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Landskampioen worden
in een piepklein zaaltje

kostte
leven

Volleybalvereniging Alterno voor het eerst de beste bij de vrouwen
Eline van Suchtelen

te brengen. Beneden lopen anderen geschokt rond. FOTO HOLLANDSE HOOGTE

Bij het verdraaien
van de feiten nam
de politie bij wijze
van alcoholcontrole
bloed af van lijken

de autoriteiten, die 23 jaar lang
hebben geprobeerd de schuld in de
schoenen van de supporters te
schuiven. Een vernietigend rapport
onthulde in september 2012 dat de
ramp volledig te wijten is geweest
aan de wedstrijdorganisatie en de
politie. Het betekende na een 23-jarige campagne eindelijk ‘Justice for
the 96’ maar maakte de pijn en
woede bepaald niet minder. Ook bij
de verhoren en onderzoeken die
momenteel nog altijd worden gehouden, komen steeds opnieuw
huiveringwekkende details boven
over de toedracht en nasleep van de
ramp.
In Shefﬁeld ging het mis doordat
te veel kaarten waren verkocht
voor een bouwvallige staantribune
zonder ‘crush barriers’, hekjes die
de menigte in bedwang moeten
houden als golfbewegingen ontstaan. Toen de tribune al overvol
was en de wedstrijd op beginnen
stond, opende de politie een extra

ingang. Vooraan konden mensen
geen kant op door een muur en metershoog hekwerk dat het veld van
de tribune scheidde.
Toen duidelijk werd dat zich een
ramp voltrok blunderde de politie
wederom door onder meer medisch
personeel te weigeren, supporters
die elkaar hielpen uit elkaar te
slaan en 59 van de 96 overleden
supporters te vroeg dood te verklaren. Na aﬂoop werd het nog veel erger toen de politie wilde doen geloven dat een dronken menigte, deels
zonder kaarten, expres laat naar
het stadion zou zijn gekomen en
hiermee voor de uiteindelijk dodelijke chaos zou hebben gezorgd.
Om die stelling te bewijzen nam de
politie bloed af van lijken als alcoholcontrole, trok ze de slachtoffers
na op een eventueel strafblad en
wijzigde of verwijderde ze 116 van
de 164 getuigenverklaringen en camerabeelden.
Mede door Hillsborough hebben
veel Liverpudlians een hartgrondige
hekel aan de overheid. En aan The
Sun, het boulevardblad dat de politieleugens als ‘The Truth’ op de
voorpagina zette en sindsdien in de
havenstad nauwelijks meer verkocht wordt. Dat de echte waarheid
onlangs boven water kwam en zelfs
premier Cameron namens de toenmalige Thatcher-regering zijn excuses aanbood, was slechts een pleister op de nog altijd verse wond van
de ramp die het Europese voetbal
onherstelbaar veranderde.

Veel middelen heeft volleybalvereniging Alterno niet. Neem de zaal
waarin de teams trainen. Die is zo
klein dat de toeschouwers zaterdag
in de ﬁnale van de play-offs moesten uitwijken naar de kantine waar
een scherm was neergezet. Publiek
zat hutjemutje op elkaar gedrukt.
Toch was het gezellig. De gemoedelijke sfeer typeert de club uit Apeldoorn. De volleybalsters van VV Alterno wonnen zaterdag voor het
eerst in de 40-jarige geschiedenis
van de vereniging de landstitel. De
vrouwen wonnen de ﬁnale van de
play-offs met 3-1 van Sliedrecht
Sport.
Met de unieke zege bewees de
vereniging dat succes ook haalbaar
is zonder een grote bak met geld.
“Je moet wat creatiever zijn”, zegt
coach Ali Moghadassian. De trainer heeft sinds drie seizoenen de
leiding over het eerste vrouwenteam. Om met weinig ﬁnanciële
middelen met de top van Nederland mee te komen, is volgens
Moghadassian een hoop creativiteit nodig. Om naar het buitenland
te kunnen voor internationale
wedstrijden is een crowdfundingactie opgestart. “Met het geld wat
we daarmee hebben opgehaald,
hebben we dingen als hotels en de
busreis betaald.”
Als er een fysiotherapeut nodig is
dan wordt er eerst in het team van
vrijwilligers gekeken of er iemand
is die kan helpen. Voor een betaalde kracht is geen geld omdat een
grote sponsor ontbreekt. Op een
dik salaris kunnen de speelsters
niet rekenen. “Wat de meiden bij
ons krijgen, kun je geen salaris
noemen”, zegt voorzitter Leo Dadema. “Af en toe vergoeden we wat
onkosten. De meesten werken of

Grote vreugde bij speelsters en publiek na het laatste punt. FOTO JOS MULDER

Vereniging bewijst
dat succes ook
haalbaar is zonder
grote bak met geld

studeren naast het volleyballen.”
De reden dat veel speelsters toch
trouw blijven aan de club heeft
volgens Dadema met het gemoedelijke karakter te maken. Alterno is
net één grote familie. “Wat dat gevoel is, kan ik niet precies beschrijven”, zegt Dadema. “Ik ben hier
pas twee jaar voorzitter maar het
voelt vertrouwd, alsof ik hier al
tien jaar zit.”
De goede sfeer is een van de succesfactoren, weet Moghadassian.
De moraal is hoog omdat de speelsters veel voor hun club over heb-

ben. “Daarom is het zo mooi dat
we er nu eindelijk iets voor terugkrijgen. Vorig jaar wonnen we de
beker en nu de landstitel. Een
unieke prestatie.”
De doelen voor volgend jaar
heeft de coach al klaarliggen. De titel prolongeren en een aantal rondes verder komen in de Europese
competitie. Afgelopen seizoen debuteerden de vrouwen op Europees niveau maar verder dan de
eerste ronde, tegen een club uit
Zwitserland, kwam het team niet.
In de toekomst moet daar verandering in komen. Toch hoopt Dadema dat de vrouwen niet al te hoge ogen gooien. Nu de landstitel
binnen is, verwacht de voorzitter
dat er meer aandacht voor de topspeelsters komt vanuit topclubs.
De verleiding om in het buitenland te spelen, waar riante salarissen worden uitgekeerd, is immers
hoog. “Wij moeten ze op een andere manier tevreden houden. Gelukkig lukt dat tot nu toe goed.”

Doping nauwelijks besproken
Documentaire over wielerploeg Argos-Shimano is gemiste kans
Edo Sturm
Het dilemma van een journalist of
ﬁlmmaker met het onderwerp doping is dat de waarheid niet uit de
mond van een sporter komt maar
uit die van een rechter. Dachten
wij nu echt dat Lance Armstrong
zijn eigen illusie zou opblazen met
een publieke bekentenis? Er was
een gerechtelijk vooronderzoek
voor nodig om hem tot spreken te
dwingen.
Filmmaker Dirk Jan Roeleven
worstelt in de documentaire ‘Nieuwe Helden’ met dezelfde vraag.
Wat is nu precies de waarheid in
het wielerpeloton? Maakt het uit
wie het roept? Ja, dat sowieso. Als
de 25-jarige Duitse sprinter John
Degenkolb van Argos-Shimano
zegt dat hij zuiver rijdt, ben je geneigd hem op zijn blauwe ogen te
geloven. Anders is het als een paar
minuten later zijn ploegleider Rudi Kemna (46), geschorst vanwege
epo-gebruik, roept dat ‘het de
waarheid is die wij vertellen’.
Roeleven keek vorig jaar in de
Tour de France vier weken mee

over de schouders van de renners,
de ploegleiding en de verzorgers
van Argos-Shimano. Hij wilde met
eigen ogen zien waarin de Nederlandse ploeg verschilt van andere
wielerformaties. Het team, inmiddels omgedoopt in Giant-Shimano,
predikt prestaties zonder de ethiek
en moraal geweld aan te hoeven
doen. “Wij rijden 100 procent dopingvrij.”
Jammer is dat het onderwerp na
een bezoek van het Franse antidopingagentschap en de teamarts
die uitlegt waarvoor het handjevol
pillen met supplementen dient,
een voortijdige dood sterft. Welgeteld vijftien minuten duurt de
aversie van de jonge renners en
staf tegen dopinggebruikers. De
rest van de ﬁlm wordt opgevuld
met, hoe mooi ook, beelden van
vallende, fulminerende en uiteindelijk gelukkige wielrenners op de
Champs-Élysées.
Doping leent zich slecht als onderwerp wanneer de spreekwoordelijke stront aan de knikker uitblijft. Wat resteert na het zien van
‘Jonge Helden’ zijn vooral onbe-

nutte kansen, om in sportjargon te
blijven. Zoals de ploegdokter met
zijn pillendoos. Magnesium, zink,
ijzer, visolie, vitaminen, paracetamol. Je vraagt je af waarom een
meer dan gezonde atleet dergelijke – legale – preparaten nodig
heeft. Schadelijk zijn ze niet, de
cafeïnepillen die de teamarts aan
de renners uitdeelt. Prestatiebevorderend zijn ze zeker, beweert hij.
Sprinter Marcel Kittel, winnaar
van vier Touretappes, slikt ze niet.
“Hij gelooft er niet in”, zegt diezelfde arts.
En hoe staan de UCI en het Wada
tegenover de oprukkende medicalisering in vaste vorm binnen het
peloton? De ploeg is mede vaandeldragers van de MPCC, het verband
van ploegen dat vecht voor een geloofwaardige wielersport. Vicevoorzitter is Giant-Shimano’s baas,
Iwan Spekenbrink. Vindt hij het
verenigbaar, pillen en sporten? Het
zijn vragen die de ﬁlmmaker jammer genoeg niet stelt.
‘Jonge Helden - In het hart van de
Tour’ gaat donderdag in première.

