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Zuid-Afrikaans
Oranjelegioen

Max

door Joël Roerig

KAAPSTAD, maandag
De stadions bij wedstrijden lijken goed gevuld met oranjefans uit Nederland.
Maar in de praktijk zitten de tribunes vol met oranje uitgedoste Zuid-Afrikanen
die hartstochtelijk mee juichen met onze jongens.
Zoals Mart en Nettie van
Uden (61 en 62) die Noord-Brabant tweeënhalf jaar geleden
verlieten en sindsdien wonen
in Langebaan, bij Kaapstad.
„Vooral de natuur en de ruimte trekt ons hier enorm,” vertelt Mart, een gepensioneerd
hoofduitvoerder in de bouw.
„We wonen vlakbij het strand
en een nationaal park. We blijven zolang het ons bevalt en
we gezond zijn, maar ik denk
niet dat we hier oud worden.
De gezondheidszorg is niet
slecht, maar de afstanden naar
het ziekenhuis zijn groot.”
„We missen vooral onze familie. En gek genoeg mis ik
ook de kerkklokken. We hebben de wedstrijden samen met
een aantal Nederlanders op televisie bekeken. Bij ons in de
buurt wonen zoveel landgenoten dat het bekend staat als
Hoek van Holland – je ziet er
nu overal Nederlandse vlaggen. Ik verwacht dat we in de
finale komen. We hebben nog
niet het sterkste laten zien.
De broers Stephan en Conrad Lubbe (24 en 20) uit Kaapstad zijn ook nieuwe fans.
„Eerst steunden we Zuid-Afrika, maar nu Bafana Bafana uitgeschakeld is gaan we voor Nederland. Ik weet eigenlijk niet
wat de logica is,” aldus Stephan. „De Kaap is toch Hollands,” vult zijn broer aan,
maar dat speelt volgens de
oudste geen rol. „Ik steun
oranje al sinds de broertjes De
Boer meespeelden.”
De broers zijn diep onder de
indruk van de geweldige sfeer
tijdens het WK en genieten
van het enthousiasme van de
buitenlandse bezoekers. „Iedereen in Europa verwachtte
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dat het hier heel crimineel zou
zijn, vooral de Engelse kranten
stonden er vol van. Maar zolang je bepaalde buurten vermijdt is het hier best veilig.”
De steun komt zelf uit Nigeria in de persoon van Sangoyomi Saheed Ade (34). Hij
woont en werkt sinds twee jaar
in Kaapstad. Hij steunt het Nederlands elftal samen met een
Zambiaanse vriendin en haar
zoontje. „Ik hou van de kleur
oranje en ik ben ook gek op de
aanvallende speelstijl van het
Nederlands elftal,” legt Ade
uit. „We hebben alle wedstrijden gezien, in Johannesburg,
Durban en Kaapstad.”
Nigeria steunen? „Dat heb
ik nooit overwogen, want ik
wil geen onderdeel uitmaken
van een stelletje verliezers. Ik

Let maar op Stoch

wil bij de winnaars horen,
dat wil toch iedereen?” In
Afrika
zijn
landen vaak
enorme verdeeld
door
stammenstrijd of rassenproblematiek. „De Nederlanders laten aan Afrika
zien hoe je saamhorig kan zijn
en een feestje kan bouwen. De

Winst betekent
’extreem geluk’
AMSTERDAM, maandag
Eén op de acht Nederlanders
ervaart ’extreem geluk’ als
Oranje vanmiddag wint tegen
Slowakije.
Uit onderzoek van de
Staatsloterij blijkt dat we onze
jongens als een verlengstuk
van de Nederlandse identiteit
ervaren. „Als ze juichen voor
het Nederlands elftal, juichen
ze dus eigenlijk voor zichzelf,”
aldus Jean-Pierre van de Ven,
psycholoog.
Eenderde kijkt alles van
Oranje op tv. Nog een derde
als het zo uitkomt en 12% boycot het hele voetbalfeest bewust.
We vrezen Brazilië (37%) en
Duitsland (23%) het meest.

Heet middagje
Thuis Vak

door Chris Ververs
UTRECHT, maandag
,,Dit is natuurlijk een
bijzondere
wedstrijd
voor ons”, lacht de Slowaakse Ingrid Stupavska (42) als de strijd met
Oranje vandaag ter sprake komt.
,,Ik ben natuurlijk voor Slowakije. Gelukkig heeft de
wedstrijd nog geen negatieve
invloed gehad op onze relatie.”
Haar vriend, de 40-jarige Gertjan Kaandorp stemt daar volmondig mee in. ,,Er heerst een
gezonde rivaliteit tussen ons.
Maar ik ben ook trots op de
prestaties van het Slowaakse
team.”
Ingrid en Gertjan leerden elkaar kennen toen hij brochures over Slowakije kwam ophalen in het Slowaakse Verkeersbureau, een overheidsdienst van de Slowaakse
ambassade in Amsterdam.
,,Het was meteen raak”, grinnikt Gertjan bij de herinnering aan hun eerste ontmoeting. ,,Nu maar hopen dat dat
niet geval is bij de Slowaken
tijdens de wedstrijd.”
Voor Ingrid zijn de goede
prestaties van Slowakije veel
waard. ,,Ons land is redelijk
onbekend. Veel mensen verwarren ons met Slovenië of
denken dat we deel uitmaken
van Rusland. Nu ziet de wereld wie we zijn. Het elftal
heeft ons op de kaart gezet”.
De republiek Tsjecho-Slowakije werd op 1 januari 1993
opgedeeld in Tsjechië en Slowakije. ,,Wij doen voor het
eerst mee aan een WK”, vertelt Ingrid.
,,Hiervoor juichte ik altijd
voor Tsjechië. Daar hebben
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we een bijzondere band mee.”
Toch vreest ze dat Oranje
vroegtijdig een eind maakt aan
de Slowaakse droom. ,,Nederland is heel sterk. Natuurlijk
hoop ik op een goed resultaat.
We hebben ten slotte ook wereldkampioen Italië verslagen.
Maar ik denk niet dat we het
tegen Nederland gaan redden…”
Gertjan denkt dat Oranje
Slowakije wel kan hebben.
Wel moeten we volgens hem
waken voor Miroslav Stoch.
,,Hij is niet voor niets kampioen geworden met FC Twente.”
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door Frans Schrader
AMSTERDAM, maandag
Het Thuis Vak Oranje in de
Amsterdamse RAI wordt vanmiddag weer omgetoverd tot
een soort mega-Holland Heineken House.
Iedere wedstrijd van het Nederlands elftal zijn er circa
10.000 fans aanwezig en wordt
er vóór, tijdens en uitbundig
gefeest. Donderdag was het
raak tijdens een beachparty op
het RAI-strand waar ook de
uitbundige Kameroenezen in
de zomerwarmte uit hun dak
gingen.
Machiel Hofman van organisator Tribe van het Thuis Vak
(gesponsord door De Telegraaf
en 538): ”Het evenement in de
RAI heeft zich tijdens de drie
groepswedstrijden bewezen
als hèt thuisblijf-evenement
voor de Oranje supporters. We
combineren een groot oranjefeest eigenlijk met een live ervaring van Studio Sport. Compleet met eigen regie, eigen
gasten uit de voetbalwereld en
eigen lijnen naar Zuid-Afrika.”
Vanmiddag dus weer voor
de match met Slowakije. Gastpresentator Humberto Tan
ontvangt Urby Emanuelson en
Aad de Mos voor de analyses.
Wolter Kroes en Frans Duijts
zorgen voor de muziek.

VLAGGETJES KLEUREN GIPS

bijdrage van de oranjesupporters aan dit WK is echt 120 procent.”
De Nederlander Henny
Martens (72) geniet ook met
volle teugen van oranje. Zij
kwam 51 jaar geleden met haar
man op een schip naar ZuidAfrika op zoek naar een betere
toekomst. „Het is echt onmogelijk voor mij om te zeggen of
ik me meer Nederlands of
Zuid-Afrikaans voel. Ik denk
niet dat ik ooit terug ga. De
ruimte, de vrijheid en het
weer zijn hier ongeëvenaard.”
Martens en haar kleindochter
Gloria Grey (14) zaten donderdag op de tribune voor de wedstrijd tegen Kameroen, maar
bekijken het WK verder vooral op tv. Met een glinstering in
de ogen: „Ik hoop natuurlijk
dat WE gaan winnen.”
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„Wij zijn helemaal gek van
voetbal,” zegt André Davids in
het Engels met een dik Kaaps •
accent. Samen met zijn vrouw
Mathilda en zijn goede vrien- door dik en dun. „Wij spelen
den Gary Jacobs en Alvin Pie- bij de voetbalclub Newtons in
tersen steunt hij het Neder- Stellenbosch en André was
lands elftal tijdens dit WK ooit onze scheidsrechter,” ver-

telt
Jacobs.
„We
hebben
daar een Nederlandse fysiotherapeut
die heel veel
voor ons gedaan heeft dus
zodoende steunen we oranje
nu,” vult Pietersen aan.
De historische
banden
tussen
ZuidAfrika en Nederland hebben volgens de
Zuid-Afrikaanse oranjefans
veel minder met hun keuze
voor oranje te maken. „Het
Nederlands elftal speelt aantrekkelijk. Dat is belangrijk,”
vindt Pietersen.

Welke van die Muppetmopperaars zou de overal
opduikende showmaster
van de oudjesomroep bedoeld hebben, toen hij zo
onverhoeds ons nationale
voetbalorakel Johan Derksen aanviel?
Als ik die knorrige Muppet-bejaarden op hun balkonnetje zie, moet ik juist
altijd aan omroep Max
denken!
Jan Slagter, de Lorettabasher die als dictatoriaal
solist van ons belastinggeld
door zijn Hilversumse bejaardentoeter blaast, noemde Derksen een kip zonder
kop. Dat maakt hij uit! Zoals hij ook al jaren de
dienst uitmaakt bij de door
hem opgerichte stichting
voor het welzijn van gehandicapten (met inbegrip
van het welbevinden van
de oprichter).
D́erksen lijkt wel die
zeur van de Muppets!´ gaf
de Max-baas van de week
opeens ongevraagd zijn
opinie. Áltijd zeuren en zei-

ORANJE
KOORTS
door Jos van Noord

ken. Ik wil hem niet kennen.́
Dat laatste is vast wederzijds.
Je mag van Derksen zeggen wat je wilt, maar hij
weet waar hij over praat.
Kent alle verborgen nissen
van de voetballerij als zijn
broekzak. Johan heeft humor, maakt dingen los,
zijn analyses zijn soms
heerlijk tegendraads, hij
zegt het zonder omhaal, is
de luis in de voetbalpels.
Beweert hardop wat menigeen stiekem al dacht,
ligt dwars of bekijkt de zaken vanuit een onverwachte gezichtshoek. Déden ze
dat maar eens bij Max.
Daar is het altijd ouwe
koek en nog meer ouwe
koek.
Het eerste originele programma moet daar nog
worden geproduceerd.
Max warmt alleen oude
omroepgebakjes op, waarvan de houdbaarheidsdatum allang was overschreden.
Max Geheugentrainer
wil je liefst meteen vergeten: een banaal tvspelletje,
alweer gepresenteerd door
de grijzende voorzitter zelf!
Als een soort Alfred Hitchcock van de publieke omroep duikt die Slagter in
bijna elk programma op. In
Oost-Europa, waar onze geheugentrainer graag Sinterklaas speelt van andermans geld, wordt hij regelmatig ingevlogen om met
glycerinetranen in zijn
ogen hulpcentra voor
doodgevroren bejaarden te
openen. Daarvoor pakt hij
dan met beide handen,
voor de camera even op lokatie, een afgedwongen onderscheiding aan en tot besluit van zijn filantropische
bliksembezoek trakteert hij
zich in de vertrekhal van
dat obscure, sjofele vliegveld nog even gauw op het
volgende belastingvrije
patserhorloge van enkele
duizenden euroś.
Maakt Max mogelijk!
Balletje Jan, uitsluitend
door het magische spel van
de omroeploterij tot Max
geworden, blijkt een beklagenswaardige ijdeltuit die
waarschijnlijk nog in zń
smoking naar bed gaat om
maar met die Hilversumse
mediasterren te kunnen
twitteren.
Moet zoń omhoog gevallen tv-koning, die zich
wentelt in belasting- en collectegeld, kritiek hebben op
onafhankelijke voetbaldeskundigen, die niét mee-eten uit de staatsruif, die
ons haarfijn vertellen hoe t́
voetbalspel wordt gespeeld
en ook als mens iets in hun
mars hebben?
Ik geef Max de zak!
jvnoord@telegraaf.nl

