"Topsporters in de kijker"
Hoge bomen vangen veel wind is ook voor de topsporter een gezegde dat opgang doet. Dat geldt niet alleen voor
het presteren in sportieve zin maar ook voor hun doen en laten daarbuiten. De laatste weken zijn weer een aantal
van deze sterren aan de scherpe pennen van de journalistiek ten prooi gevallen. Zoals gezegd gaat het vaak over
feiten en gedragingen buiten de sport en veelal in de negatieve zin. Ook wel logisch, zolang ze sportief floreren,
valt daar weinig negatiefs over te vermelden. Dan maar naar het randgebeuren waar ze net als iedereen hun
steekjes laten vallen, want het zijn per slot van rekening ook maar kinderen van een moeder.
Bijzonder was natuurlijk het hele gedoe om Joerie van Gelder. Zijn uitsluiting voor de wereldkampioenschappen
turnen in Rotterdam. Dit vanwege vermeend cocaïnegebruik. De meningen van de turnbond en Joerie zijn
tegenstrijdig en het laatste woord daarover is nog niet gezegd en vooral geschreven.
Dan Nigel de Jong, die vanwege zijn harde en gevaarlijke spel uit de voetbalselectie is verwijderd door bondscoach
van Marwijk. In elk geval is dit een affaire die binnen zijn sportbedrijvigheid valt. Ontkenning van Nigel en gesteund
door zijn clubtrainer zorgen weer dat het strijdtoneel zich buiten de sportvelden is gaan afspelen. Het spel der
zwarte Pieten is al in volle gang.
Ook weer opzienbarend zijn de verwijten en daaruit voortvloeiende financiële eisen van Bayern München over een
slepende knieblessure van Marc van Bommel. Interessant zijn daarbij de meningen van Louis van Gaal en Marc zelf.
Het lukt de journalisten nog niet om daar goed de vinger achter te krijgen. Let op! De suggererende pen zal
binnenkort in actie komen.
Van een heel andere orde is de indrukwekkende beslissing van Robert Gesink, die al zijn kaarten had gezet op de
Ronde van Lombardije. Hij had afgelopen weekend op indrukwekkende wijze de Grote Prijs van Montreal gewonnen
en alle kaarten gezet op die laatste ronde dit weekend.
Zijn vader was vorige zondag zwaar ten val gekomen tijdens een mountainbike wedstrijdje. Robert verkoos om de
Ronde van Lombardije te laten vallen en is meteen vanaf Montreal naar het ziekbed van zijn vader gegaan, die in
kritieke toestand verkeert.
Hoewel de omstandigheden waarin niet zo vrolijk zijn, is het een verademing dat er tussendoor ook wat nieuws
verschijnt dat respect verdient.
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