
De Haan heeft toch leuke dag met Tibetanen
Foppe de Haan had het Tibe-
taans elftal graag een training
willen geven. Omdat dat een
politiek statement dreigde te
worden, haakte hij alsnog af.

Antal Crielaard

Toen de mediadruk steeds groter
werd en zijn spontane geste richting
het voetbalteam in ballingschap een
hype dreigde te worden, besloot Fop-
pe de Haan toch maar van af te zien
van de training aan de Tibetanen.
„Het moest geen politiek statement
worden, maar een leuke dag voor die
jongens”, aldus de Fries.

De coach van het olympisch elftal
was uiteindelijk toch nauw betrok-
ken bij het team. Hij ontving de Tibe-
taanse ploeg, die op uitnodiging van

de organisatie International Cam-
paign for Tibet in Nederland is, in het
voor hem vertrouwde stadion van SC
Heerenveen en gaf de voetballers er
een rondleiding.
„Dat was hartstikke leuk”, zegt De

Haan. „Die gasten waren nog nooit in
zo’n groot stadion geweest. We heb-
ben ook het Heerenveen-museum-
pje bezocht en zijn daarna met z’n al-
len op de foto gegaan, met de Pompe-
blêden op de achtergrond. Het was al
met al heel aardig.”

De Haan kon de beloofde voetbal-
training uiteindelijk niet zelf geven.
Daarvoor schakelde hij Maarten de
Jong in, een assistent-trainer van SC
H e e r e nv e e n .
„Eigenlijk is het wel jammer dat je

je door allerlei berichtgeving moet
laten leiden. Het betekent namelijk
niets. Ik heb vorig jaar ook wel eens
en aantal Indonesiërs getraind. Ik

vind dat gewoon hartstikke leuk:
wat vormpjes doen, kijken wat ze
wel en niet kunnen. Het is heel
nieuwsgierig werk.”

Het liefst had De Haan het Tibet-
aans elftal ook een wedstrijd willen
laten spelen, op het veld van SC Hee-
renveen. „Dat was natuurlijk mooi
geweest. Maar dan had de hele
stewardorganisatie moeten uitruk-
ken, hadden we de politie en de bur-
gemeester moeten inschakelen. Dat
was uiteindelijk te veel.”

De Haan zegt dat hij de beslissing
om zelf geen training te geven op ei-
gen initiatief heeft genomen. „Er
was geen druk van wie dan ook. Ik
heb ook niet overwogen om de trai-
ning wél te geven om daar juist een
statement mee te maken. Ik vind dat
de politiek zich moet manifesteren
bij dit onderwerp. Het is een politiek
probleem. Ik heb zwemcoach Jacco

Verhaeren en Pieter van den Hoogen-
band gesteund toen ze een oproep
deden richting het Internationaal
Olympisch Comité. Daar wilde ik het
verder maar bij laten.”
„Maar ik heb het vandaag wel

prachtig gevonden hoor. Ik heb de
coach ook gezegd dat hij als hij wat
wil weten of advies nodig heeft, al-
tijd contact kan opnemen.”

Lachend: „Ja, ik heb ze ook uitge-
nodigd om terug te komen. Als ze na
de Olympische Spelen weer in Ne-
derland zijn, dan wil ik ze graag als-
nog een training geven. Ze vonden
het niet erg dat ik ze niet kon trai-
nen. Ze bleven heel positief. Toen ze
naar huis gingen was het nog heel
mooi. Ik kreeg een schaaltje van ze
met wierook of zoiets erin. En een
shirt van het team. Maar dat zal ik tij-
dens de Spelen maar niet aantrek-
ken.”
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