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6 SPORT

Ron Vlaar en Leandro Bacuna
zijn nog een stap verwijderd
van een prestigieuze prijs. De
Nederlanders bereikten giste-
ren met Aston Villa de finale
van de FA Cup door Liverpool
op Wembley verrassend met
2-1 te verslaan. Fabian Delph
maakte kort na rust het win-
nende doelpunt in de Londen-
se voetbaltempel.
Aston Villa keert op zaterdag
30 mei terug op Wembley voor
de eindstrijd tegen Arsenal. De
titelverdediger won zaterdag
in de halve finale na verlen-
ging van Reading, dankzij
twee doelpunten van Alexis
Sánchez (2-1).
Philippe Coutinho zette Liver-
pool na een half uur op voor-
sprong, maar Aston Villa
kwam al snel langszij via Chris-
tian Benteke. Aanvoerder
Delph schoot Aston Villa in de

tweede helft naar de Engelse
bekerfinale. De ploeg uit Bir-
mingham won de FA Cup al ze-
ven keer, Arsenal is samen met
Manchester United recordhou-
der met elf titels.
Voor Liverpool dreigt het sei-
zoen zo als een nachtkaars uit
te gaan. De ploeg staat in de
competitie op een teleurstellen-
de vijfde plaats.

De rentree van trainer Bruno
Labbadia op de bank bij HSV is
uitgelopen op een teleurstel-
ling. De hekkensluiter verloor
bij Bremen de 102e versie van
de ‘Nordderby’. In de slotfase
ging het mis voor HSV nadat
Valon Behrami een doorgebro-
ken speler had neergehaald. De
Zwitser moest met rood van
het veld, waarna Di Santo de
toegekende strafschop benutte:
1-0. Van der Vaart stond met de
aanvoerdersband om zijn arm
in de basis.

Middenvelder Luka Modric van
Real Madrid is waarschijnlijk
voor de rest van het seizoen uit-
geschakeld vanwege een knie-
blessure. De Kroaat moest za-
terdag het veld verlaten in de
tweede helft van het gewon-
nen duel tegen Malaga (3-1). De
verwachting is dat hij zes we-
ken niet kan meespelen. Het
verlies van Modric is een klap
voor Real dat woensdag de hal-
ve finale van de Champions
League hoopt te halen ten kos-
te van stadgenoot Atlético.

Chelsea heeft zaterdag een for-
se stap naar de landstitel gezet.
De Londense formatie won de
topper in de Premier League te-
gen Manchester United met
1-0, waardoor de ploeg van
coach Louis van Gaal zo goed
als uitgeschakeld is in de strijd
om het kampioenschap.
Chelsea had aanvankelijk niet
veel te vertellen, maar het eer-
ste schot op het doel van
keeper David De Gea was wel
meteen raak. Eden Hazard be-
sliste de topper.

Thomas Tuchel is vanaf 1 juli
de trainer van Borussia Dort-
mund. Tuchel is de opvolger
van Jürgen Klopp die deze
week zijn afscheid aankondig-
de. Hij tekent een driejarig con-
tract. De 41-jarige Tuchel maak-
te de voorgaande seizoenen in-
druk bij Mainz 05. Ook Klopp
maakte zeven jaar geleden de
overstap van Mainz naar Dort-
mund. Dortmund beleeft een
tegenvallend seizoen, maar
kan het seizoen nog wel opluis-
teren in de beker.

DEN BOSCH – De Nederlandse ten-
nissters zijn gisteren in de Fed
Cup ten koste van Australië gepro-
moveerd naar wereldgroep I en
horen daarmee bij de acht beste
landen ter wereld. Arantxa Rus
(217e van de wereld) versloeg Jar-
mila Gajdosova (48e van de we-
reld) in drie sets (0-6 7-5 7-5) en
zette Nederland daarmee op een
niet meer te achterhalen voor-
sprong van 3-1. Eerder op de dag
won Kiki Bertens met 6-2 6-3 vrij
gemakkelijk van Casey Dellacqua.
Zaterdag versloeg Bertens ook
Gajdosova, terwijl Rus verloor
van Dellacqua. „Ik ben ontzet-
tend trots”, zei captain Paul Haar-
huis. „Die meiden hebben onge-
looflijk gepresteerd.”

Liverpool laat zich verrassen

Rentree Labbadia
levert HSV niets op

TERMAS DE RIO HONDO – Motorra-
cer Marc Márquez lag halverwege
de Grand Prix van Argentinië een
straatlengte voor op de rest van
het veld, maar de Honda-rijder re-
kende buiten de klasse van Valen-
tino Rossi. De negenvoudig we-
reldkampioen liep in het tweede
deel van de race in de MotoGP
ronde voor ronde in op de Spaan-
se regerend wereldkampioen en
sloeg in de slotfase genadeloos
toe. Márquez vergooide zelfs de
tweede plaats: hij viel na een roe-
keloze actie om Rossi weer voor-
bij te steken. De 36-jarige Italiaan
boekte zijn tweede zege van dit
jaar en de coureur van Yamaha
leidt riant in het wereldkampioen-
schap.

Chelsea heeft titel
voor het grijpen

Tuchel volgt Klopp
op bij Dortmund

Uitvallen Modric klap
voor Real Madrid

door Marcel Luyckx

MONTPELLIER – Ze is zes minuten
ouder dan tweelingzus Lieke, een
centimeter of 10 kleiner en als
turnster liep ze lange tijd achter
in haar ontwikkeling. Laatbloeier
Sanne Wevers (23) is er wel snel-
ler bij als het gaat om het winnen
van medailles in ‘de grote men-
senwereld’.
Balk is haar favoriete onderdeel.
Tegen de verwachting in bezorg-
de Sanne Wevers zaterdag in
Montpellier in de toestelfinales
van het EK op brug haar vader
Vincent het voorlopig mooiste
moment in zijn trainerscarrière.
Die beslaat intussen zo’n twintig
jaar. Sanne prevelde schietgebed-
jes bij de oefening van de Britse
Elisse Downie, 15 jaar pas. Toen
duidelijk werd dat de laatste turn-
ster op brug de Oldenzaalse de
bronzen plak niet meer af kon
pakken, vonden vader en dochter
elkaar in een innige omhelzing op
de turnvloer. „Een supergevoel”,
beschreef de dochter het. „Een
speciaal moment”, zei Vincent
Wevers, die zijn emoties snel
weer onder controle had. „Natuur-
lijk ben je dan coach, maar ook
een heel klein beetje papa. In een
individuele wedstrijd mag het. Ik
probeer het anders altijd geschei-
den te houden.”
Ze bewees dat het gelukt was om
zich tijdens de voorbereiding in
uitvalsbasis Heerenveen af te slui-
ten van ‘al het negatieve’, zoals ze
het conflict met haar vereniging
TON uit Almelo noemde. „Als
iets je mentaal sloopt, is het wel
dat gedoe. Ik heb het geluk dat ik
af en toe de vechtknop aan kan
zetten. Benieuwd of ik weer een
brief van TON krijg. Ik ben nog
steeds lid.”
Weken geleden werd haar, zus

Lieke en Vincent schriftelijk de
wacht aan gezegd. Ze mochten
niet langer gebruikmaken van de
faciliteiten van de vereniging. De
verhoudingen waren al eerder ver-
stoord. Vincent Wevers staat aan
de basis van het topturnen in
Oost-Nederland. „Het is niet grap-
pig om uit de eigen zaal te wor-
den gejaagd. Ik denk dat wij een
toegevoegde waarde kunnen zijn.
Ik denk dat de deuren in Almelo
dicht zijn. Er is te veel gebeurd. Ik
heb het nu liever over de prachti-
ge prestatie van Sanne dan dat al-
le ellende in de krant komt. Deze
medaille zegt iets over haar men-
tale weerbaarheid.”
Op school, de Academie voor Li-
chamelijke Opvoeding in Arn-
hem, is ze al maanden niet ge-
weest. Vanwege de extra huisves-
tingskosten in Heerenveen had
Sanne Wevers al besloten om
haar autootje de deur uit te doen.
Met haar medaille verdient ze de
A-status van sportkoepel
NOC*NSF (ze had de B-status),
inclusief leaseauto. „O, daar heb
ik nog geen research naar ge-
daan”, zei ze blij verrast.
De enige die in Montpellier op
het familiefeestje ontbrak was
tweelingzus. Lieke (de betere all-
roundster van de twee) moest in
Nederland achterblijven om zich
voor te bereiden op de kwalifica-

tiestrijd om drie plekken op de
Europese Spelen in Baku. „Lieke
moet aan de bak, wil ze nog gelijk
opgaan”, zei vader en trainer Vin-
cent lachend. „Op jonge leeftijd
liep Sanne achter bij haar twee-
lingzus. Ze liep langer met het
duimpje in de mond dan andere
turnsters en viel nooit zo op. In-
tussen is dit al haar dertiende gro-
te toernooi. Voor haar een geluks-

Felicitaties van TON had ze
een dag na haar bronzen op-
treden nog niet ontvangen,
bekende ze gisteren

Sanne Wevers zet ‘negatieve’ energie rond
conflict met TON om in topprestatie op
brug tijdens EK.

� Het EK leverde de Nederlandse de-
legatie in totaal zeven finales op,
waarvan er een met brons werd af-
gesloten.

� Bij de vrouwen waren er vijf finale-
plaatsen. Meerkampfinales voor
Eythora Thorsdottir (12e) en
Dyonnaillys Supriana (20e), finale
sprong voor Noël van Klaveren
(4e), finale balk (3e) en finale
vloer (8e )voor Sanne Wevers.

� De mannen kenden twee finale-
plaatsen: finale vloer voor Bart
Deurloo (6e) en finale ringen voor
Yuri van Gelder (4e).

F A C U P

�

In de vechtmodus

D U I T S L A N D

S P A N J E

DUITSLAND
Hertha BSC - 1.FC Köln 0-0, 1899 Hoffenheim
- Bayern M. 0-2, Dortmund - SC Paderborn 07
3-0, SC Freiburg - Mainz 05 2-3, Leverkusen -
Hannover 4-0, FC Augsburg - Stuttgart 2-1, W.
Bremen - HSV 1-0, Wolfsburg - Schalke 04 1-1
Bayern M. 29 -73 Eint. Frankfurt 29 -36
Wolfsburg 29 -61 Mainz 05 29 -34
Leverkusen 29 -54 1.FC Köln 29 -34
M’gladbach 29 -54 Hertha BSC 29 -34
Schalke 04 29 -42 SC Freiburg 29 -29
FC Augsburg 29 -42 Hannover 29 -29
W. Bremen 29 -38 Paderborn 07 29 -27
Hoffenheim 29 -37 Stuttgart 29 -26
Dortmund 29 -36 HSV 29 -25

ENGELAND
Crystal Palace - WB Albion 0-2, Everton - Burn-
ley FC 1-0, Leicester City - Swansea City 2-0,
Stoke City - Southampton 2-1, Chelsea - Man.
United 1-0, Man. City - West Ham 2-0, New-
castle - Tottenham 1-3
Chelsea 32 -76 Crystal Palace 33 -42
Arsenal 32 -66 Everton 33 -41
Man. United 33 -65 WB Albion 33 -36
Man. City 33 -64 Newcastle 33 -35
Liverpool 32 -57 Aston Villa 33 -32
Tottenham 33 -57 Sunderland 32 -29
Southampton 33 -56 Hull City 32 -28
Swansea City 33 -47 Leicester City 32 -28
Stoke City 33 -46 QPR 33 -26
West Ham 33 -43 Burnley FC 33 -26

ITALIË
Sampdoria - AC Cesena 0-0, Juventus - Lazio
Roma 2-0, US Sassuolo Calcio - Torino 1-1, AS
Roma - Atalanta 1-1, US Palermo - Genoa 2-1,
Empoli FC - Parma 2-2, Chievo - Udinese 1-1,
Cagliari - Napoli 0-3, Inter - AC Milan later Ju-
ventus 31 -73 US Palermo 31 -41
Lazio Roma 31 -58 Sassuolo Calcio 31 -36
AS Roma 31 -58 Chievo 31 -36
Napoli 31 -53 Udinese 31 -35
Sampdoria 31 -50 Empoli FC 31 -34
Fiorentina 30 -49 Verona FC 30 -33
Genoa 31 -44 Atalanta 31 -30
Torino 31 -44 AC Cesena 31 -23
AC Milan 30 -42 Cagliari 31 -21
Inter 30 -41 Parma 31 -13

SPANJE
Barcelona - Valencia 2-0, La Coruna - Atl. Mad-
ric 1-2, Real - Malaga 3-1, Atl. Bilbao - Getafe
4-0, Rayo Vallecano - Almeria 2-0, Granada
CdF - Sevilla 1-1, Villarreal - Cordoba CF 0-0
Barcelona 32 -78 Celta 31 -39
Real Madrid 32 -76 Sociedad 31 -38
Atl. Madrid 32 -69 Getafe 32 -36
Valencia 32 -65 SD Eibar 31 -31
Sevilla 32 -63 Elche CF 31 -31
Villarreal 32 -52 Levante 32 -29
Malaga 32 -46 La Coruna 32 -28
Atl. Bilbao 32 -43 Almeria 32 -28
Espanyol 32 -42 Granada CdF 32 -25
Rayo Vallecano 32 -41 Cordoba CF 32 -20

Tennissters naar
wereldgroep

� Ron Vlaar (rechts).

� Michael van der Mark

Rossi toont weer
eens zijn klasse

ZEVEN FINALES

E N G E L A N D

D U I T S L A N D

BUITENLANDS VOETBAL
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door Hans Leber

ASSEN – Het is de opmars van een
fenomeen. Op de leeftijd van 22
jaar tilt Michael van der Mark in
zijn eentje de Nederlandse motor-
sport naar een hoger niveau. Twee
derde plaatsen in de World Super-
bike brachten gisteren op het
TT-circuit van Assen iedereen op
de banken.

Als Michael van der Mark een ra-
ce rijdt, is hij altijd omgeven door
een klein clubje mensen. Vader
Henk, de oud-coureur, is er meest-
al, zijn moeder werkt bij de gas-
tenontvangst van team Pata Hon-
da. En zijn vriendin is er vaak.
Maar alleen bij zijn thuisrace in
Assen komt de 81-jarige oud-bok-

ser Frans van Leeuwen kijken.
De twee trainen elke dag drie uur
met elkaar. Van Leeuwen brengt
het lichaam van de licht slungel-
achtige Van der Mark naar een ho-
ger niveau, maakt het sterker.
Maar hij werkt vooral aan de men-
taliteit van Van der Mark. „Als er
sneeuw ligt, moet ik daar in. Hij
verzint elke keer iets anders, wil
dat ik vecht en blijf vechten, dat
ik nooit opgeef.”
De twee zien elkaar ’s middags in
Assen vlak nadat Van der Mark
(net als ’s ochtends bij de eerste
race) door het publiek op het po-
dium is toegejuicht met zijn der-
de plaats. Ze omhelzen elkaar
niet, maar geven met de vuisten
kleine tikjes op elkaars buik. Zo-
als bevriende boksers, vechters, el-

kaar begroeten. Van Leeuwen
vecht tegen de tranen, Van der
Mark kan geen woord uitbrengen.
Iedereen eromheen is onder de in-
druk als de oude man en zijn pu-
pil elkaar begroeten.
Het is ook geen sinecure. Voor
het eerst in de geschiedenis staat
een Nederlander op het podium
van de World Superbike, de snel-
ste klasse uit dat andere wereld-
kampioenschap, naast de Moto-
GP. „Michael is een zegen voor de
motorsport”, zegt directeur Peter
Oosterbaan van het TT-circuit.
„Hij schudt de hele boel wakker.
We zitten deze zondag ver boven
de 30.000 bezoekers, dat is veel
meer dan vorig jaar, het is een
‘Van der Mark-effect’.”
De motorsport in Nederland kan

ook wel een opsteker gebruiken.
Ooit kwamen er 135.000 mensen
naar de TT van Assen, nu ligt dat
rond de 90.000. Oosterbaan: „De
laatste jaren waren er relatief wei-
nig Nederlandse prestaties. De
sport heeft idolen nodig zoals de
‘Grote Drie’: Boet van Dulmen,
Wil Hartog en Jack Middelburg.
Michael kan zo’n idool worden.”
Aan Van der Mark zal het niet lig-
gen. „Ik ben er trots op als ik iets
voor de motorsport kan beteke-
nen.” Vorig jaar pakte hij zijn eer-
ste zege in de Supersport op As-
sen en werd later wereldkampi-
oen. De internationale pers verge-
lijkt de Rotterdammer door zijn
bravoure op de motor al met Marc
Márquez, de tweevoudig wereld-
kampioen MotoGP.

door Ivo Op den Camp

SAKHIR – Een weekeinde om snel te
vergeten. Precies zo betitelt Max
Verstappen de voor hem drama-
tisch verlopen GP van Bahrein. Een
verprutste pitstop, een afgeknepen
motor en een elektronisch pro-
bleem, waardoor hij zijn auto in de
pits moet parkeren. Dat was Bah-
rein: inpakken en wegwezen.

In het kunstlicht van de paddock
bergen monteurs van Toro Rosso
hun spullen op in gereedstaande
kisten en containers. Teambaas
Franz Tost is al omgekleed en
heeft zijn koffer gepakt om ra-
zendsnel naar de luchthaven te
gaan. De Grand Prix van Bahrein
is net afgevlagd (met Lewis Ha-
milton voor de derde keer dit sei-
zoen als winnaar), maar bij Toro
Rosso lijkt de race in de woestijn
al lang en breed vergeten. Het is
het einde van een dramatisch op-
treden van de Italiaanse renstal:
Carlos Sainz niet aan de finish en
voor Max Verstappen de frustra-
tie dat hij in vier races drie keer
uitvalt zonder daar zelf iets aan te
kunnen doen. „Het enige waar ik
van genoten heb, is het rijden bij
kunstlicht.”
Max Verstappen drijft er de spot
mee, meteen nadat hij in de 35e
ronde zijn Toro Rosso in de pits
heeft moeten parkeren en uit
voorzorg eerst op de bolide moet
gaan staan en er dan vanaf moet

springen. „Omdat de auto elek-
trisch geladen was, mocht ik niet
vanuit de auto contact met de
grond maken.”
Hij klinkt gelaten, baalt ook duide-
lijk minder dan een week geleden
in China, toen Verstappen in het
zicht van de haven met een ge-
plofte motor een mooie achtste
plaats in rook zag opgaan. „Nee,
dit doet minder pijn. Ik wist al na
twee rondjes dat het niks zou wor-
den.”
Verstappen krijgt na een redelijke
start al snel het seintje van de pit-
muur dat hij alle knoppen op zijn
stuurtje in de veilige stand moet
draaien. „Eerst ging het nog wel,
maar steeds opnieuw kwam er
een seintje om de knoppen ver-
der terug te draaien. Nou, dan
weet je het wel. We hebben toch
al niet de meeste pk’s, maar nu
was het echt onbegonnen werk
duels aan te gaan.”
Verstappen heeft op dat moment
ook al een verknalde pitstop ach-
ter de rug. Vanaf de pitmuur
krijgt hij het signaal binnen te ko-
men voor een bandenwissel. Maar
als Verstappen op zijn plek in de
pits arriveert, moeten de mon-

teurs het nieuwe rubber nog aan-
slepen. Een fout die Verstappen
meteen al vijftien seconden kost.
De grote boosdoener was het zo-
genaamde ERS-systeem, wat voor
electronic recovery system staat, een
onderdeel van de turbomotor
waarbij energie die bij onder
meer het remmen vrijkomt wordt
opgeslagen om extra motorvermo-
gen te genereren. „Dat functio-
neerde niet naar behoren, waar-
door ik de motor steeds verder
moest knijpen. Op een geven mo-
ment was ik meer in de spiegels
aan het kijken of ik niet gedub-
beld zou worden dan dat ik aan
aanvallen kon denken.”
Verstappen reageert vrij laconiek.
Het is een houding, zo kort na
weer een uitvalbeurt die op conto
van Renault geschreven kan wor-
den, maar in werkelijkheid begint
hij zich grote zorgen te maken.
„Zo kan het natuurlijk niet ver-
der. Laten we eerst maar eens pro-
beren de finish te halen voordat
we het weer over WK-punten
hebben. Ik ben benieuwd hoe ze
dit gaan oplossen.”
De man die daar mogelijk een ant-
woord op kan geven is Franz Tost,
de teambaas van Toro Rosso die
doorgaans een en al vriendelijk-
heid is. Maar de Oostenrijker
heeft dit keer de bokkenpruik op,
kijkt nors voor zich uit en toont
totaal geen behoefte vragen te be-
antwoorden. „Keine lust”, mom-
pelt hij. Geen zin, en weg is hij.

TRENTINO – Motorcrosser Jeffrey
Herlings is in de Grote Prijs van
Trentino verrast door Tim Gajser.
Op zijn Honda won de Sloveen in
Italië de tweede manche in de
MX2-klasse en pakte zo ook de
dagzege. De 20-jarige Herlings
won zondag nog wel de eerste
manche. Herlings staat door het
resultaat weer alleen aan de lei-
ding in de strijd om het wereld-
kampioenschap. Na vier races
staat de Brabander op 172 punten,
13 meer dan de Fransman Dylan
Ferrandis, die 34 punten bij el-
kaar reed. Herlings werd in 2012
en 2013 wereldkampioen in de
MX2. Hij liep vorig jaar de wereld-
titel mis door een bovenbeen-
breuk.

getal dus.”
Felicitaties van TON had Sanne
Wevers een dag na haar bronzen
optreden nog niet ontvangen, be-
kende ze gisteren na haar misluk-
te optreden in de balkfinale.
„Balk is een zenuwentoestel. In
een finale is het alles of niets. Ik
mis nog de routine. Het gaat niet

vanzelf.”
De tegenvallende achtste plaats
bracht haar niet uit haar even-
wicht. Ze is vereeuwigd in de boe-
ken als medaillewinnares op een
EK. Dat grote namen als Alja Moe-
stafina en Larisa Iordache ontbra-
ken in Montpellier, zal niet eens
als voetnoot terug te vinden zijn.

Voor de derde maal vanwe-
ge motorproblemen haalt
Max Verstappen de finish
niet. Hamilton wint GP

�

naar brons

Assen en ‘Magic Michael’ houden van elkaar

� Sanne Wevers in actie tijdens de toestelfinale op brug. Haar oefening le-
vert de Oldenzaalse de bronzen medaille op. foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

� De vonken vliegen er vanaf bij de start van de GP van Bahrain. Met rechts vooraan Lewis Hamilton, de winnaar op
het circuit van Sakhir. foto Valdrin Xhemai/EPA

GP: Inpakken en wegwezen

Herlings laat
zich verrassen


