"De Black-out van Gerard"
Na emotievol naar bed gegaan te zijn en de beelden steeds voor ogen zag, waardoor ik nauwelijks geslapen heb, kwam ik tot de
conclusie dat ik ook Gerard sterkte moet wensen.
De beelden die ze lieten zien toen hij erachter kwam dat hij verkeerde instructies aan Sven had doorgeseind vond ik zo erg voor
hem.
Een black - out staat er in de krant, dat is de oorzaak geweest.
Ieder mens heeft wel eens een black - out, dikwijls op cruciale momenten, als je gespannen bent, als er "iets'' van af hangt, in de
vorm het waar willen maken.
Zelf denk ik dat de Koreaan Lee, die pas zijn derde 10 km wedstrijd reed met name Gerard in de war heeft gebracht. Sven
kennende had gewoon vertrouwen in zich zelf en dat heeft hij laten zien. Voor Lee dus mijn grote bewondering.
Een sportman die niet mee mocht doen met de shorttrack besloot zich dan maar in te schrijven voor de lange afstanden op de
schaats.

Het is heel raar, maar de afgelopen nacht waren vooral de beelden van Gerard voor mij te zien. Het gevoel om zo af te gaan, het
gevoel om een groot sportman zijn medaille te onthouden en misschien ook wel het gevoel van het niet goed ( meer ) kunnen
functioneren. Wat moet dit vreselijk geweest zijn en nog zijn voor Gerard.
Ik denk dat hij het sterke gevoel gehad heeft, door het ijs te zakken en het liefst onzichtbaar had willen zijn.
Het is nu zaak om de draad weer op te pakken en de dames te begeleiden vanavond.
Verder is het ook zaak om het contact met Sven weer op te pakken en dat lijkt me ontzettend moeilijk. Sven en hij zijn ook maar
mensen en kan de een zijn fout vergeven en de ander zijn boosheid vergeven?
Lief trouwens hoe oud coach Henk Gemser de twee aangeslagen mensen aan het troosten was. Wat fijn dat hij aanwezig was.
Voor mezelf is het heel moeilijk om over zulke gebeurtenissen heen te stappen. Ook als bijvoorbeeld Nederland verliest bij het
voetbal. Sport vind ik zo spannend en leuk om te zien, maar een kater ligt altijd op de loer. Dat ben ik. Maar aan de andere kant
kan ik ook compleet uit mijn dak gaan als een landgenoot wint.
Rest mij om Sven, Gerard, de dames die vanavond de 5 km rijden heel veel sterkte toe te wensen. Maar ook de mensen die in de
ban van de sport zijn en die zich aangeslagen voelen. Dat is toch wel het mooie van Nederland, deze eensgezindheid.
Maar ook bij tegenvallers is het reuze belangrijk om er voor elkaar te zijn. Juist bij tegenvallers!
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