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Serena Williams balt de vuist na de simpele zege op Errani. FOTO AP

Tegen zoveel kracht is
niemand opgewassen
Amerikaanse laat tegenstanders kansloos op Roland Garros
Eline van Suchtelen
Een wedstrijd tussen Sara Errani en
Serena Williams is als een duel van
David tegen Goliath. Alleen in de versie op Roland Garros ontbrak de
steen tegen het hoofd waarmee de
reus uit het Bijbelverhaal door de
kleine herdersjongen verslagen
werd. Errani was gisteren in de halve
ﬁnale op geen enkele manier opgewassen tegen de kanonschoten die
Williams op haar afvuurde. Na 47 minuten, veertig winners en vijf aces
ging de vuist van de Amerikaanse
nummer een van de wereld omhoog.
Ze gunde haar tegenstander slechts
een game: 6-0 6-1.
Zoals een groot kampioene betaamd had de 31-jarige Williams na
aﬂoop van de partij louter complimenten voor de Italiaanse nummer
vijf van de wereld, die ze ‘een geweldig persoon’ vindt. “Ze is een fantastische speelster. Maar als je de baan
op stapt moet je vergeten wie je tegenstander is”, aldus Williams. Op
zulke momenten wil ze de vrouw
aan de overkant van het net vermorzelen. Van de zes speelsters die ze in
Parijs trof, pakte alleen de Russin
Svetlana Koeznetsova een set van
haar af. De andere partijen won ze
met grote overmacht.
Haar tegenstanders bleven met
raadsels achter. “Ik kon niets uithalen. Ze speelde ongelofelijk”, glim-

lachte Errani gelaten na haar verlies.
“Tegen haar win je alleen als je een
van je beste dagen hebt en zij net
een slechte dag. Op die manier kun
je een poging wagen. Ze is zo sterk.”
Dit jaar werd Williams maar twee
keer verslagen. Op de Australian
Open werd ze in de kwartﬁnale uitgeschakeld door haar jongere landgenote Sloane Stephens. Een maand

Sjarapova hoopt
dat in ﬁnale het
dubbeltje eindelijk
haar kant op valt
erna versloeg de Wit-Russin Victoria
Azarenka haar in Doebai. Sindsdien
won ze alles.
Williams heeft de hardste service in
het circuit. Caroline Garcia, haar opponent in de tweede ronde, kon de
kanonslagen amper retourneren. “Ik
rende me rot. Haar ballen zijn al
moeilijk omdat ze zo hard geslagen
worden. En ze worden heel precies
geplaatst”, zei de Française. Als Garcia een mindere bal sloeg, werd dat
meteen afgestraft. “Je kunt geen
makkelijke ballen slaan tegen haar.
Ze speelt daar direct op in door de
bal op de juiste plek te smashen.”

Tegen Williams voelt het soms alsof
het niet uitmaakt of je een servicebeurt hebt of niet. “Ze slaat zo hard
dat het voelt alsof je de hele tijd aan
het retourneren bent”, zei Koeznetsova. “Ze is zo dominant. Het zal een
grote verrassing worden als iemand
haar hier kan verslaan.”
Wie tegen Serena Williams wil
stunten, moet met speciale wapens
komen. Vorig jaar gebeurde er een
wonder toen de Française Virginie
Razzano de Amerikaanse in de eerste
ronde van Roland Garros naar huis
stuurde. Gesterkt door het verdriet
om haar vriend en coach die een jaar
ervoor was overleden aan kanker
presteerde Razzano het onmogelijke.
Dit jaar dicteerde Williams wat er gebeurde.
Zelfs de Russische nummer twee
van de wereld Maria Sjarapova heeft
de laatste jaren niets kunnen uitrichten tegen Williams. De laatste keer
dat Sjarapova haar versloeg was alweer in 2004. In de ﬁnale van morgen hoopt ze dat het dubbeltje eindelijk een keer haar kant op valt. “Ik
zou liegen als ik zou zeggen dat het
me niet dwars zit dat ik al zo lang
van haar verlies”, zei de Russin gisteren nadat ze had afgerekend met
Azarenka: 6-1 2-6 6-4. “Ik heb alles al
uit de kast gehaald tegen haar, maar
het werkte in het verleden duidelijk
niet. Ik zal weer wat anders moeten
proberen.”

“Hoep hoep Holland”, klinkt het in
het stadion Bung Karno in Jakarta.
De u wordt in Indonesië uitgesproken als oe. Honderden Indonesiërs
hebben een kaartje bemachtigd om
het Nederlands elftal te zien trainen, voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd van vanavond tegen Indonesië. De 24-jarige
Duwi heeft voor de gelegenheid een
oranje hoofddoek omgedaan. “Ik
kom vooral om Robben en Sneijder
te zien”, zegt ze.
Opvallend is dat de meeste Indonesiërs een oranje shirt hebben
aangetrokken. “Maar tijdens de
wedstrijd heb ik wel een ander Tshirt aan want ik ben natuurlijk Indonesisch”, zegt de 14-jarige Owen.
“Het is belangrijk dat het Nederlands team hier is. Zo kan het Indonesische voetbal beter worden.”
Voorafgaand aan de training
wachten veel mensen om een glimp
van het Nederlands elftal op te vangen. Drie vrienden zitten met een
fototoestel in de aanslag. Kaartjes
om bij de training of de wedstrijd te
zijn hebben ze niet. “De goedkoopste tickets zijn 60.000 rupiah (5 euro). We werken in een garage, voor
ons is dat te duur”. Als de spelersbus arriveert springt iedereen onmiddellijk op. Met moeite wordt
een haag gevormd om de bus doorgang te geven. Iedereen wil zijn of
haar favoriete speler in levenden lijve zien.
Eerder op de dag geeft bondscoach Louis van Gaal samen met
onder andere Patrick Kluivert en
Ruud Gullit een clinic aan zo’n
tweehonderd Indonesische kinderen en ook een aantal Nederlandse
expat-kinderen doen mee. “Kijk zo
doe je een ingooi. Je gooit naar z'n
voeten, dat is toch logisch,” roept
Van Gaal. De bondscoach geniet er
zichtbaar van. “Verdedigen, spelen,
jullie staan met 1-0 achter maar het
kan nog.”

Louis van Gaal heeft er plezier in

De 11-jarige Lei vindt het een mooie
kans om door Van Gaal gecoacht te
worden. “Hij is wel erg streng en
schreeuwt een beetje”, zo zegt hij.
Jordi (18) zit op een voetbalschool.
“Ik ben gelukkig en opgewonden
dat ik met de beste spelers van de
wereld heb kunnen trainen.”
De meeste spelers van het Nederlands elftal doen ondertussen een
twee uur durende toer door Jakarta.
“Maar er kwamen zoveel mensen
op de bus af dat we niet konden uitstappen, waarschijnlijk vanwege de
beveiliging”, vertelt Arjen Robben
na aﬂoop in het hotel. “Iedereen reageert heel erg enthousiast, het is
een hele belevenis.”
“Het is mooi te vertoeven in een
voetbalgek land”, zegt Van Gaal.
“We worden op handen gedragen.
Mensen staan te wachten voor een
hand of een foto, geweldig”. De
wedstrijd vanavond wordt in Indonesië vooral gezien als David versus
Goliath. Het is de eerste interland
tussen beide landen ooit. “Maar er
is altijd een kans, ook voor Indonesië”, zegt Van Gaal. “Het is niet zo
makkelijk als iedereen denkt. Wij
zitten met een jetlag, de warmte en
de luchtvochtigheidsgraad waar we
niet aan gewend zijn.”
Veel Indonesiërs denken dat Nederland gaat winnen. “Indonesië is
nog niet goed genoeg”, aldus de 25jarige Joseph. “Als je kijkt naar de
wereldranglijst moet Nederland wel
winnen. Oranje staat op nummer
vijf en Indonesië op 170”.
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