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Het is nog maar 450 dagen tot de
opening van de Olympische Spelen
van 2012 in Londen.
AD Sportwereld telt maandelijks af.
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‘Ik investeer liever in mensen dan in stenen’
Maurits Hendriks is technisch directeur van NOC*NSF en volgend jaar in
Londen ook chef de mission van
de Nederlandse ploeg. Wat
houdt hem deze maand bezig op
weg naar de Spelen?
,,De Australiërs hebben een eigen trainingscentrum in Italië,
aan het Meer van Varese. Ik heb

het gezien toen ik vorige week daar bij
onze roeiers was. Ik was onder de indruk
van het Australische project. Maar we
moeten ons niet gek laten maken. De
Australiërs hebben heel veel sporters
die in de Europese zomer hier
wedstrijden hebben. Dan is het
heel effectief om zo’n centrum te
hebben.
,,Het geeft aan hoe ver een land

de TD

als Australië bereid is te gaan op het gebied van investeringen en details. Dan
denk ik weer even: oh ja, zo zijn concurrenten bezig. Zo’n prikkel krijg ik dagelijks.
Iedereen is in beweging op weg naar de
Spelen van Londen.
,,Wij hebben in onze winter ook veel sporters die de warmte opzoeken om te trainen. Maar ik denk niet dat er één heel goede plek te vinden is waar we met verschei-

dene sporten terecht kunnen. Dat lukt op
ons eigen Papendal al bijna niet. Daarom
investeer ik liever in mensen dan in stenen. Dat gaat uitstekend. We hebben goede
mensen rond onze sporters. Ik heb in
Varese uitgebreid met Antonio Maurogiovanni gesproken. Hij is de nieuwe hoofdcoach van de roeiers. Ik ben ongelooflijk
blij dat we in deze olympische cyclus nog
zo’n vakman hebben kunnen vinden.’’

'Londen? Mooie stad, beetje duur'
VIZIER OP
LONDEN

Genomineerden
Judo: Jeroen Mooren (-60 kg),
Dex Elmont (-73), Guillaume
Elmont (-81), Henk Grol (-100),
Danny Meeuwsen (-100), Birgit
Ente (-48), Shareen Richardson
(-57), Anicka van Emden (-63),
Elisabeth Willeboordse (-63),
Esther Stam (-63), Edith Bosch
(-70), Linda Bolder (-70), Kim
Polling (-70), Marhinde Verkerk
(-78), Carola Uilenhoed (+78).
Paardensport: Edward Gal (dressuur), Imke Schellekens-Bartels
(dressuur), Team (dressuur).
Schermen: Bas Verwijlen (degen).
Schieten: Peter Hellenbrand
(luchtgeweer 10 M).

Tienduizenden sporters
over de hele wereld zijn
al dagelijks met Londen
2012 bezig. Zo ook zevenkampster Remona
Fransen (25). Hoe liggen
haar kansen om de
Spelen te halen?
ARJAN SCHOUTEN

REMONA FRANSEN, MEERKAMP

bij de WK in Zuid-Korea. Ook de
hoogspringlimiet van 1,95 meter is
met mijn pr van 1,92 binnen bereik’’

Zijn de kaarten voor de zevenkamp al
besteld door de familie Fransen?
,,Ze willen er dolgraag bij zijn, allemaal. Het zou superfijn zijn, maar
dat mogen ze allemaal zelf regelen.
Ik weet niet eens of bestellen nu
nog lukt. Vrienden van mijn atletiekclub hebben wel al kaarten besteld voor mijn eventuele optreden.
Ik kijk nu al uit naar die Spartaanvlag op de tribune’’
Denk je veel aan Londen?
,,Het is mijn grote doel geworden. Ik
heb er mijn werk en een groot deel
van mijn sociale leven voor opgegeven. Ik zie dat niet als een opoffe-
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Heb je de vijf olympische ringen al op
je rug laten tatoeëren?
Remona Fransen: ,,Nee, ik ben ook
niet echt de persoon voor tatoeages.
Bovendien vind ik dat je eerst op de
Spelen geweest moet zijn voordat je
zo’n tatoeage neemt. De Spelen, dat
is het hoogst haalbare. Iets unieks.
Maar je leven lang zoiets meedragen? Ik zou het niet doen.’’

ring, want dit leven is een groot
voorrecht. De exacte data van de zevenkamp wil ik trouwens pas zien
als ik zeker ben van deelname, anders denk ik écht elke dag aan
Londen. Nu weet ik dat het ergens in
augustus moet gebeuren. Maar eerst
maar eens zorgen dat ik er kom.’’

Hoe groot is de kans dat je Londen
haalt?
,,Met drie beschikbare tickets voor
vijf, zes Nederlandse vrouwen
wordt het behoorlijk aanpoten.
Mijn kracht is dat ik een laatbloeier
ben. Heb altijd mijn studie fysiotherapie voorrang gegeven en ben fy-

siek en mentaal nog lang niet op.
De puntenlimiet is 6280 punten.
Mijn pr is nu nog 5993, maar zeker
na mijn bronzen medaille op de EK
indoor in Parijs weet ik dat er nog
veel ruimte is voor verbetering.
Naast de limiet volstaat een top-8
plaats in Götzis of een top-12 plaats

Wat weet jij over Londen?
,,Ik ben er één keer geweest, een
paar jaar terug. Met mijn toenmalige vriendje was ik een weekendje
weg. Het toeristje uitgehangen,
langs de Big Ben enzo. Mooie stad,
alleen een beetje duur. Ik moet
Londen nog echt leren kennen,
maar wat ik wel weet is dat het klimaat er bijna hetzelfde is als in
Nederland en dat zou straks wel
een voordeel kunnen zijn’’
Welke sporter uit een andere discipline hoop jij straks ook te treffen in
Londen?
,,Ik
ken
zwemster
Femke
Heemskerk goed, maar ik neem aan
dat kwalificatie voor haar geen probleem is. Zij gaat voor goud!
Daarom hoop ik van harte dat rolstoelbasketballer Marc de Hond de
Paralympics haalt. Ik zie hem dagelijks op Papendal en weet dat hij
heel erg bezig is met Londen.’’

IEDEREEN HEEFT TE VEEL KAARTJES AANGEVRAAGD

q

Mijn vrouw had zich vast voorgenomen
kaartjes te kopen voor de Olympische Spelen van 2012. Halverwege maart begon de
verkoop van 6,6 miljoen tickets. Maar net
als vele miljoenen Britten kwam mijn
vrouw pas in actie toen de deadline bijna
was verstreken, vorige week dinsdag.
De website van kaartverkoop kwam knarsend tot stilstand door de enorme hoeveelheid aanvragen op die laatste dag en de organisatoren zagen zich gedwongen de deadline een paar uur op te schuiven. Gelukkig
wist mijn vrouw zich er nog digitaal doorheen te wurmen. Maar ik moest wel even
slikken toen ze me vertelde voor hoeveel ze
aan kaartjes had besteld: 560 pond (630
euro). Ze had tickets aangevraagd voor de

openings- en sluitingsceremonie, het zwemmen, atletiek en turnen.
,,Waarom wil je zoveel zien?”
- ,,Ik wil ze niet allemaal gaan zien.”
,,Waarom heb je dan zoveel kaartjes besteld?”
- ,,Omdat ik misschien ook helemaal niets
krijg.”
Tja. Dit is in een notendop het probleem
met de kaartverkoop. De olympische organisatoren wilden niet het principe hanteren
van wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Over een periode van zes weken konden belangstellenden zich intekenen op de olympische sporten. Als er meer belangstellenden dan kaartjes zijn voor een bepaald eve-

nement, dan wordt er geloot. Iedereen
heeft een gelijke kans.
Hoewel het misschien eerlijker is, heeft het
ook een onbedoeld en vervelend neveneffect. Je hoort van iedereen dat ze meer
kaartjes hebben besteld dan ze eigenlijk
willen hebben om maar niet buiten de boot
te vallen. Dat kan tot rare uitkomsten leiden. Misschien krijgen we straks een kaartje voor het turnen in plaats van de vijf die
we voor het hele gezin had besteld. Ook
niet echt gezellig
Zo lijken we af te stevenen op een verliesverlies situatie. Als ik pech heb dan is mijn
portemonnee een flink stuk lichter. En als
ik écht pech heb, dan krijgen we helemaal
géén kaartjes.
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