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Voetballer Dordrecht
zit voorlopig in de cel
Dordrecht. Voetbalclub FC Dor-
drecht moet het enige tijd stellen
zonder Shayron Curiel. De 20-jarige
aanvaller zit sinds vorige week dins-
dag in een politiecel, omdat hij ver-
dacht wordt van diefstal met geweld
in Rotterdam. Zijn hechtenis is on-
langs met twee weken verlengd,
meldt een woordvoerder van het
Openbaar Ministerie. De op Curaçao
geboren Nederlander zou samen met
drie anderen begin januari een stu-
dentenhuis hebben overvallen. De
bewoners moesten onder bedreiging
van een mes hun waardevolle spullen
en geld afstaan. Eerstedivisieclub FC
Dordrecht berichtte afgelopen vrij-
dag dat zijn speler Curiel vast zit in
afwachting van een strafzaak.
(Novum)

Schaatser Jongejan (27)
beëindigt loopbaan
Rotterdam. Ben Jongejan zet aan
het einde van dit seizoen een punt
achter zijn schaatsloopbaan. De
27-jarige rijder van Team 1nP was af-
gelopen weekeinde nog reserve bij de
wereldkampioenschappen allround
in Moskou. Hij had dat afgedwongen
met zijn derde plaats op de Neder-
lands kampioenschappen, waar hij
de 1.500 meter won. „Ik heb jaren-
lang alles voor het schaatsen opzijge-
zet, omdat ik ooit wereldkampioen
wilde worden. Heel eerlijk: dat zie ik
niet meer gebeuren”, zegt Jongejan
vandaag in het AD. Hij reed sinds
2006 onder meer bij de ploegen van
VPZ en APPM. In 2008 mocht hij na
een derde plaats op de NK allround
deelnemen aan de EK (zesde) en WK
(tiende). (Novum)

Krajicek naar tweede
ronde in Memphis
Rotterdam. Michaëlla Krajicek
heeft gisteren de tweede ronde van
het WTA-toernooi in Memphis be-
reikt. De beste Nederlandse tennis-
ster van het moment won na ruim
een uur spelen van de in Oekraïne ge-
boren Britse Elena Baltacha: 6-2 en
6-1. Baltacha was als zesde geplaatst
op het Amerikaanse hardcourttoer-
nooi. Krajicek, die liefst vijftien aces
sloeg tegen Baltacha, speelt in de vol-
gende ronde tegen Olga Govortsova
uit Wit-Rusland. Zij won zondag in
de eerste ronde van de Russin Vesna
Dolonts. Krajicek, de nummer 82 van
de wereld, speelde nog nooit eerder
tegen de vier posities hoger gerang-
schikte Govortsova. (Novum)

Huta Galung, Schoorel
verder in Wolfsburg
Rotterdam. De Nederlandse ten-
nissers Jesse Huta Galung en Thomas
Schoorel hebben gisteren de tweede
ronde van het challengertoernooi in
het Duitse Wolfsburg bereikt. Huta
Galung had drie sets nodig om de
Duitser Sebastian Rieschick te ver-
slaan: 3-6, 7-6 en 7-6. Schoorel, als
eerste geplaatst, versloeg de Tsjech
Jan Mertl met 7-6 en 7-5. Huta Ga-
lungs opslag werd in de eerste set snel
gebroken. Ondanks drie kansen om
gelijk te maken, verloor hij de set van
de Duitse wildcardhouder. In de
tweede set verloren beide spelers
twee keer hun service. In de tiebreak
was Huta Galung veel sterker: 7-2. De
Nederlander had ook in de derde set
een tiebreak nodig en was daarin
weer duidelijk de beste. (Novum)

Qatar stuurt eerste
vrouwen naar Spelen
Rotterdam. Qatar stuurt dit jaar
voor het eerst sportvrouwen naar de
Olympische Zomerspelen. Het Inter-
nationaal Olympisch Comité bood
Qatar twee wildcards aan, waardoor
zwemster Nada Arkaji en atlete Noor
al Malki naar Londen kunnen. Sjeik
Saoud bin Abdulrahman al Thani, de
secretaris-generaal van het Qatarees
olympisch comité, liet weten dat het
aantal vrouwen in de olympische
ploeg nog naar vier kan stijgen. Even-
als Saoedi-Arabië en Brunei stuurde
Qatar nog nooit sportvrouwen naar
de Olympische Zomerspelen.
(Novum, AP)

Door onze correspondent
Mars van Grunsven
NEW YORK. Het is klokslag 1 uur als
barman William Mer de bel slaat en
zijn gasten op luide toon de vraag
voorlegt: „Muziek of tv?”

Zoals Mer gezien zijn grijns al ver-
moedde, blijkt het een eenvoudige
vraag voor de pakweg tweehonderd
aanwezigen in de Whiskey Tavern in
Chinatown in New York. „Tv ! ” Als
het geluid van de televisie aangaat,
beginnen de cafégasten te joelen als-
of ze zelf in Madison Square Garden
zijn, het stadion waarin de New York
Knicks deze zondagmiddag lands-
kampioen Dallas Mavericks ontvan-
gen. Nog luider klinkt het gejuich als
Jeremy Lin (23), de kersverse spelver-
deler van de Knicks, voor het eerst de
bal krijgt toegespeeld.

„Dit is Lin-sanity bij helder dag-
l i ch t ”, zegt barman Mer, even verge-
tend dat de twee ramen aan de voor-

Kaartje van 3.000 dollar? Jeremy Lin mag wat kosten
Dankzij de spectaculaire
opkomst van Jeremy Lin (23)
hebben de Knicks opeens een
contingent basketbalfans uit
Chinatown. „Lin is nederig,
zoals ik ook ben opgevoed.”

Amerikaans-Chinese basketbalster veroorzaakt volksgekte in New York en Taiwan, maar wordt verzwegen door de censuur van Peking

Door onze correspondent
Oscar Garschagen
Peking. Op het basketbalterrein van
Caochangdi, een stoffige wijk met ar-
beidsmigranten en kunstenaars in
het noordoosten van Peking, heeft de
Linmania ook al toegeslagen. „Hij is
de nieuwe [voormalige NBA-ster]
Yao Ming”, beantwoordt een van de
jongens de vraag of zij van een zekere
Jeremy Lin hebben gehoord. „Num-
mer 17”, roept een andere jongen. In
amper een week heeft de spelverde-
ler van de New York Knicks de status
van nieuwe mondiale basketbalster
bereikt, zo veel is hier al snel duide-
l ij k .

Twee van de naar schatting twin-
tig jongens die in de Pekingse vries-
kou een wedstrijdje spelen, hebben
zich zelfs het kapsel van Lin (23) aan-
gemeten. Wie in China woont, de
media volgt, maar niet elke minuut
de ontwikkelingen in de NBA volgt,
is de opkomst van Jeremy Lin ont-
gaan. Er is echter een geloofwaardig
excuus: CCTV-5, het Chinese sport-
kanaal, is heel zuinig met aandacht
voor Lin. En dat geldt ook voor de
Chinese kranten.

Jeremy Lin vormt voor de censuur
een politiek dilemma, omdat hij een
in Amerika geboren zoon is van Tai-
wanese immigranten. Lin is van Chi-
nese afkomst, etnisch Chinees, maar
hij heeft geen wortels op het vaste-
land. In de ogen van zijn vele fans –
Lin wordt door meer dan een miljoen
twitteraars gevolgd – mag hij de
nieuwe Yao Ming zijn, in de formele,
politieke realiteit van China is hij dat
beslist niet.

Terwijl de media in Taiwan hele-
maal in de ban zijn van Lin-sanity, een
Engelse woordspeling op insanity
(gekte), spenderen de Chinese media
op terughoudende wijze aandacht
aan Lin, hoewel de hoofdredacteuren
weten dat zij met name jongere le-
zers en kijkers geen groter plezier
zouden doen dan het Taiwanese
voorbeeld te volgen. Basketbal heeft
in China het tafeltennis volledig ver-
drongen als populairste sport onder
jongeren.

De geboren Chinees Yao Ming
beëindigde vorig jaar zijn professio-
nele basketballoopbaan bij de Ameri-
kaanse profclub Houston Rockets.
Zijn afscheid heeft voor de vele tien-
tallen miljoenen NBA-fans in China
een leemte achtergelaten. Een rol-
model viel weg. Lin mag wat de
sportfans betreft in de voetstappen
treden van Yao Ming, ook omdat hij
met zijn 1.91 meter niet zo lang is als
Yao die in volgens een Chinese fans
vanwege zijn lengte „God een hand
kan geven”.

Taiwan heeft Lin al uitgeroepen
tot een nieuwe volksheld en Taiwa-
nezen in de VS zijn vaak op de tribu-
nes bij de Knicks in Madison Square
Garden te vinden, gewapend met
vlaggen van het van China afgeschei-
den Taiwan. Dat is een probleem
voor de Chinese staatstelevisie, die
interviews niet uitzendt waarin Lin
zegt trots te zijn op zijn ‘Chinees-
Taiwanese achtergrond’. Lins opa’s
en oma’s wonen nog op het eiland,
dat na de burgeroorlog in 1940 onaf-
hankelijk werd. Een nog altijd hy-
pergevoelige zaak in China.

Deze politieke redenen weerhou-
den de Chinese sportautoriteiten er-
van om Jeremy Lin tot een nieuwe

Na het afscheid van Yao Ming
snakt China naar een nieuwe
basketbalheld. Jeremy Lin
van de Knicks zou dat moeten
zijn. Maar hij mist wortels op
het Chinese vasteland.

De prestaties van Jeremy Lin zijn
ook voorpaginanieuws in de Taiwa-
nese dagbladen. Foto AFP

Door onze correspondent
ENSCHEDE. 59 Utrechtse hooligans
mogen zondag Enschede niet in. Dan
speelt FC Utrecht tegen FC Twente in
stadion de Veste. De Enschedese bur-
gemeester Peter den Oudsten heeft
de supporters voor die dag een ge-
biedsverbod opgelegd. De maatregel
komt bovenop het landelijke stadi-
onverbod dat door de KNVB al was
afgekondigd voor deze fans.

Enschede treft de maatregel uit
voorzorg. Volgens de gemeente zijn
er geen signalen dat „gecoördineerde
acties” worden voorbereid, maar
heeft zij op basis van eerdere ervarin-
gen „het ernstige vermoeden” dat
het tot confrontaties kan komen tus-
sen fans van FC Twente en FC
U t r e ch t .

Bij eerdere onderlinge duels de-
den de problemen zich vaak buiten
de stadions voor. „Daar zit een zeker
patroon in. Vandaar dat wij deze fans
nu uit voorzorg de toegang tot de
stad ontzeggen”, zegt een woord-
voerder van de gemeente Enschede.

Twee maanden geleden ging het
nog mis in Utrecht. Supporters van
FC Twente gooiden toen vuurwerk
in het Utrechtse gezinsvak. Utrecht-
se hooligans belaagden daarna het
vak met Twentesupporters. De wed-
strijd moest korte tijd worden stilge-
legd.

Ook buiten het stadion waren pro-
blemen. De politie, die het duel niet
als een risicowedstrijd had aange-
merkt, moest waarschuwingsscho-
ten lossen. Door publicaties van ca-
merabeelden op internet heeft de po-
litie de hooligans opgespoord. Een
aantal van hen had zichzelf gemeld.

De gemeente Enschede heeft de
Utrechtse hooligans gisteren schrif-
telijk op de hoogte gesteld van het
besluit. Zij kunnen bezwaar aanteke-
nen. Donderdag wordt het verbod
definitief. De gemeente stelt het ver-
bod in op basis van de Gemeentewet.
Volgens de KNVB komt het vaker
voor dat zulke gebiedsverboden wor-
den afgekondigd.

De gemeente Enschede erkent dat
het verbod niet eenvoudig te hand-
haven is. De woordvoerder: „Agen-
ten kunnen niet met 59 fotootjes op
zak gaan lopen. Maar deze suppor-
ters zijn wel bekend bij de politie. De
kans is klein dat ze het stadion berei-
ken.”

E n s ch e d e
weert
U t r e ch t s e
hooligans

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Avram Grant zegt dat
de Iraanse voetbalclub Sepahan een
vriendschappelijke wedstrijd tegen
zijn Servische club Partizan Belgra-
do heeft afgezegd omdat hij Israë-
liër is.

De 56-jarige coach, eerder werk-
zaam bij de Engelse clubs West Ham
United, Chelsea, noemt het besluit
van Sepahan „b e s ch a m e n d ”. Grant
was in het verleden onder meer trai-
ner van Chelsea en West Ham Uni-
ted. Sinds vorige maand is hij de
nieuwe hoofdtrainer van Partizan
Belgado .

Grant, volgens diverse media aan-
geslagen door de boycot van de Ira-
niërs: „Ik heb politiek altijd buiten
de sport gehouden. Ik heb met vele
moslims gewerkt en sloot vriend-
schappen met ze.”

Partizan Belgrado moest eerder
een trainingkamp in Dubai naar
Turkije verplaatsen, omdat de Israë-
lische coach de golfstaat niet zou
binnenkomen.

De wedstrijd tussen Partizan en
Sepahan zou afgelopen vrijdag wor-
den gespeeld in het Turkse Antalya.
Daar bereidt de Servisch kampioen
zich voor op de tweede competitie-
helft.

Iran mijdt
coach Israël

Yao Ming uit te roepen. Yao Ming
fungeerde vooral vóór en kort na de
Olympische Spelen van 2010 als een
visitekaartje van de communistische
Chinese Volksrepubliek en dat is in
Lins geval onmogelijk. Yao Ming is
tegenwoordig een zakenman, hij
heeft zijn eigen wijnlabel onlangs op
de markt gebracht en is eigenaar van
de Shanghai Sharks, de profclub in
de metropool. Hij is ook lid gewor-
den van de Chinese Communistische
Partij en heeft een adviserende func-
tie gekregen in de reusachtige partij-
bureaucratie. Er is ook een plan voor
filmcarrière.

Yao Min heeft als nieuwe basket-
balbobo al geprobeerd Jeremy Lin
naar Shanghai te halen. Lin sloeg het
heel lucratieve aanbod af, want Ma-
dison Square Garden, de thuisbasis
van de Knicks, is en blijft hét basket-
balwalhalla. En Lin, die zich Ameri-
kaan voelt, wil door China noch door
Taiwan worden ingelijfd. Op het bas-
ketbalveld van Caochangdi in de bui-
tenwijk van Peking bestaat er begrip
voor. „Yao Ming ging toch ook naar
de VS en kwam pas terug toen hij niet
meer kon spelen”, zegt een van de
jonge pleinbasketballers nuchter.

Dat wil niet zeggen dat China de
hoop heeft opgegeven. Volgens het
officiële staatspersbureau Xinhua en
het Volksdagblad is Lin weliswaar
geen Yao Ming, maar zou het mooi
zijn als Lin komende zomer meedoet
op de Olympische Spelen in Londen.
Uiteraard in het rode shirt van China
met vlammende draak. De onderlig-
gende politieke redenering luidt als
volgt: China erkent de onafhankelij-
ke staat Taiwan niet, maar be-
schouwt de eilandrepubliek als een
onafscheidbare provincie. Een spor-
ter van Taiwanese afkomst kan dus
uitkomen voor China.

Het probleem van zijn Amerikaan-
se nationaliteit kan met enige bu-
reaucratisch lenigheid worden opge-
lost door Lin ook een Chinees pas-
poort te geven. Op twitter zeggen
veel fans te hopen dat Lin op het
olympische aanbod van China in-
gaat. Als de Harvardstudent dit niet
doet, is hij geen echte Chinees is,
maar een „gewone, witte Amerikaan
met alleen een gele huid”. Op het
basketbalveld van Caochangdi, vlak-
bij een snelweg en de luchthaven,
hebben ze daar allemaal geen bood-
schap aan. „Lin bewijst net als Yao
Ming dat Chinezen ook kunnen bas-
ketballen.”

Nets verslaan Knicks
De New York Knicks hebben
vannacht de basketbalderby in
de NBA tegen de New Jersey
Nets met 100-92 verloren. Jere-
my Lin was weer van grote
waarde, maar hij kon de neder-
laag niet voorkomen. Lin maak-
te 21 punten, gaf negen assists
en had zeven rebounds. Maar de
samenwerking met de van een
liesblessure herstelde vedette
Carmelo Anthony verliep stroef.
Voor de Nets was Deron Willi-
ams de grote uitblinker met 38
punten. Chicago Bulls, de num-
mer twee van de Eastern Confe-
rence, won met 90-79 van Atlan-
ta Hawks. Derrick Rose maakte
zijn rentree na een rugblessure
en maakte 23 punten. Koploper
Oklahoma City Thunder van de
Western Conference leunde
vooral op Kevin Durant en Rus-
sell Westbrook bij de overwin-
ning op New Orleans Hornets:
101-93. Durant en Westbrook
maakten ieder 31 punten.

China heeft bij
voorkeur geen
held uit Taiwan

zijde van het café nauwelijks licht
binnenlaten. „Sinds Lin speelt” –  dit
is deze zondag pas de negende wed-
strijd ooit die Lin in de basis bij de
Knicks begint – „is het hier een gek-
kenhuis. En geloof me, de meesten
hier hadden een maand geleden nog
nooit een basketbalwedstrijd ge-
zien”.

De zondagavondwedstrijd tegen
de Dallas Mavericks, met hun Duitse
superster Dirk Dirkules Nowitzki,
staat enorm in de belangstelling. En
niet alleen in Chinatown: heel bas-
ketbalminnend New York, dat al
sinds 1973 wacht op een nieuwe
NBA-titel, heeft de hoop gevestigd
op Lin.

Een goede graadmeter hiervan is
de kaartverkoop in Madison Square
Garden. Donderdagochtend 10 uur
opende die voor het publiek, om 11
uur waren er alleen nog kaartjes over
van drieduizend dollar en meer. On-
der de gelukkigen die uiteindelijk
een kaartje bemachtigden, bevonden
zich onder meer de acteurs Kevin
Costner en Eva Longoria en Face-
book-oprichter Mark Zuckerberg.

Hoe krankzinnig dit alles is, of hoe
Lin-sane, leert ook een blik op de
agenda: dit is pas de 32ste wedstrijd
in een seizoen dat alleen al in de

groepsfase 66 wedstrijden beslaat –
de beslissende play-offs moeten dan
nog beginnen.

En Jeremy Lin, de man die al deze
gekte veroorzaakt, hoe goed is hij
werkelijk? De tijd zal het leren”, zegt
cafébezoeker Simon Lau. „Hij is nog
zo jong.” De 58-jarige Lau neemt nog
een slok bier, om vervolgens een lof-
zang af te steken. „Maar hij heeft al-
les om een grote te worden. Hij kan
passen, verdedigen en scoren. En hij

heeft lef. Daarom doet hij me aan Ste-
ve Nash denken. Oké, oké, zo ver is
hij nog niet.”

Nash, ook een spelverdeler, is de
grote man bij de Phoenix Suns en on-
danks zijn 38 jaar nog een ster in de
NBA. „Maar Lin heeft het in zich”,
weet cafébezoeker Lau die twee ei-
genschappen roemt van de speler.
„Hij is nederig en niet zelfzuchtig.
Zo ben ik zelf ook opgevoed.”

Zijn enthousiasme heeft overigens

niets te maken met Lins afkomst,
haast Lau – een geboren Taiwanees
die op zijn zestiende naar Amerika
kwam – zich te zeggen. „Lin is een
ABC: een American born Chinese. Ik ben
een CBA, een Chinese born American.
Mij maakt het niet uit of een sport-
man Aziatisch is.”

Lau kijkt om zich heen en bestu-
deert het uit voornamelijk twinti-
gers en dertigers bestaande cafépu-
bliek, onder wie veel stelletjes. „Dit
zijn merendeels ABC’s. ”

Tot voor kort volgde Lau het bas-
ketbal nauwelijks, bekent hij. „To e n
Yao Ming [de boomlange Chinese
centrale verdediger die vorig jaar af-
scheid nam] nog speelde, was er niet
veel aan. Die lag alleen maar op de
grond. Toen keek ik alleen football
en wat honkbal. Nu volg ik elke wed-
strijd van de Knicks. Nu ben ik ook
een expert.”

Lau heeft het goed gezien – wat er
ook met de jonge spelverdeler gaat
gebeuren, Lin is bijzonder. Allereerst
zijn loopstijl: doordat Lin nogal op
zijn voorvoeten leunt, lijkt hij elk
moment voorover te kunnen vallen.
Dat maakt hem dreigend. En hoewel
een flets uiterlijk heeft, is zijn speel-
stijl spectaculair: hij durft op de be-
slissende momenten risico’s te ne-

men en zijn tegenstanders weten
nooit wat hij gaat doen. Bovendien is
hij – nu al – een leiderstype.

Zo ook deze zondagmiddag. De
Knicks spelen bij fasen erg slordig te-
gen de solide sterren uit Dallas. Maar
elke keer als het fout dreigt te gaan,
staat Lin op. Het verbluffendste mo-
ment is bij de stand 87-81. Dan
maakt de relatief kleine Lin (1.91)
een driepunter tegenover de uitge-
stoken armen van de Duitse ster No-
witzki (2.13). Met gebalde vuist
springt Lin vervolgens met de borst
vooruit tegen ploeggenoot JR Smith
op. Madison Square Garden ontploft
– net het café in Chinatown.

Met 28 punten, 14 assists en 5 re-
bounds is Lin ook volgens de statis-
tieken de grote man bij de Knicks, die
de wedstrijd met 104-97 winnen. Van
de negen NBA-duels waarin Lin van-
af het begin meespeelde, is het al-
weer de achtste overwinning.

Na het eindsignaal – Madison
Square Garden gaat uit z’n dak – ont-
steekt barman Mer enkele vreugde-
vuren op de bar. Uit de luidsprekers
klinkt keihard Queen met – We are the
ch a m p i o n s. De cafébezoekers deinen
mee, als echte kampioenen. “Wo w ! ”
brult Lau over de muziek uit. ,,Onze
jongen heeft het weer geflikt.”

Jeremy Lin (1.91 meter) van de New York Knicks wurmt zich tussen de reuzen Vince Carter (links) en Shawn Marion van de Dallas Mavericks, afgelopen zondagnacht in Madison Square Garden in hartje New York. Foto Reuters

Hoewel zijn uiterlijk vrij
flets is, is zijn speelstijl
spectaculair
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