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De Acht heeft
een trouwe gids
Van onze sportredactie
CHUNGJU – Kanonnen waren het.
“Qua potentie was de Holland Acht
op de Olympische Spelen van Londen in 2012 de beste ploeg die ik
ooit heb mogen sturen.”
Dat zegt Peter Wiersum, al zo’n zes
jaar de vaste ‘loods’ van het vlaggenschip van de Nederlandse roeiploeg.
Niettemin moest de Nederlandse
boot vorig jaar op Dorney Lake genoegen nemen met de teleurstellende vijfde plaats.
“Het was een mislukte campagne,”
erkent de 28-jarige student bedrijfskunde, die vanaf morgen deelneemt
aan de wereldkampioenschappen in
het Zuid-Koreaanse Chungju.
Hoewel die olympische domper nog
steeds aan Wiersum knaagt, wil de
ervaren stuurman er eigenlijk niet al
te veel meer op terugkomen. “Met de
ploeg was feitelijk weinig mis,” wil
het prominente lid van Proteus-Eretes (Delft) nog wel kwijt. “Er zat zo
veel power en techniek in de boot.
Snelheid hadden we meer dan genoeg, maar helaas waren we geen al
te hecht team.”
Die biecht kwam te laat. Pas nadat
de toenmalige technisch directeur
René Mijnders het roer had overgenomen van de bekritiseerde Italiaanse
coach Antonio Maurogiovanni kwam
de haperende Holland Acht alsnog
op gang.
“We hebben met René toen in acht
weken tijd richting Londen nog een
enorme sprong voorwaarts gemaakt.
Maar uiteindelijk kwam zijn interventie te laat. We waren net niet stabiel genoeg om nog op het podium te
komen, al waren we er met een prima
race in de finale nog wel dichtbij.”

De in Engeland geboren Wiersum, die
bij de Zomerspelen van Peking in
2008 op de vierde plaats eindigde met
de Holland Acht, wist na de eindstrijd
op Dorney Lake vrijwel meteen dat hij
wilde doorgaan tot en met Rio de Janeiro in 2016.
“Terwijl ik voor Londen nog serieus
dacht aan stoppen. Ik wilde echter revanche, met die vijfde plek wilde ik
geen afscheid nemen. Dat voelde niet
goed. Nadat ik begin januari de plannen van interim-manager Joop Alberda en de nieuwe technisch directeur
Hessel Evertse had aangehoord, was
ik ervan overtuigd dat ik in de Holland Acht moest blijven. Ik ben nu de
enige die is overgebleven van de

‘Zo kon ik toch geen
afscheid nemen, dus ga
ik door tot 2016 in Rio’
olympische ploeg van Londen.”
Wat maakt Peter Wiersum, ‘Pietje’
genoemd door zijn teamgenoten, tot
de beste gids voor het Nederlandse
prestigeobject? Hij kan er simpelweg
niet omheen draaien. “Met 1.77 meter
ben ik relatief nog lang, maar te klein
om zelf aan de top te roeien. Mijn gewicht van 55 kilo is echter goed, maar
daar moet ik wel nauwgezet op letten.”
“Verder heb ik aardig wat gevoel
voor de boot opgebouwd,” zegt de ervaren stuurman. “Ik kan, indien nodig, het strijdplan en het tempo onderweg aanpassen. Mijn belangrijkste taak is echter het schip opgewarmd en scherp op tijd aan de start
te krijgen. En dan rechttoe-rechtaan
naar de finish, zo hard mogelijk.”

AFC wil na interne
onrust voetballen
Van onze sportredactie
AMSTERDAM – Morgen begint de
competitie in de topklasse en
woensdag volgt bekervoetbal,
maar wat AFC beroert, heeft weinig met voetbal te maken.
Hoewel de exacte toedracht nog
binnenskamers blijft, staat vast
dat de nieuwe trainer van AFC,
Willem Leushuis, wegens ‘kwetsende opmerkingen’ door het bestuur op het matje is geroepen.
Op trainingskamp in Italië, vorige maand, had Leushuis zich ge-

‘Zijn excuses zijn
geaccepteerd, dan
moet het over zijn’

Amstelpark. ‘Ik wil er alles voor doen en tot mijn dertigste carrière maken in het tennis.’
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stoord aan de aanwezigheid van
een Amsterdamse horecaondernemer, tevens lid én sponsor van
AFC, die zich te midden van zijn selectie ophield.
Leushuis had zijn spelers in de
kleedkamer gewaarschuwd voor
de bemoeienis van de man. Wat de
trainer aan kwetsends heeft gezegd, is niet bekend. Volgens RTV
Noord-Holland, dat zegt e-mails
over het incident in handen te hebben, variëren de lezingen van ‘de

Jood’ tot ‘het is en blijft een Jood’.
Het bestuur hoopte de affaire
binnenskamers te kunnen houden, maar de opmerkingen zijn gelekt. Binnen de club gingen anderen zich ermee bemoeien. Middels
een actie op Facebook werd tot het
vertrek van de trainer opgeroepen. Die ophef dreigde te escaleren. De pagina is verwijderd.
Het bestuur wil de aandacht weer
bij het voetbal hebben. Morgen
begint de competitie. AFC speelt
dan in Groesbeek tegen De Treffers. En woensdag, in Oud-Beijerland, treft AFC in de eerste ronde
van het bekertoernooi SHO. Winnen de Amsterdammers, dan komt
in de tweede ronde FC Groningen
in Buitenveldert op bezoek.
AFC-preses Machiel van der Woude zegt op RTV Noord-Holland dat
de club de zaak ‘heel serieus’ heeft
genomen, ‘maar het moet een keer
over zijn.’ Hij betreurt dat de affaire op straat ligt. “De trainer heeft
iets gezegd wat absoluut niet is
goed te praten. Daarvoor heeft hij
een serieuze waarschuwing gehad. Nog één keer en het is over.
We hebben het vertrouwen dat het
niet weer gebeurt. Deze man is
geen recidivist. Hij heeft zijn excuses gemaakt, ook tegenover de
man om wie het gaat. Dat excuus is
geaccepteerd. Dan is het over.”

