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Aan de zijlijn

Aan de zijlijn
Diederik

,Navas is weg. Elia verdedigt mee, uitstekend gedaan. Torres. Fàbregas. Is dit geen buitenspel? Dan is het… dan is het voorbij. Als dit
geen buitenspel is, is het voorbij, Iniesta. Iniesta… Iniesta… Vier minuten voor het einde van de verlenging valt het doek voor Nederland.
Hier de herhaling. Terwijl de scheidsrechter nu richting de zijkant
loopt. Dat gebeurt buiten beeld, maar Webb heeft kennelijk aanwijzingen gekregen van de videoscheidsrechter. De Spanjaarden hebben
dat nog niet door trouwens, die liggen daar nog bij de cornervlag.
Maar intussen kijkt Howard Webb naar de monitor. En dan zou het
zomaar kunnen dat het gaat om dat moment dat voorafging aan die
goal. Die vrije trap van Sneijder. Daar had Nederland toch een corner
moeten krijgen. Webbje Webbje, wat ga je doen? Hij keurt hem af! Hij
keurt hem af en geeft een corner voor Nederland! En de Spanjaarden
worden gek nu, ja geef ze eens ongelijk. Ze konden de wereldbeker al
bijna aanraken, ze hadden die arme Iniesta al bijna
doodgeknuffeld, maar dit is gerechtigheid. Dit is
gerechtigheid.”
„De derde penalty voor Spanje. Deze móet Stekelenburg stoppen, anders is het nu al voorbij.
Iniesta met de aanloop. Als deze erin gaat dan is
het... dan is het voorbij, Iniesta. Iniesta… Iniesta...
Alsnog de wereldtitel voor Spanje en opnieuw een
penaltytrauma voor het Nederlands elftal.
En dan zou je toch bijna terugverlangen
naar die goal, diep in de verlenging. Was
die hele goal nou maar nooit afgekeurd,
hoe gek dat ook moge klinken. Dan
zou deze nederlaag toch een stuk
eervoller, een stuk waardiger zijn
geweest dan nu. Als die vermaledijde videoscheidsrechter er
nooit geweest was, ik zeg u, we
zouden een trauma minder
hebben gehad. Maar ja, dat is als,
hè. En als bestaat alleen in
sprookjes.”

In de wekelijkse rubriek 'Daar zit muziek in' duikt verzamelaar Jaap Heemskerk in zijn sportplatencollectie. Elke
maandag vertelt hij het verhaal achter een plaat.
Vandaag: De Engelse single bij het WK van 1970.

Traditie gestart
met ‘Back Home’

Finale WK 1966
Als de videoscheidsrechter er
in 1998 al was geweest, had
Nederland in de halve finale
tegen Brazilië bij een 1-1 stand,
in de blessuretijd van de verlenging, misschien wel een
strafschop gekregen omdat
Pierre van Hooijdonk werd
neergetrokken en was ons
strafschopserietrauma waarschijnlijk een stukje kleiner
geweest en hadden we in de
finale wellicht Frankrijk van
de wereldtitel kunnen houden.
Vier jaar geleden werd op een
WK voor het eerst gebruik
gemaakt van doellijntechnologie. Als die er in 1966 al was
geweest, was het doelpunt
van Engeland in de finale
tegen West-Duitsland in de
verlenging bij een 2-2 stand
nooit goedgekeurd en was de
beroemde foto van aanvoerder
Bobby Moore met de Jules
Rimet trofee op de schouders
van ploeggenoten misschien
wel nooit genomen.

Die prachtige foto siert de
hoes van de single ‘Back Home’, het WK-lied dat het Engelse team in 1970 heeft opgenomen. Met Back Home begon de traditie van het Engelse elftal om voor ieder
toernooi een WK-lied op te
nemen. Back Home werd in
Engeland een nummer 1-hit
en strandde in Ierland op de
tweede plaats van de hitparade. De plaat was dan ook
succesvoller dan de regerend
wereldkampioen in Mexico.
Engeland werd namelijk in de
kwartfinale uitgeschakeld
door West-Duitsland, dat
hiermee wraak nam voor de
verloren WK-finale.
Het had weinig gescheeld of
Bobby Moore had niet meegedaan aan het toernooi in
verband met het zogenaamde
‘Bogota Bracelet incident’.

Winkeldiefstal
Voorafgaand aan het WK
werd Moore tijdens een trainingskamp in Colombia gearresteerd op verdenking van
winkeldiefstal. Hij zou een
armband hebben gestolen uit
een juwelierszaak en zat daarom in een Colombiaanse cel.
De Colombiaanse autoriteiten
kwamen echter tot de conclusie dat Moore er was ingeluisd
en onschuldig was. Toch werd
de zaak pas in 1972 formeel
gesloten. Bobby Moore was
dan ook de Engelsman die het
minst rouwig was om eerder
dan gepland weer ‘Back Home’ in het veilige Engeland te
zijn.

sportredactie@hollandmediacombinatie.nl

Iniesta...
,

Daar zit muziek in

De videoscheidsrechter is
misschien wel het grootste
discussiepunt van het WK
voetbal. Ook de beslissingen
van de videoscheidsrechters
zijn niet consequent, dat heeft
het toernooi tot nu toe wel
uitgewezen. Eerlijker zijn de
wedstrijden er echter wel op
geworden en bovendien worden er minder grove overtredingen gemaakt. Het is dan
ook een vooruitgang in het
voetbal die al niet meer is weg
te denken.

Diederik Smit

Uitgesproken
De jonge Machteld van Foreest was een opvallende verschijning op het HSG Open.
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Bijzondere schaakfamilie Van Foreest prominent aanwezig tijdens het HSG Open

De grote broer en het kleine zusje
Johan Hut

Hilversum Bij het HSG Open, het
grootste schaakevenement van het
Gooi, stal de familie Van Foreest
dit weekend de show. Het gezin uit
Groningen verscheen in hotel
Lapershoek met de negentienjarige
Jorden, nummer vier van Nederland, de tienjarige Machteld, blikvanger bij elk toernooi waar ze
verschijnt, haar tweelingbroer
Nanne die niet zo op de voorgrond
treedt, en moeder Sheila Timp als
begeleidster voor de twee tienjarigen. Daarmee was precies de helft
van het gezin aanwezig.
De familie Van Foreest is een
schaakfamilie. Na de zoons Jorden,
Lucas, Pieter en Tristan werd zoon
Nanne geboren gelijk met dochter
Machteld. Toen de oudste op landelijk niveau doorbrak, wierpen
journalisten zich direct op het
verhaal over zijn betovergrootvader Arnold en diens broer Dirk.
Jonkheer Dirk van Foreest was

kampioen van Nederland in 1885,
1886 en 1887 maar werd huisarts en
stopte met wedstrijdschaak. Broer
Arnold werd vervolgens kampioen
in 1889, 1893 en 1902 en werd een
actief bestuurder en organisator.
Dokter Dirk ging na zijn pensionering weer op het hoogste competitieniveau schaken bij BSG in Bussum en deed het daar nog prima.
Wie nu denkt dat de ouders van de
zes Van Foreesten de familietraditie wilden voortzetten, heeft het
mis. Moeder Sheila vertelt in Lapershoek dat het eigenlijk allemaal
toeval is. ,,Mijn man Nicky heeft
Jorden schaken geleerd. Zelf heeft
hij wel talent voor schaken, maar is
er niet echt in geïnteresseerd. Toen
Jorden zes was, ging hij naar een
schaakclub waar jeugdtraining
werd gegeven. Wij kwamen in
contact met een wereld van toernooien, online schaken en meer
waarvan wij geen idee hadden.
Toen zijn school met een team aan
een wedstrijd meedeed viel er

iemand uit en zeiden ze: Jorden, jij
kan toch ook schaken? Toen bleek
hij heel goed te zijn.’’
Lucas kwam op z’n zevende op
school in aanraking met het
schaakspel en pakte het vlot op.
Jorden had intussen de smaak te
pakken en toen de twee aan wedstrijden gingen meedoen, volgden
de andere vier ook. Jorden werd op
z’n zestiende grootmeester en
haalde een enorme stunt uit door
een jaar later kampioen van Nederland te worden. Alleen Anish Giri
was dat op jongere leeftijd gelukt.
Lucas is met zijn zeventien jaar al
een sterke meester en lijkt ook
grootmeester te worden. Veel aandacht gaat uit naar Machteld, tien
jaar en kampioen van Nederland
tot en met veertien. Tussen de
jongens, wel te verstaan. Bij de
meisjes staat ze zelfs eerste op de
wereldranglijst tot en met twaalf
jaar. De andere drie kinderen steken niet boven hun leeftijdsgenoten uit. Moeder Sheila: ,,Nou,

Winnaar ontsnapt tweemaal
Open toernooien van zes ronden
krijgen vaak gedeelde winnaars,
maar Jorden van Foreest was alleenheerser. Hij won vijfmaal en
speelde één remise. Van machtsvertoon was echter geen sprake.
Zaterdag was het een wonder dat
hij zijn partij tegen de Roemeense meester Adrian-Marian Petrisor in het eindspel op remise
hield. Die avond stond hij tegen
Hilversummer Jan-Willem van de
Griendt verloren, al hadden de
Nanne is wel goed, maar een beetje
impulsief. Nee, de jongens vinden
het niet erg dat hun broers sterker
zijn. Alleen Pieter had er wat moeite mee toen zijn zusje ook sterker
bleek.’’
Jorden, die net zijn vwo-diploma
heeft gehaald, wordt voorlopig

toeschouwers een computer nodig om het verschil te herkennen.
Van de Griendt ging in tijdnood
in de fout en Van Foreest won.
Gisteren won hij vrij geruisloos
van twee rivalen, oud-winnaars
Thomas Beerdsen en Friso Nijboer. Zo leek het in de eindrangschikking alsof er niets aan de
hand was. Op de gedeelde tweede
plaats, met een half punt minder,
eindigden Nico Zwirs, Max Warmerdam en Hugo ten Hertog.
profschaker. Over een alternatief,
een universitaire studie, denkt hij
nog niet na. Wel is hij zich ervan
bewust dat hij tot de wereldtop
moet behoren om er echt van te
kunnen leven. Lucas weet al dat hij
geen prof wordt en overweegt een
studie informatica. Sheila: ,,Dan

kan hij evengoed nog leuke toernooien blijven spelen. Schaken is
gewoon een grote hobby. De kinderen hebben veel gereisd, het heeft
hun veel gebracht.’’
In een tv-documentaire verbaasde
de moeder kijkers met de opmerking dat ze geen trots kende. Desgevraagd wil ze dat graag verduidelijken. ,,Het gaat me om het
begrip trots, als dat betekent dat ze
het beter doen dan anderen. Natuurlijk ben ik stiekem wel trots op
mijn kinderen, maar ik zeg liever
dat ik blij met ze ben, wat ze ook
doen en hoe ze het doen.’’
De kleine meid deed het dit weekend leuk. Tegen vijf grote mannen
won ze drie partijen en verloor er
twee. In de laatste ronde speelde ze
remise tegen BSG-coryfee Henk
van der Poel. Een gedeelde negentiende plaats in een veld van 94
schakers viel haar ten deel.
Haar grote broer Jorden van Foreest won het toernooi. Dat is meer
dan leuk.

Oud-scheidsrechter Mario
van der Ende in Trouw over
de Video Assistant Referee
(VAR) op het WK voetbal:
„Ik heb meer negatieve momenten
gezien dan positieve. Dat is een
slechte zaak. Want daarmee geef je
tegenstanders van de VAR munitie
om erop te schieten.”
Opnieuw Van der Ende:
„Vooropgesteld: ik ben een groot
voorstander van het gebruik van
technologische hulpmiddelen.
Maar ik denk dat de VAR te snel is
ingevoerd. Ik zie nog teveel kinderziektes, die al dan niet veroorzaakt
zijn door de geringe kwaliteiten
van de mensen achter de schermen.
Het systeem heeft de toekomst
maar dan moet het niveau van de
videoscheidsrechter écht omhoog.”
Mike van der Roest, bij de KVNB
projectleider video-arbitrage in het
Algemeen Dagblad:
„Je kunt het voetbal nooit honderd
procent zuiver krijgen. Waar het
om gaat is dat de meest overduidelijke fouten worden voorkomen.”
Oud-voetballer Royston Drenthe in
de Volkskrant over wat te doen als
Cristiano Ronaldo zijn doelpuntendans uitvoert:
„Buig jij je hoofd als hij scoort, dan
kun je het vergeten. Dan ruikt hij
bloed en sloopt hij je helemaal. Ja,
na de wedstrijd is-ie heel lief. Echt
een topgozer. Maar wat heb je
daaraan? Dus houd die kop omhoog. Altijd.”

Michael van Praag, voorzitter van
de KNVB, in Voetbal International:
,,Bestuurlijk hebben we als land
jarenlang de vruchten geplukt van
ons voetbal. We werden gevraagd
voor internationale besturen en
commissies. Holland hoorde erbij.
Kreeg toernooien. Kreeg finales.
Mocht meebeslissen. Die glorie is
nu een beetje weg.’’
Opnieuw Van Praag:
,,Voor je het weet, gaat men vinden
dat Nederland weinig meer voorstelt, waardoor je het risico loopt
dat functies die wij nu overal nog
hebben, gaan verdwijnen. Eerlijk
gezegd maak ik me over die neveneffecten inmiddels grote zorgen.’’
Opnieuw Van Praag, over het ’binnenhalen’ van grote wedstrijden
naar Nederland:
,,Ik zou het geweldig vinden als we
na opening van de nieuwe Kuip de
Champions League naar Rotterdam
halen. Daarvoor moet je nu al het
klimaat scheppen. Straks zijn er
vier steden die het ook willen.
Sympathie geeft dan de doorslag.
Het is een race om de gunfactor.
Wil je wat bereiken, dan moet je
mensen met egards behandelen. De
vorige raad van commissarissen
van de KNVB wilde niet met de
tegenstander lúnchen, want dat
sloot niet aan op de aftrap. Dus
gingen ze om half vijf eten. Dan
denkt een Fransman of
een Italiaan: Waarom
moet ik nú eten? Je zag ze
denken: Wat is dit voor
stelletje boeren?’’

