissing
renner uit een niet-Franse
Uitgerekend in een van de
van formaat
ploeg verdacht vindt. Wat een
aanvankelijk minst ontwikgeluk dat daarna ene Ben
kelde sporten die de laatste
O’Connor zichzelf bijna in het
jaren veel beter het beschikgeel reed na een lange solo.
bare genetisch potentieel
Het geluk zat hem er vooral in
benut, is dat een slecht idee.
dat hij voor AG2R-Citroen reed, een Franse
Uitgaan van waarden uit het nabije verleden
ploeg.
om het heden te beoordelen en grenzen op te
Dat Tadej Pogacar nu een merckxiaanse
leggen is een vergissing van formaat.
marge heeft van meer dan vijf minuten op zes
Elke sport heeft recht op progressie, ook
naaste belagers is niet verdacht maar perfect
het wielrennen. Als voetballers de afgelopen
verklaarbaar. Pogacar had die marge vorig
twintig jaar sneller zijn gaan lopen en dubbel
jaar ook op ongeveer dezelfde renners met
zoveel meters maken tegen hoge intensiteit en
dezelfde capaciteiten. De enige die daar nog
twee keer zoveel wedstrijden spelen, waarom
tussen zat vorig jaar was Primoz Roglic, en
vinden we vooruitgang in het wielrennen per
met veel goeie wil kon je daar ook Richie
definitie verdacht?
Porte bij rekenen. Roglic was zijn voornaamHet beste argument om niet in doping als
ste uitdager dit jaar. Jammer, maar helaas, we
deus ex machina farmaceutica te geloven is
weten wat de moedige Sloveen is overkomen.
nog wel dat het vaak om jonge renners gaat,
Pogacar, om het over fysiologie te hebben,
beter geselecteerd, beter getraind, en behoheeft deze Tour geen buitensporige prestaties
rend tot allemaal verschillende ploegen.
geleverd. Ja, er was die ene rit dat hij iedereen Neen, ik steek mijn hand niet in het vuur voor
oprolde behalve Dylan Teuns en onderweg op deze generatie (voor niemand), maar ik heb
de Col de Romme het klimrecord verbeterde,
niks objectiefs om aan hun eerlijkheid te twijmaar ook die prestatie bleef binnen wat men
felen.

