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amsterdam - Een boycot van de Zomerspelen wil het Tibetaanse voetbalteam niet. ʻDe
olympische gedachte gaat over harmonie.ʼ

Het Tibetaanse voetbalelftal maakt de komende weken een sportieve en politieke rondreis door
Europa, die begint in Nederland. The Forbidden team is hier om te trainen, wedstrijden te spelen
en de Tibetaanse zaak te promoten.

ʻOns doel is ons team te verbeteren en onze Tibetaanse identiteit te versterkenʼ legt coach
Kelsang Dhundup uit. Hij was 2 jaar toen hij Tibet ontvluchtte.

Het Tibetaanse team is afkomstig uit India. Na de Chinese bezetting van Tibet weken de dalai
lama en tienduizenden van zijn onderdanen in 1959 uit naar het buurland. De Tibetanen in
ballingschap bouwden er een hechte gemeenschap om hun cultuur levend te houden.

De drijvende kracht achter het Tibetaanse voetbalelftal is de jongere zus van de dalai lama. Toen
haar school in 1999 een uitnodiging kreeg om in Italië te komen voetballen, werd een
selectietoernooi gehouden voor scholieren en voor senioren. Zo ontstond het eerste Tibetaanse
elftal, dat in 1999 in Bologna zijn eerste wedstrijd speelde.

Twee jaar later werden The Forbiddens uitgenodigd in Denemarken tegen Groenland te spelen.
ʻEen historische wedstrijdʼ, vertelt Dhundup, ʻomdat Groenland onder Deense heerschappij staat
en ook niet door de FIFA wordt erkend. We verloren met 4-1, maar kregen toch applaus van
onze aanhang; dat is de essentie van de Tibetaanse cultuur. Na afloop zeiden sommigen wel
dat we te soft hadden gespeeld, er was niet één keer voor een Tibetaanse overtreding gefloten.ʼ

In navolging van de dalai lama vinden ook coach Dhundup en zijn team dat de Spelen in China
moeten doorgaan. ʻDe olympische gedachte gaat over harmonie, vriendschap en vrede. We
willen dat China die eigenschappen leert en ze implementeert in Tibet.ʼ

Dhundup hoopt dat door de Spelen de druk op China wordt verhoogd om de dialoog met de
dalai lama aan te gaan. Veel vertrouwen dat dat ook gaat lukken, lijkt hij niet te hebben.
ʻWaarom wil China per se dat de olympische vlam door Tibet gaat? China is enorm, ze kunnen
overal naartoe. De regering wil de wereld laten zien dat Tibet van China is.ʼ

Kunnen de Tibetanen een beetje voetballen? ʻOns niveau? Daar moeten jullie niet te veel van
verwachtenʼ, zegt de coach lachend.

ʻWe zijn pas in 1998 begonnen. In Europa hebben jullie clubs al meer dan honderd jaar de tijd
gehad om dit niveau te bereiken. We hebben tijd nodig, maar we lopen snel in, we zijn nu al veel
beter dan in 1998.ʼ

Foppe de Haan zal maandag een handje helpen om The Forbiddens een beetje vooruit te
helpen. Hij geeft de Tibetanen een training. Daarmee geeft hij overigens geen politiek statement,
liet De Haan deze week maar vast weten.
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