
• Prins Willem-Alexander (l.)
stapt lachend het Royal Ope-
ra House binnen. De kroon-
prins woonde gisteravond de
openingsceremonie van de
IOC-sessie bij, die deze week
in Londen wordt gehouden.
Ook onder anderen de Engel-
se prinses Anne, burgermees-
ter Boris Johnson en prins
Albert van Monaco waren
present. Sebastian Coe, voor-
zitter van het organisatieco-
mité van de Olympische Spe-
len, en IOC-voorzitter Jac-
ques Rogge (r.) hielden een
toespraak. „De ceremonie
dragen we op aan alle atle-
ten en kinderen op de we-
reld. Tijdens de Spelen wil-
len we de wereld verenigen
en een generatie inspireren,
dat is ons doel de komende
weken”, zei Coe. „Londen
heeft een speciale plaats in
de Olympische Beweging
en is na 1908 en 1948 klaar
om weer geschiedenis te
schrijven”, voegde Rogge
daaraan toe. 
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„Er was een klein probleem,
maar dat wordt opgelost. Ver-
der wil ik er niks over zeggen”,
aldus Bouwmeesters coach
Mark Littlejohn, wiens pupil
zich eveneens onthield van
commentaar. Dat het voorval
geen ernstige gevolgen zal heb-
ben, wilde Littlejohn echter
nog wel onderstrepen. „Je kan
ongeveer twintig uur met een
zeil varen, voordat de kwali-
teit minder wordt. Dus voor-
dat de Spelen beginnen, varen
we sowieso maar een paar uur
met een nieuw zeil en verder
trainen we met oude materia-
len. Zoiets kan gebeuren.”

Rutger van Schaardenburg,
die in de Laser in actie komt,
twijfelde gisteren of hij zijn
zeil terug moest sturen. Van
Schaardenburg: „Er waren
wel wat kleine dingetjes an-
ders dan ik gewend ben, maar
niks zorgelijks. Misschien dat
ik er even naar laat kijken en
afwacht wat ze zeggen. Je kan

in principe tot de dag voor de
Spelen je zeil terugsturen,
maar dan kan je niet meer op
je beslissing terugkomen.”
Uiteindelijk kan een dergelij-
ke keuze echter wel essentieel
zijn, aldus de Laser-specialist.
„Want je voorstuwing wordt
bepaald door je zeil. Dus dat
moet wel goed zitten en bij de
Spelen is iedereen daar nog
alerter op dan bij een WK. Je
hebt hier tenslotte vier jaar
naartoe gewerkt. Of nog wel
langer.”

Van de overige olympische
klassen is de RS:X (windsur-
fen) eveneens een pure een-

heidsklasse. Dorian van Rijs-
selberge ontving eerder al zijn
zeil, waarop zijn naam ver-
keerd was geschreven. De ont-
brekende ’e’ aan het einde
heeft hij inmiddels weer terug
en over de plank die hij giste-
ren ontving, had de windsur-
fer geen klachten. 

Pieter-Jan Postma mag in
de Finn met zijn eigen mate-
rialen varen. Onlangs onthul-
de de medaillekandidaat met
trots een nieuwe boot, maar
daarmee gaat hij bij nader in-
zien niet van start in Wey-
mouth. Postma: „De oude was
sneller.” 

Nieuw zeil voor Bouwmeester 
Van onze speciale verslaggeefster

WEYMOUTH – Marit Bouwmeester heeft geen goed zeil gekregen van het
IOC. In de Laser Radiaal-klasse, waarin de Friezin tot de favorieten voor
olympisch goud behoort, varen alle deelnemers aan de Spelen met exact de-
zelfde materialen, maar gisteren bleek weer eens dat dit niet altijd het geval
is. In het zeil dat Bouwmeester kreeg, zaten een aantal plooien die er niet ho-
ren. Ze ging ermee terug naar het IOC, die het met haar eens was. Ze ontvangt
naar verwachting morgen een nieuw zeil.

LONDEN – Pók. Twee werelden, twee uitersten vinden elkaar deze ochtend in die
ene slag op golfbaan Welschap. Zwemcoach Jacco Verhaeren (43) put, Frits Philips
(72), de jongste telg van het vermaarde Eindhovense geslacht, kijkt aandachtig toe.
De kunst van het loslaten is de sleutel tot olympisch succes in Londen, zo klinkt het uit
de mond van de oudste van de twee. „In het hier en nu is er nooit iets aan de hand. Wel
in het verleden. Of in de toekomst.”

Jacco Verhaeren en Frits Philips laten zich inspireren door The Inner Game of tennis

waar te nemen wat ik aan het
doen ben. Golf leent zich daar
bij uitstek voor. Als je die hole

beurt als ik alles los kan laten.
Als ik waardevrij blijf en al-
leen in het hier en nu probeer

Philips haalt zijn inspiratie
uit The Inner Game of tennis,
het boek waarmee de Ameri-
kaanse oud-tennisser Tim
Gallwey in 1974 furore maakte
als mentaal begeleider in de
sport. Verhaeren op zijn beurt
raakte geïnspireerd door de
achterliggende gedachte die
Philips graag met de wereld
deelt. 

„The Inner Game gaat over
het slechten van obstakels tus-
sen de oren”, verduidelijkt
Philips. „Als je waarneemt in
het hier en nu en kijkt wat er
gebeurt tijdens een handeling
in de sport, gaat het lichaam
vanzelf veranderingen aan-
brengen. Op het moment dat
je in die waarneming zit, maak
je je nergens druk over. Om-
dat je niet bezig bent met den-
ken over het nu of de toe-
komst, gaat de automatische
piloot in ons onderbewustzijn
vanzelf handelen.”

Verhaeren: „Mijn leven
draait momenteel alleen om
het aantal medailles dat tij-
dens de Spelen gehaald gaat
worden. Het gaat over het
eindresultaat, nooit over het
proces. Maar met mijn zwem-
mers ben ik nóóit over medail-
les bezig. Sterker, in praat
zelfs bijna nooit over de 50 of
100 vrij. Het gaat ook nooit
over een tijd of over een resul-
taat. Dat is waar de werelden
van Frits Philips en die van
mij elkaar komen. Nadenken
over resultaten heeft Louer
een averechtse werking.”

„Als coach ben ik er dank zij
Frits nog meer van doordron-
gen hoezeer willen presteren
negatief werkt op het eindre-
sultaat. Ik kan niet golfen,
maar op de golfbaan heb ik aan
den lijve gevoeld wat er ge-

ziet, denk je alleen maar: die
bal moet erin. En nu moet je
ineens anders denken.”

Het gaat, benadrukt Philips,
om de zogeheten Performan-
ce Triangle, de prestatiedrie-
hoek. Aan de drie uiteinden
staan de begrippen ’genieten’,
’leren’ en ’presteren’. Daar-
overheen legt hij een andere
denkbeeldige driehoek met de
begrippen ’kiezen’, ’waarde-
vrij waarnemen’ en ’loslaten/
vertrouwen’. De synergie van
die zes begrippen leidt tot het
ultieme doel: ontspannen con-
centratie.

Philips: „Waar het om gaat,
is perfectie bereiken door in
het moment waar te nemen.
Dat krijg je pas wanneer je je
onthecht van het resultaat en
er puur op vertrouwt dat het
goed komt. Om dat los te la-
ten, heb je vertrouwen no-
dig.”

Verhaeren: „Sinds Frits mij
kennis heeft laten maken met
The Inner Game, sta ik anders
langs het zwembad. In de trai-
ningen stuur ik meer aan op
het aansturen. Ik maak men-
sen attent op de waarneming
en maak ze nóg bewuster van
hun handelen. Dat laatste
geldt overigens ook voor me-
zelf.”

„Op de vrije slag kun je uit
theorieboeken halen wanneer
je moet ademen. Dat is een val-
kuil. Het woord ’moet’ maakt
duidelijk dat je dan niet met
The Inner Game bezig bent. Je
beter vragen stellen dan op-
drachten geven. ’Waar zit je

hand tijdens het ademhalen?
Is dat prettig?’ Daarmee wil je
hetzelfde zeggen: ik wil dat je
eerder ademt. Je bereikt er al-
leen veel meer mee dan met
het geven van een opdracht.”

Philips: „Doe-instructies
roepen alleen maar twijfels
op. Daarmee blokkeer je het
proces en is het effect nave-
nant.’’

Verhaeren: „Toch blijft het
loslaten voor sporters lastig.
Die klok hangt nu eenmaal in
het bad en de camera’s langs
het water registeren vrijwel
alles. Mijn leven draait om
honderdsten van seconden.
Maar ik heb ik het er met mijn
zwemsters nooit over.”

„Het gaat mij om de ene
vraag: hoe kan ik de zwemmer
laten voelen dat-ie het goed
doet zonder continu op de klok
te hoeven kijken? Anders
werk je té resultaatgericht.
Niet de klok, maar de slagfre-
quentiemeter is de laatste we-
ken voor een groot toernooi als
de Spelen mijn belangrijkste
hulpmiddel. Ik geef ook altijd
eerst de frequentie en dan pas
de tijd door. Puur en alleen om
de sporter bewust te maken
dat die tijd een gevolg is van
het proces.”

„Aan de ene kant wil je het
proces tot op de millimeter
controleren. Waar zit de ver-
betering? Maar als je die ver-
betering weet, is de vraag hoe
je die vervolgens teweeg kunt
brengen. Dat kunstje doen
valt op zich nog wel mee. Maar
dat kunstje doen als het span-
nend wordt, dát is de ultieme
uitdaging.”

„Iets aanleren lukt het best
wanneer je als atleet geniet.
Daarom moet je tijdens een
wedstrijd, hoe belangrijk ook,
zien dat je jezelf de ruimte

geeft om te genieten. Alleen
dan kun je presteren. Het
wordt topsporters door de bui-
tenwacht vaak kwalijk geno-
men als ze zeggen dat ze tij-
dens een toernooi willen ge-
nieten. Ik zeg juist: geniet in
Londen van iedere seconde.”

Philips: „Alleen dan wor-
den prestaties je als een toegift
in de schoot geworpen.”

• Frits Philips (l.) en Jacco Verhaeren discussiëren op golfbaan
Welschap. FOTO: MATTY VAN WIJNBERGEN
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BOXMEER – Zonder de
grote helden uit de Tour de
France en in een jaar dat de
Nederlandse topwielren-
ners op de Franse wegen
faalden, is het goede weer
vooralsnog de belangrijk-
ste trekker voor de criteri-
ums. De zogenaamde rond-
jes rond de kerk kennen een
grote concurrentie van de
Olympische Spelen in Lon-
den. Tourwinnaar Bradley
Wiggins vertrok gisteren
vanuit Parijs al naar de
Britse metropool om zich
daar helemaal op de olym-
pische wegwedstrijd en
tijdrit te richten. Zaterdag
komen de profs voor Buc-
kingham Palace al in actie.

Boxmeer had gisteravond
voor het massaal aanwezige
publiek toch een renner uit
de top drie van de Tour. De
Italiaan Vincenzo Nibali
wilde wel nog even naar Ne-
derland komen voordat hij
naar het grootste sporteve-
nement ter wereld reist. Ui-
teraard zegevierde Nibali in
Boxmeer. 

„Ondanks de crisis heb-
ben de meeste organisato-
ren wel de budgetten om
toppers aan te trekken,
maar ze zijn nu niet voor-
handen”, gaf rennersmake-
laar Orlando van den Bosch
aan. De komende dagen
zijn vooral Laurens ten
Dam, Steven Kruijswijk en
Johnny Hoogerland de pu-
bliekstrekkers van het na-
Tourse circus dat door Ne-
derland trekt en plaatsen
als Stiphout, Chaam, Roo-
sendaal en Heerlen aan-
doet.

Spelen zit
criteriums

dwars
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Fakkel op Wimbledon

LONDEN – Andy
Murray en Venus
Williams hebben
met de olympi-
sche fakkel een
ronde gelopen
over het center-
court van Wimble-
don. „Dit is een
heel bijzonder
moment voor
mij”, aldus Mur-
ray. Twee weken
geleden was de

25-jarige tennisser
de eerste Brit
sinds 1938 die de
finale van het
beroemdste gras-
toernooi ter we-
reld speelde. Mur-
ray moest in de
eindstrijd buigen
voor Roger Fede-
rer. Williams (32),
vijfvoudig kampi-
oene op Wimble-
don, heeft al drie

gouden medailles
in haar prijzenkast
hangen. In 2000
won ze twee me-
dailles op de Spe-
len van Sydney,
waarvan een in
het dubbelspel
met haar zus Sere-
na. Ook in 2008
(Peking) won de
Amerikaanse met
haar zus het dub-
belspel.

GOUD VOOR BAS VERWIJLEN
Van onze speciale

verslaggevers
LONDEN – Volgens het gere-

nommeerde Amerikaanse
sportmagazine Sports Illustra-
ted wint de Nederlandse scher-
mer Bas Verwijlen tijdens de
Olympische Spelen goud op het
onderdeel degen. Daarnaast
wint de Oranje-equipe nog vier
keer goud, al zitten daar niet de
’zekere’ eerste plaatsen van de
4x100 meter vrije slag vrouwen

en de hockeydames bij. 
Sports Illustrated heeft een

reputatie opgebouwd met het
voorspellen van uitslagen tij-
dens de Spelen, zoals het goud
voor Nicolien Sauerbreij tij-
dens de Winterspelen in Van-
couver. Volgens de Amerikaan-
se experts zijn naast Verwijlen
ook Ranomi Kromowidjojo (100
meter vrij), Dorian van Rijssel-
berge (windsurfen), Marit
Bouwmeester (zeilen) en Ade-

linde Cornelissen (dressuur)
straks winnaar van olympisch
goud. 

Daarentegen worden de
zwemdiva’s derde achter Aus-
tralië en de Verenigde Staten
en verliezen de hockeyvrou-
wen in de finale van Argenti-
nië. 

Volgens Sport Illustrated
haalt Nederland vijf keer goud,
vier keer zilver en zeven keer
brons. 

WARMING-UP VOOR LONDEN

• Marit
Bouwmees-

ter heeft
problemen
met haar

zeil.
FOTO: 

RICHARD
LANGDON

• Andy Murray (l.) en Venus Williams showen de olympische
fakkel op het heilige gras van Wimbledon. FOTO: AFP 
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