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Rake klappen

Volgens Jack van Gelder heeft
Wilfried Bouma de teamdokter
zondag een klap gegeven. De PSV’er
zou, ondanks herhaaldelijk verzoek,
niet naar de dopingcontrole hebben
willen gaan

Spanningen in Oranjekamp

Als je nu je bek niet houdt,
ga je het hotel uit

Spits Huntelaar zou bijna zijn weggestuurd,
vertelt Jack Van Gelder in Studio Sportzomer.

Onthaal

De terugkomst op Schiphol was
voor de Oranjeselectie verre van
hartelijk. Robin van Persie werd
uitgescholden voor ‘klootzak’,
terwijl ook ‘zakkenvullers’
regelmatig werd gescandeerd.

Verkiezingsuitslag op tv

Verkiezingen zijn belangrijker
dan een wedstrijd van Duitsland

De Griekse speler Maniatis keek niet naar de
volgende opponent (The Sun)

Mag Bert blijven?

Uit onderzoek van Maurice de
Hond blijkt dat 46 procent van
de Nederlanders vindt dat Van
Marwijk mag aanblijven als
bondscoach, terwijl 41 procent
vindt dat hij weg moet.

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. In een eerste reeks
sancties wegens het vervalsen van
wedstrijden heeft de Italiaanse voet-
balbond gisteren 21 clubs en 52 spe-
lers en clubbestuurders straffen en
boetes opgelegd.

Deze maatregelen van de discipli-
naire commissie vloeien voort uit een
onderzoek van het Openbaar Minis-
terie in Cremona naar illegale gok-
praktijken rondom voetbalwedstrij-
den. Er lopen nog soortgelijke on-
derzoeken van de justitie in Bari en
in Napoli. Daarbij zijn grotere clubs
en bekendere spelers betrokken. Ver-
wacht wordt dat die onderzoeken
ook zullen leiden tot straffen.

Pescara, net gepromoveerd naar de
Serie A, zal komend seizoen begin-
nen met twee strafpunten in minde-
ring. Novara, dit jaar gedegradeerd
uit de Serie A, begint met min vier.
De andere clubs waartegen maatre-
gelen zijn genomen, spelen alle in de
Series B of C.

Het zwaarst gestraft is Albinoleffe.
Deze club uit de Serie C krijgt vijftien

punten in mindering, omdat de spe-
lers hebben meegedaan aan het ver-
valsen van wedstrijden.

De disciplinaire commissie heeft
clubs die meewerkten aan het onder-
zoek, ruim de helft, iets minder
zwaar bestraft. Pescara heeft al aan-
gekondigd binnen de bond beroep
aan te tekenen tegen de puntenmin-
deringen. Waarschijnlijk doet een
andere commissie van de voetbal-
bond volgende week al uitspraak in
hoger beroep.

Meer dan dertig spelers, onder wie
veel verdedigers en doelmannen,
zijn voor drie tot vijf jaar geschorst.
Bij de andere onderzoeken zijn ook
de namen opgekomen van topvoet-
ballers als Gianluigi Buffon, doel-
man van Juventus en het nationale
elftal. Stefano Mauri, aanvoerder van
Lazio, is gearresteerd op verdenking
van gokken op wedstrijden.

Sommige fans putten hoop uit de-
ze schandalen. In 1982 en in 2006
wonnen de Azzurri de wereldtitel
kort nadat vergelijkbare schandalen
aan het licht waren gekomen.

Eerste sancties voor
matchfixing in Italië

Toen Karol Radziszewski in 2005
begon met zijn homoblad wilde

niemand met hem samenwerken.
„Iedereen was bang.’’ Maar in zeven
jaar tijd is er veel veranderd in Polen.
Nu ligt DIK Fagazine – „het enige ar-
tistiek tijdschrift in Centraal- en
Oost-Europa dat is gewijd aan ho-
moseksualiteit en mannelijkheid” –
in de boekwinkels van alle grote mu-
sea. De derde editie van het  homo-
en lesbofestival Pomada is net afge-
lopen. De posters met het logo dat
Radziszewski tekende – een penis
die wordt afgeknipt met een grote
schaar – hangen nog her en der in de
stad.

We ontmoeten elkaar op het terras
van het bekende café Medzy Nami
(onder elkaar). Geen gaybar, maar
wel een „homovriendelijke plek”,
zegt Radziszewski. Hier komen kun-
stenaars, bekende acteurs, mensen
uit de modewereld. Karol knikt
even: daar heb je de bekende ontwer-
per Michal Lojewski.

Homobars zijn er overigens ge-
noeg in Warschau. Er is Toro. En is
club Utopia, met slechte housemu-
ziek en mannen in Dolce & Gabbana-

Ontsnapt uit het getto van de taboes

Ondertussen in Wa r s ch a u

Ooit werden Poolse homo’s
geschaduwd door de geheime
dienst. Nu wemelt het in de
stad van de homobars. „Als je
uit de kast bent, wil je niet
meer in een getto leven.”

Door onze redacteur
Bart Hinke
Rotterdam. Spanje kon na afloop
weer de fraaiste cijfers overleggen.
Met 748 passes tikte de Europees- en
wereldkampioen zich een weg door
de Kroatische linies en 652 keer
kwam zo’n pass aan. De Spaanse
spelmaker Andrés Iniesta gaf er 80,
waarvan 70 naar een medespeler.

Schitterend allemaal, maar vooral
op papier. De late 1-0 in de laatste
groepswedstrijd verbloemde giste-
ren veel, maar niet het volgende:
Spanje had er zomaar uit kunnen lig-
gen. Het was bijna irritant, zoals het
surplus aan vaardigheid steeds
strandde in besluiteloosheid.

Vooraf bestond met name bij Itali-
anen de vrees voor een ‘afgesproken’
gelijkspel. Met 2-2 zouden Spanje en
Kroatië doorgaan ten koste van Ita-
lië. Maar Spanje schudde gister-
avond elke verdenking van zich af
door pas heel laat te scoren en de
spanning er tot het einde in te hou-
den. Helemaal toen de Kroaat Ivan
Rakitic na een uur spelen een enor-
me kopkans kreeg – en miste. Spanje
wankelde ook al in de eerste helft,
toen een wilde tackle van Sergio Ra-
mos in het eigen strafschopgebied
niet bestraft werd.

De Spaanse machine liep gister-
avond stroever dan anders. Het leek

wel of met name de rechterflank niet
gebruikt mocht worden. De opko-
mende back Álvaro Arbeloa stond
daar „in niemandsland”, schreef El
Pa í s vanochtend. Alsof het zo moest.
alles ging door het midden en de aan-
vallen liepen steeds stuk op een rood-
wit geblokte muur.

De afwezigheid van spits David
Villa en aanvoerder Carles Puyol was
het Spaanse elftal tot gisteravond
niet aan te zien. Het cerebrale gebrei
op het middenveld ging namelijk ge-
woon door. Statistici tuimelen over
elkaar heen met astronomische
waarden over Spaans balbezit, ge-
slaagde passes, hoeveelheid passes,
passes naar voren.

Maar dit hogeschoolvoetbal is zo
gespeend van emoties, dat het vol-
gens sommige liefhebbers niet meer

leuk is om naar te kijken. Zij missen
bezieling bij Spanje. De romantiek
van een vuil shirt na een sliding, een
duel op wilskracht of een lange rush.
De bal gaat alleen maar superieur
van voet tot voet. Enzovoorts.

De verhitte strijd tussen Real Ma-
drid en Barcelona woekert volgens
de betrokken spelers niet voort in het
nationale elftal, waar grofweg de
achterhoede Madrileens is en het
middenveld Catalaans. De verzoe-
ning die met name de vrienden Iker
Casillas (Real) en Xavi (Barcelona)
zochten, lijkt geslaagd. En boven-
dien: met de snelheid van passing is
er helemaal geen tijd om je af te vra-
gen welke ploeggenoot je de bal ook
al weer niet gunt.

Waarom zouden de Spanjaarden
anders gaan spelen? Wie voortdu-
rend de bal heeft, geeft geen voeding
aan een nationaal debat over de rol
van controleurs op het middenveld.
Wie het spel maakt, hoeft zich ook
niet af te vragen of er spelers zijn die
zich bij balverlies in dienst van het
team wegcijferen. Waterdragers zijn
niet nodig als je altijd de bal hebt.

Maar het Spaanse elftal leek giste-
ren vastgebakken in zijn zoektocht
naar perfectie. Andrés Iniesta koos in
schietpositie weer voor het steekpas-
sje. Cesc Fabregas maakte twee
schijntrappen, om zijn schot geblok-
keerd te zien worden. Vlak voor tijd,
uiteraard na een zorgvuldige aan-
valsopzet, kwam de bevrijding. Fab-
regas vond met een boogbal Iniesta,
die niet zelfzuchtig was en Jesús Na-
vas liet scoren. Aan de winnende goal
zat wel een luchtje van buitenspel.
En zo blijft Spanje rustig verder tik-
ken in de kwartfinale.

Cerebraal gebrei breekt
de Spanjaarden bijna op

Door Mars van Grunsven
NEW YORK. In de Societa Figlia di
Ragusa op 18th Avenue, een herenso-
ciëteit in de door Italiaanse immi-
granten gedomineerde wijk Benson-
hurst in Brooklyn, herinnert alleen
een groot tv-scherm aan de komende
voetbalwedstrijd tussen Ierland en
Italië. De ongeveer 35 aanwezige le-
den, allen afkomstig uit de Siciliaan-
se plaats Ragusa, zijn of uitermate
druk met elkaar in gesprek of ver-
diept in hun kaartspel. De mannen
zijn stuk voor stuk keurig gecoif-
feerd en dragen pico bello gesteven
overhemden. Het zaaltje ruikt naar
aftershave en haarwater, de voertaal
is Italiaans.

Aan het negeren van de televisie

Balotelli, idioot, afgeven die bal!
probeert Toni Salimeni een einde te
maken door te brullen: „Inno naziona-
le (het volkslied)!” De kwieke zeventi-
ger, overigens een van de jongere le-
den, zet het geluid harder – met als
gevolg dat rond de tafeltjes de con-
versatie nog luider wordt gevoerd, en
het kaartspel wordt geïntensiveerd.
„Wij zijn Sicilianen”, verklaart Vik-
tor Burrafad de desinteresse. „Wi j
hebben ons eigen volkslied.”

Van dit gebrek aan nationale een-
heid is weinig meer te merken als de
Ieren even later aftrappen en tot ver-
bijstering van de plots aan het toestel
gekluisterde leden meteen richting
de Italiaanse doelman Gianluigi Buf-
fon oprukken. Het is vandaag erop of
e r o n d e r, zo weten deze bejaarde sup-
porters: winst op het al uitgeschakel-
de Ierland is noodzakelijk, terwijl
Spanje niet mag verliezen van Kroa-
tië of met 2-2 gelijkspelen.

Voor barman Bruno, een grijze Ita-
liaan van nauwelijks anderhalve me-
ter hoog, is het gedaan met de rust.
Heeft hij tot dan kunnen volstaan
met het sporadisch serveren van wa-
ter, nu wensen de heren stante pede
te worden voorzien van amaretto,

grappa en limoncello. En terwijl de
Italianen op het veld de druk op de
matige Ieren opvoeren, woedt ter so-
ciëteit onder druk handgebaar de dis-
cussie. Over Andrea Pirlo, die het spel
maar vertraagt, over Antonio Cassa-
no, die in nog geen honderd jaar zal
scoren, over Cesare Prandelli, de
bondscoach onder wiens erbarmelij-
ke leiding Italië in deze benarde posi-

tie is terechtgekomen. Zo kan het ge-
beuren dat in de 35ste minuut menig
lid zijn druk orerende en gesticule-
rende buurman erop moet wijzen dat
Cassano zojuist met een achterwaart-
se kopbal de score heeft geopend. B el-
lissimo, roept een enkeling. Men klopt
elkaar op de schouder, hier en daar
worden handen geschud. Het ge-
sprek wordt voortgezet.

En paar blokken verder op 18th

Avenue, in Caffe Italia, een espresso-
bar annex ijssalon dan wel kroeg,
blijken Italiaanse Amerikanen wel
degelijk een typische voetbalsfeer te
kunnen creëren. Voorin drinken ze
weliswaar rustig koffie en nippen ze
aan likeur, maar achterin het café
hijst een veel jonger publiek bier. Ge-
kleed in azuurblauwe voetbalshirts
hebben ze het raamloze lokaal ge-
confisqueerd.

De sfeer is zonder meer baldadig,
maar dan op z’n Italiaans. Het hardst
wordt gejuicht wanneer een theatra-
le valpartij leidt tot een Italiaanse
vrije trap – of nog beter: een Ierse ge-
le kaart. Deze supporters hebben het
overigens niet voorzien op hun land-
genoot Mario Balotelli, de enige
kleurling in het Italiaanse team.
„Idioot, speel die bal af”, roept een
shirtloze Italiaan, duidelijk in de
olie, bij elk balcontact van Balotelli
in Poznan. Hij heeft er de lachers mee
op zijn hand.

Als juist Balotelli in blessuretijd
op fraaie wijze de 2-0 binnen vol-
leert, en zo de kwartfinaleplaats van
Italië definitief veiligstelt, is het alle-
maal vergeten. De Italiaanse vlag

Onder het genot van grappa
en brioches met gelato brulde
gisteren een leger Italiaanse
Amerikanen hun moederland
naar de kwartfinale op het
EK. Een verslag vanuit
Brooklyn, New York.

Spanje plaatste zich na een
moeizame 1-0 zege op Kroatië
voor de kwartfinale. Irritant
bijna, zoals het surplus aan
kwaliteit steeds strandde in
besluiteloosheid.

stijl. Even verderop, op nummer
20a, zit seksclub Fantom met zijn
dark rooms. Het zijn de plaatsen die
worden gefrequenteerd door de ho-
mo’s die hun seksuele geaardheid
verborgen houden – en daar zijn er
nog steeds heel wat van in Warschau.
Karol Radziszewski komt er bijna
nooit. „Als je eenmaal uit de kast
bent heb je geen zin meer om in een
getto te leven.” Bovendien: „De coo-
le gays ontmoet je nou eenmaal op
de coolste plaatsen.”

De carrière van kunstenaar Karol
Radziszewski weerspiegelt het tole-
rantere klimaat in Polen. In 2004 en
2005 werd de jaarlijkse gay pride
nog verboden door burgemeester
Lech Kaczynski. De latere president
vreesde dat tijdens de parade „de ho-
moseksuele levensstijl zou worden
gepromoot”. Maar 2005 was ook het
jaar dat de allereerste roman ver-
scheen waarin homoseksuele gevoe-
lens centraal stonden. Michal Wit-
kowski’s Lubiewo (‘Lovetown’) werd
een enorme bestseller in Polen. „In
de boekwinkel Trafik hebben ze nu
een hele vitrine gewijd aan de nieu-
we editie.”

Toen Karol Radziszewski begon
met DIK Fagazine, bestonden er al-
leen activistenblaadjes van de lokale
COC. „Regenbogen, regenbogen en
nog eens regenbogen”, snuift de
kunstenaar. Maar de homo’s die
hadden gehoopt op de eerste Poolse
gay glossy kwamen bedrogen uit.
Radziszewski schatert. „Géén Ma-

donna, géén Kylie, en géén foto’s van
geschoren mannen. De teleurstel-
ling was groot.”

Met DIK Fagazine slaat Radzis-
zewski nieuwe wegen in. Het tijd-
schrift dat tussen ons op tafel ligt
heeft de look and feel van een gewich-
tig cultureel maandblad. Dit laatste
nummer (162 zwart-witte pagina’s)
gaat over de homoseksualiteit onder
de communistische regimes van
Oost-Europa. Tijdens zijn zoektocht
kwam Karol Radziszewski in contact
met de ‘uitgever’ van wat het aller-
eerste homoblad van Polen moet zijn
geweest. Medio jaren tachtig stuur-
de Ryszard Kisiel zijn zelf in elkaar
geplakte nieuwsbrief naar homosek-
suele kennissen. Tijdens het inter-
view kwam er onder een bed een
doos met honderden dia’s tevoor-
schijn. De geheime opnamen illu-
streren het dubbelleven van Poolse
homo’s in de jaren tachtig – een peri-
ode waarin homoseksuele mannen
nog werden geschaduwd door de ge-
heime dienst. Radziszewski heeft er
een half uur durende documentaire
gemaakt, die hij heeft ingestuurd
voor het internationale documentai-
re filmfestival IDFA in Amsterdam.
„Eigenlijk is mijn blad een vorm van
o n d e r r i ch t ”, zegt hij. „Maar dan wel
op een heel aantrekkelijke manier.”

Steven Derix

Bekijk Kisieland op:
h tt p : / / n r ch . n l / d j c

wordt uitgerold, de toeters gaan aan
de mond en gewapend met confetti
stroomt het lokaal leeg, de straat op –
opdat de onwetenden op 18th Ave-
nue op de hoogte kunnen worden ge-
steld van de Italiaanse overwinning.

Italiaanse voetbalfans
schreeuwen Azzurri in
Brooklyn naar EK-zege

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. De groep was „homo-
geen genoeg om een prestatie te le-
veren”, vertelde bondscoach Bert
van Marwijk na afloop van de verlo-
ren wedstrijd van Oranje tegen Por-
tugal zondagavond. Maar op het
veld waren de eerste spanningen
binnen de selectie van het Neder-
lands elftal al te zien en te horen.

Toen Van Marwijk aanvaller Arjen
Robben in de wedstrijd tegen Portu-
gal sommeerde mee te lopen met
zijn directe tegenstander, was Rob-
ben het even helemaal zat. „Ik loop
de hele tijd al mee. Hou je bek man”,
riep hij de bondscoach toe. De op-
merking van Robben was te horen in
het stadion en op televisie. Van Mar-

wijk verbond geen consequenties
aan de opmerking van Robben en
liet de speler staan.

De uitbarsting van Robben is niet
het eerste scheurtje binnen de selec-
tie van het Nederlands elftal, dat gis-
teren terugkeerde op Schiphol. Wes-
ley Sneijder liet na de wedstrijd te-
gen Portugal al doorschemeren dat
hij niet blij was met de positie waar
hij van de bondscoach moest spelen
– hangend op de linkervleugel.

Ook zou spits Robin van Persie
een voorkeursbehandeling hebben
gekregen van de bondscoach. Als
enige van de selectie sprak hij niet
met de pers en ondanks zijn tegen-
vallende spel op het WK 2010 en dit
EK bleef hij basisspeler in Oekraïne.

Robben tegen bondscoach:
‘Ik loop al mee, hou je bek’

Mario Balotelli volleert Italië naar een 2-0 zege op Ierland. Het enfant terrible van de Azzurri vroeg na zijn fraaie treffer in gebarentaal om een wissel en uitte zo zijn ongenoegen over zijn invalbeurt. Foto AP
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