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ADVERTENTIE

CHAMPIONS LEAGUE

Trainer Tottenham: Oneerlijk
dat Ajax dit weekend vrij is
Trainer Mauricio Pochettino vindt
het oneerlijk dat Ajax dit weekend
niet hoeft te voetballen terwijl zijn
club Tottenham Hotspur vandaag
een belangrijke derby speelt tegen
West Ham United. “Ik klaag niet,
maar ik vind het gewoon niet eer-
lijk.”

De KNVB verplaatste de gehele
33ste speelronde van de eredivisie,
zodat Ajax in alle rust kan toewer-
ken naar de halve finale van de
Champions League, aankomende
dinsdag tegen de Spurs. “Ik weet dat
de Engelse voetbalbond ook ons
helpt in de voorbereiding door de
wedstrijd zo vroeg mogelijk plaats te
laten vinden, maar de Premier
League is totaal anders dan de Ne-
derlandse competitie.”

Tottenham moet in Londen vol aan
de bak, want het is nog niet zeker
van kwalificatie voor de Champions
League van volgend seizoen. “Het
wordt een emotionele wedstrijd en
we zullen alles moeten geven, ter-
wijl Ajax meer voorbereidingstijd
heeft en geen risico’s loopt op bles-
sures.”

Ook verdediger Danny Rose had
het liever anders gezien, zo liet hij
eerder deze week weten. “Ik kon
het niet geloven toen ik hoorde wat
men in Nederland had beslist. In de-
ze fase van het seizoen voel je de
vermoeidheid en dan helpen alle
beetjes”, zei Rose, die het zou aan-
moedigen als men in Engeland de-
zelfde houding zou aannemen als de
KNVB. ANP

OPLEIDING

Team Jumbo-Visma begint
kweekvijver voor wielertalent

Wielerploeg Jumbo-Visma wil meer
jongeren aan het wielrennen krijgen

- forp tot nelekkiwtno netnelat ne
renner. Onderdeel van het plan is de
lancering van een opleidingsploeg
voor beloftevolle renners onder 23
jaar. Die ploeg zal bestaan uit twaalf
tot zestien Nederlandse en buiten-

iraunaj 1  po trats ne netnelat esdnal
2020. Het plan bevat ook scholen-
projecten en verenigingsondersteu-
ning.

“We zijn sinds een paar jaar bezig
met een plan om meer jeugd over te
halen om op de fiets te stappen”, zei
manager Richard Plugge. “Ons plan

steunt op twee pijlers: opleiding en
aanwas. Niet vissen uit dezelfde vij-
ver, maar de vijver vergroten. Het
moet een piramide worden. Van on-
der naar boven: scholen, daarboven
de wielerclubs, de opleidingsploeg
en voor een enkeling misschien on-
ze World Tour-ploeg.”

De grootste Nederlandse wieler-
ploeg zoekt scholen en wielerclubs
op om de jeugd te inspireren met be-
hulp van hedendaagse middelen als
virtual reality. “Er komt een soort
roadshow, we gaan het land in", zegt
Merijn Zeeman, sportief directeur
van Team Jumbo-Visma. ANP

TENNIS

Bertens na knappe zege op

Kiki Bertens heeft een fraaie zege
geboekt in de kwartfinale van het
tennistoernooi van Stuttgart. Op
het Duitse gravel versloeg ze de
thuisfavoriete en nummer vijf van
de wereld Angelique Kerber. Na een
uur en 17 minuten spelen stond er  
6-3 6-4 op het scorebord. Bertens en
Kerber stonden twee keer eerder te-
genover elkaar en wonnen beiden
eenmaal. Deze keer was Bertens
duidelijk de betere. Ze speelde agres-
sief, met zelfvertrouwen en haar
service was weer een wapen.

In de eerste set had Bertens aan
één breakpoint en één setpoint vol-
doende voor setwinst. Ook daarna
bleef Bertens sterk spelen, ze brak
de vijfde game en gaf bijna niets weg
op eigen service. In totaal moest ze

slechts 14 punten toestaan tegen-
over de 41 die ze zelf maakten. Met
een ace maakte ze het af.

Bertens, die zich het meest thuis
voelt op gravel, sloeg vijf aces. Eer-
gisteren sloeg ze er liefst twintig.
“Mijn service was misschien niet zo
goed als donderdag, maar ik haalde
een hoog niveau. In de returngames
was ik sterk en ik heb geen break-
point tegen gehad”, analyseerde Ber-
tens haar partij.

Bertens, zelf momenteel zeven-
de op de wereldranglijst, verloor vo-
rig jaar in Stuttgart in de eerste ron-
de en doet dus goede zaken voor
haar mondiale ranking. In de halve
eindstrijd treft ze de Tsjechische
nummer drie van de wereld Petra
Kvitova. ANP

Eline van Suchtelen
REDACTIE SPORT

De gegevens gingen meteen viral.
Want hoe dééd-ie dat, Mathieu van
der Poel? Vanuit een kansloze positie
terug naar de kopgroep, om in de
laatste meters iedereen omver te bla-
zen. Hij, de veldrijder, de mountain-
biker, pas sinds kort wegwielrenner.

Hoe precies, dat kunnen we zien
op zijn document op de sportapplica-
tie Strava waar mensen activiteiten
delen. De 24-jarige wielrenner zette
na zijn spectaculaire overwinning in
de Amstel Gold Race zijn gegevens
online.

Voer voor coaches, concurrenten
en liefhebbers. Zelfs Tom Dumoulin
zei met een knipoog dat hij wel even
bij Mathieu langs zou gaan als hij ooit
voor de klassiekers zou gaan. Weekje
samen trainen om te kijken hoe hij
de dingen aanpakt.

Anders dan de meeste wielren-
ners. Van der Poel is in de winter aan
het crossen. Dat betekent: veel inter-
vallen. Korte trainingen met een ho-
ge intensiteit.

Daarmee laat hij volgens Dumou-
lin zien dat de oude wielerwetten

‘totale bullshit’ zijn. “Wij bouwen op
vanaf half oktober en gaan steeds
meer duurtrainingen doen. Mijn
vrouw Thanee begon erover en zei:
‘jullie wegwielrenners doen echt iets
verkeerd’”, zei Dumoulin tegen het
AD. “Van der Poel en Wout van Aert
hebben een heel andere winter. Min-
der duurtrainingen en veel meer dat
explosievere, korte werk. En toch
kan hij zeven uur mee. Ik vind het

superinteressant om te zien hoe hij
met de wielerwetten spot.”

Dumoulin is niet de enige. Het
succes van Van der Poel roept vragen
op over trainingsleer in de sport.
Zouden meer wegwielrenners gebaat
zijn bij een voorbereiding in de mod-
der? In bredere zin: wat kunnen atle-
ten leren van het beoefenen van an-
dere disciplines?

Een heleboel, denkt Louis Dela-

haije. De wielren- en triatlontrainer
is een groot voorstander van kruisbe-
stuiving in de sport. Laatst liet hij
wielrenster Annemiek van Vleuten,
die lange wedstrijden doet over meer
dan honderd kilometer en triatleet
Richard Murray, die niet langer dan
40 kilometer moet racen, met elkaar
trainen. Ze gingen het parcours van
de Amstel Gold Race verkennen. “Ik
denk niet zo in hokjes. De ene is tri-
atleet, de ander wielrenner. Ze fiet-
sen allebei en vullen elkaar perfect
aan. Richard is explosiever, Anne-
miek houdt het langer vol. Als Anne-
miek hem voorbijgaat moet Richard
proberen aan te klampen. En anders-
om.”

Net als in de oertijd
Delahaije ziet dat de jeugd tegen-
woordig vaker multidisciplinair
wordt opgeleid. Dat sluit aan bij zijn
filosofie. “In topsport gaat het erom
dat je heel fit wordt. Hoe word je dat?
Net als in de oertijd. Heel veel bewe-
gen, het maakt niet zoveel uit of je
nou fietst, loopt of zwemt. Daarnaast
moet je specifieke fietstrainingen
doen als je het verschil wil maken op
de Cauberg.”

Of je dat nou doet in het veldrij-

Van der Poels geheim? 

TRAININGSLEER Crossen in de winter, klassiekers in het voorjaar.
Kruisbestuiving helpt sporters vooruit, bewijst Mathieu van der Poel.

De trainer van Kiki
Bertens laat haar
voetbaltraining doen

D
e eerstkomende wed-
strijd van Feyenoord,
tegen ADO Den Haag,
is waarschijnlijk de
laatste van Robin van

Persie, in elk geval zijn laatste in
De Kuip. Hij heeft er wat mensen
voor uitgenodigd. Dat vindt hij
mooi genoeg.

Feyenoord bood hem een af-
scheidswedstrijd aan, maar dat
sloeg hij af. Hij trekt zich terug,
wil volgend seizoen niks bij de
club doen. Die heeft er even goed
tabak van, dacht ik.

Ja, ik schreef al het nodige over
hem, en zijn laatste seizoen. Dat
ik het onverstandig vond om daar
nog aan te beginnen, dat hij niets
kon winnen, dat ik een vervelend
einde vreesde.

Nee, dat zag natuurlijk niet ie-
dereen zo. Het was toch mooi dat
hij, de liefhebber, wilde blijven
doen wat hij leuk vindt, mooi ook
dat wij hem zo nog konden zien?

Dat vond ik dan weer egoïs-
tisch gedacht, voorbijgaand ook
aan de vraag hoe leuk het voor
een voetballer van zijn statuur
werkelijk kan zijn in zo’n ploeg
die niet kan winnen. Omdenkend
als Willem van Hanegem vond
ook ik het beledigend voor zo’n
voetballer om alles te bejubelen:
ook een gewoon in het doel ge-
drukt balletje, ook een gewoon
teruggelegd trainingsballetje.

In Voetbal International zei Van
Persie in januari dat hij ereronden
en afscheidswedstrijden een
beetje geforceerd vindt. Dat hij
nooit naar aandacht zocht, dat
sommige jongens de spotlights
lekker vinden, maar dat hij zich
low profile prettig voelt.

Dan denk je toch aan het WK
2014, aan de grote moeite die hij
er toen mee had om in de scha-
duw van Arjen Robben te staan.
Meer nog denk ik aan het EK
2012, dat volledig mislukte toer-
nooi, aan hoe Van Persie zich toen
afzonderde. Al na de eerste verlo-
ren wedstrijd lag hij ver van de
andere basisspelers met zijn
maatje Ibrahim Afellay op het
trainingsveld: misnoegd, on -
professioneel gedrag van iemand
die ook toen de eerste viool niet
kon krijgen – of pakken.

Ieder zijn karakter, het was
slechts (deel van) mijn werk om
te observeren. Het is overduide-
lijk waarop Van Persie doelt met
‘sommige jongens die de spot-

lights lekker vinden’, en zeker,
daarmee schiet hij raak: de af-
scheidswedstrijd van Dirk Kuijt
(niet door Feyenoord, maar door
zijn management georganiseerd)
en die van Wesley Sneijder bij
Oranje. Vooral die van Sneijder,
twee jaar na zijn laatste volledige
interland zelf geregisseerd, wat
was dat volks en potsierlijk.

Maar dat ‘low profile’ van zich-
zelf, of dat hij daarin veranderd
zou kunnen zijn, nee, dat geloof
ik niet – ieder zijn karakter. Het
romantische beeld van de liefheb-
ber die in zijn laatste seizoen nog
lekker een balletje wilde raken en
dat met ons wilde delen, het
beeld zoals velen dat wilden zien,
ook dat beeld kun je een beledi-
ging noemen voor de topsporter,
de topsporter die hoe dan ook
toch moet en wil winnen.

Lange tijd nog cultiveerde Van
Persie het beeld graag, totdat hij
het zicht- en hoorbaar niet meer
kon volhouden. Natuurlijk kon
hij niet volhouden dat het zo leuk
was, dat zijn ploeggenoten soms
trainden zoals hij dat bij Arsenal
en Manchester United gewend
was. Dat hij dat had gezegd, was
omgedraaid een belediging voor
ons geweest: alsof wij gek waren.

Een mooie voetballer speelt
waarschijnlijk zijn laatste wed-
strijd tegen ADO Den Haag. Zijn
carrière, waarin hij niet rijk gelau-
werd is en waarin geen eindtoer-
nooi het zijne werd, zal toch iets
groter worden gemaakt, óók om
iets toe te dekken: zijn laatste jaar
of, als we eerlijk zijn, zijn laatste
jaren al. Een jaar, of jaren, van
makkelijk, over en weer beledi-
gend sentiment, van onvermijde-
lijk over en weer vertekende en
schurende waarheden ook.
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HENK HOIJTINK

Van Persie low pro�le,
nee, dat geloof ik niet

De liefhebber die nog lekker een
balletje wilde raken, voor de
topsporter was dat beledigend

 Niet in hokjes denken 

Mathieu van der Poel wint – bijna tot
zijn eigen verbazing – de Amstel
Gold Race. FOTO BELGA

den of op de weg, volgens Delahaije
maakt het niet veel uit. “Ik vind de
verschillen niet heel groot. Ik denk
dat Mathieu geen heel gekke dingen
in zijn training doet.”

Regel één: veel uren maken. Dat
doet hij net zo goed in de winter, maar
dan op een andere fiets. “Als je kijkt
naar het karakter van de klassiekers
moet je een ongelofelijk uithoudings-
vermogen hebben. Daarom moet je
een groot volume draaien.”

Wie de gegevens van Van der Poel
erbij pakt, ziet dat zijn gemiddelde
hartslag in de Amstel Gold Race rela-
tief laag is met zo’n 140 slagen per mi-
nuut. Inhoud heeft hij genoeg. In de
laatste 40 kilometer van de race krijgt
hij het zwaar. Van der Poel gaat in het
rood, zijn hartslag komt boven de 180
slagen per minuut. Zijn piek bereikt
hij in de eindsprint als hij met een dui-
zelingwekkende snelheid kopman-
nen Julian Alaphilippe en Jakob Fugl -
sang voorbij raast. 197 slagen per mi-
nuut tijdens 65,9 kilometer per uur.

Wat zeggen die gegevens? Dat Van
der Poel een geweldige conditie heeft
en heel hard kan sprinten. “Hij heeft
een goede mix van die twee systemen.
Dit komt niet uit de lucht vallen. Het
zegt eigenlijk vooral dat hij een excep-
tioneel talent is. Hij was in zijn jeugd
al wereldkampioen op de weg. Hele-
maal nieuw is zijn aanpak niet. Lars
Boom reed ook goede klassiekers van-
uit het veldritseizoen.”

Ook Kirsten Wild doet het anders.

Zij rijdt in de winter op de baan, een
andere manier van korte intensieve
trainingen. Anna van der Breggen
won een paar weken voor de winst in
de Waalse Pijl de Cape Epic, een acht-
daagse mountainbikewedstrijd in
Zuid-Afrika.

Mentale frisheid
De afwisseling met andere disciplines
heeft niet alleen fysieke voordelen.
Ook mentaal kan het voor meer fris-
heid zorgen. Zo liet de fysieke trainer
van Kiki Bertens, Errol Esajas, haar
voetbaltrainingen doen om haar voe-
tenwerk te verbeteren. Als hij vier da-
gen per week alleen maar looptrainin-
gen in zou plannen, zou ze zich gaan
vervelen. De tennisster bokst ook, om
mentaal hard te worden. “Als je in de
boksring staat, komt het niet in je
hoofd op om op te geven. Je kunt de
ring niet uitrennen. Je moet jezelf
verdedigen”, zei Esajas in 2016 in
Trouw over de trainingen die hij Ber-
tens geeft.

Zoals tennissers naar voetballers
kijken, kijken voetballers weer naar
tennissers. Valérie Sedoc, voormalig
atleet en oud-voetballer bij FC Gro-
ningen, gebruikt zijn kennis over at-
letiek in zijn voetbalschool. Op inter-
net kijkt hij regelmatig filmpjes van
looptrainingen in het tennis. “Het
snel reageren heb je ook nodig als
voetballer. Ik denk dat ze ook veel
kunnen leren van basketbal en Ame-
rican football. Die jongens kunnen

echt snel sprinten. Ze zijn heel explo-
sief.”

Topspelers als Frenkie de Jong heb-
ben veel aan de kennis van de Sedoc-
broers. Zijn broer Randy Sedoc ge-
bruikt zijn ervaring uit de atletiek bij
Ajax. Hij leerde De Jong veel over
sprinten. “Voetballers hoeven geen
echte topsprinters te worden, want
het zijn maar korte sprintjes op het
veld. Twintig of dertig meter. Het gaat
er wel om dat ze weten hoe ze hun li-
chaam moeten houden. Je leert ze
dingen als niet te veel met je boven -
lichaam schudden, je hoofd recht
houden.”

Morgen staat Luik-Bastenaken-
Luik op het programma, waar Tom
Dumoulin in actie komt. Hij is net
een paar dagen terug van zijn bivak in
Tenerife, bovenop de vulkaan El Tei-
de. Zeventien dagen sliep hij op de
berg om zich overdag urenlang af te
matten. Dat is de traditionele manier
om zo goed mogelijk aan de start te
verschijnen bij de Giro, die over twee
weken op het programma staat. Du-
moulin houdt voorlopig vast aan de
oude wielerwetten, voor de grote ron-
des staat die aanpak nog niet ter dis-
cussie. Maar zijn interesse in een trai-
ningsweek met Van der Poel is in ie-
der geval gewekt.


