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’WALEMARK SPELER MET DREIGENDE ACTIES’

Patrik Walemark poseert met het shirt van Feyenoord.

ROTTERDAM • Feyenoord heeft zich
versterkt met Patrik
Walemark. De 20jarige Zweedse buitenspeler wordt per
direct overgenomen
van BK Häcken, een
club uit Göteborg.
Hij ondertekent een
4,5-jarig contract bij
Feyenoord.
„Het is prettig als
we er wat spelers bij
krijgen. De tweede

seizoenshelft kun je
te maken krijgen
met meer blessures
en ook schorsingen”,
zei trainer Arne Slot
zaterdag al.
Zijn selectie wordt
verder versterkt
met de Amerikaanse
middenvelder Cole
Bassett en Feyenoord heeft ook
belangstelling voor
Vitesse-speler Riechedly Bazoer.

Jeugdinternational
Walemark kwam het
afgelopen seizoen bij
BK Häcken tot 29
duels, waarin de
aanvallende middenvelder negen keer
scoorde. Zijn debuut
in de hoogste
Zweedse voetbalklasse maakte hij al
in juli 2020 op 18jarige leeftijd.
Hij speelde inmiddels ook acht inter-

lands voor Jong
Zweden, waarin hij
drie doelpunten
maakte.
Technisch directeur Frank Arnesen
spreekt op de website van de club van
„een indrukwekkende ontwikkeling” die
Walemark in Zweden heeft doorgemaakt. „De overgang
naar Feyenoord is
een mooie volgende

stap in zijn carrière.
We zien in hem een
speler die met dreigende acties en versnelling ruimte en
kansen kan creëren
voor zichzelf en zijn
medespelers. Het is
een talentvolle speler
van wie we verwachten dat hij de groei
die hij al heeft laten
zien hier bij ons verder doortrekt”, aldus
Arnesen.

Imagodeskundige Zabeth van Veen denkt dat zaak Rai Vloet de club

’DEUK IN IMAGO
VAN HERACLES’
AMSTERDAM • Heracles
Almelo likt de wonden
na de vele verontwaardigde reacties die de
onverwachte rentree
van Rai Vloet in de Eredivisie afgelopen weekend heeft opgeroepen.
Niet alleen door columnisten en voetbalanalytici of op social media
zijn vraagtekens gezet
bij de handelswijze van
Heracles, maar nota
bene ook een deel van
de eigen achterban
reageerde afkeurend op
het inzetten van de
speler, die in november
vorig jaar onder invloed
van alcohol een verkeersongeluk veroorzaakte waarbij een kind
van 4 om het leven
kwam.
Heracles zag zich genoodzaakt om maandagavond met boze supporters om de tafel te gaan en
een toelichting te geven
op de besluitvorming. Bij
terugkeer in Almelo zaterdagavond na de wedstrijd tegen NEC in Nijmegen werd de bus opgewacht door fans, die hun
afkeuring kenbaar maakten. Een van de supportersgroepen stelde in een
statement op Facebook.
„Wij als Vak’74 hebben
een gesprek geëist met de
club, want dit kunnen en
mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel.”
Ook bekende Heraclieden, zoals erevoorzitter
Jan Smit, hebben zo hun
gedachten over de situatie. De net als KNVBvoorzitter afgezwaaide
Smit was negentien jaar
voorzitter van Heracles
en wat er nu gebeurt met

zijn club gaat hem aan het
hart. „Het doet me pijn dat
de club zo in het nieuws
komt.” Op de vraag of hij
achter de gekozen aanpak
van Heracles staat, laat Smit
weten: „Jullie moeten zelf
maar beoordelen of dit onder mij ook zo gegaan zou
zijn. Dan zeg ik niks, maar
tegelijkertijd genoeg.”
Imagodeskundige Zabeth
van Veen vindt dat de clubleiding van Heracles de
plank heeft misgeslagen.
„Als zelfs je eigen supporters zich zo stevig uitlaten,
dan heb je wel een probleem. De clubleiding van
Heracles heeft totaal onderschat wat voor emoties er
zouden loskomen. Er is een
aantal factoren waarom die
in deze zaak zo hoog oplopen. In de eerste plaats is
dat het feit dat er alcohol in
het spel is. Maar vooral ook
dat er een kind bij betrokken is. Dat zie je overal terug. Als kinderen het slachtoffer worden, dan zijn de reacties vele malen heftiger.
Dat raakt bij iedereen een
gevoelige snaar.”
Ook het gebrek aan trans-

parantie heeft bijgedragen
aan de kritiek die Heracles
heeft geïncasseerd, denkt
Van Veen. „Wat ook een rol
heeft gespeeld, is dat Vloet
zo snel na zijn terugkeer op
de club alweer in een wedstrijd is ingezet, terwijl Heracles eerst aangaf dat hij
voorlopig alleen ging trainen en dat het nog wel een
tijdje ging duren voordat hij
weer zou gaan spelen. Door
hem alsnog meteen te laten

Jan Smit: ’Het doet
me pijn dat de club zo
in het nieuws komt’
spelen, kregen mensen het
gevoel dat het er een beetje
doorheen werd gedrukt. Dat
heeft extra verontwaardiging gewekt.”
Voor een deel van de argumenten die Heracles naar
voren heeft gebracht, kan
de imagodeskundige begrip
opbrengen. „De club zegt
dat ze de speler willen helpen, omdat hij een tweede
kans verdient. Als werkge-

’TOEN GEEN SOCIAL MEDIA’
AMSTERDAM • Waar Rai
Vloet twee maanden na
zijn betrokkenheid bij
een dodelijk ongeval terugkeerde in de Eredivisie, daar maakte Patrick
Kluivert in 1995 na twee
weken alweer speelminuten. De Ajax-spits botste
enkele maanden na zijn
winnende goal in de
Champions League-finale
op een 50 kilometer-weg
met een veel te hoge snelheid op een auto die de
weg opdraaide, waarbij
een theaterdirecteur uit
Vlaardingen om het leven
kwam en zijn echtgenote
zwaargewond raakte.
Dat Kluivert zo snel
weer in actie kwam, zorg-

ver heeft Heracles ook een
verantwoordelijkheid voor
de speler, maar vanuit het
oogpunt van imago was het
verstandiger geweest als de
club had besloten om de
speler niet in te zetten in
wedstrijden tot de rechtszaak was geweest. Het lijkt
me voor de getroffen familie
pijnlijk om voortdurend
met de speler op tv te worden geconfronteerd. Nu
wekt Heracles de indruk dat
voor hen het
belang van
het gezin, dat
een kind is
kwijtgeraakt, minder
zwaar
weegt
dan
sportieve en financiële belangen. Daarmee is er in bepaald opzicht ook een link
met alles wat er nu gaande is
rond The Voice, want ook
daar hebben financiële belangen voorrang gekregen
op die van de deelnemers.”
Van Veen wordt geraadpleegd door mensen en bedrijven die hun reputatie
willen verbeteren. In deze
situatie is dat nog niet zo
eenvoudig voor de betrokkenen, denkt de deskundige. „Een situatie als deze
blijft je achtervolgen. Dat
geldt in de eerste plaats voor
de speler, maar nu ook voor
de club. De deuk in het imago die Heracles hiermee
heeft opgelopen, krijg je niet
zomaar hersteld. Het beste
zou zijn om als club eerlijk
toe te geven dat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt en daarvoor je excuses te maken. Ik vind het wel
goed dat Heracles direct
met de supporters is gaan
praten om uit te leggen
waarom ze Vloet weer hebben laten spelen, zodat dit
niet doorettert in de achterban.”

de ook in 1995 voor discussie, maar het is niet te
vergelijken met de storm
aan kritiek die Heracles
Almelo heeft moeten
incasseren na de rentree
van Vloet. „Het was een
heel andere tijd dan nu”,
aldus toenmalig Ajaxvoorzitter Michael van
Praag. „Je had alleen de
krant en de televisie,
maar geen social media,
waardoor niet ieder individu de mogelijkheid had
om zijn oordeel meteen
kenbaar te maken. Daardoor was er voor ons veel
meer rust om te manoeuvreren. Het is voor de
mensen van Heracles nu
een stuk moeilijker.”

De invalbeurt van Rai Vloet
tegen NEC maakt veel los bij de
buitenwereld én de fans van
Heracles Almelo.
FOTO ANP/HH
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GESPREK PSV MET ERIKSEN LEIDT NIET TOT CONTRACT

Christian Eriksen

AMSTERDAM • Christian
Eriksen verkiest waarschijnlijk de Engelse Premier League boven een
terugkeer in de Eredivisie. De Deense middenvelder is benaderd door drie
Eredivisie-clubs om zijn
rentree op de velden te
maken nadat hij afgelopen zomer tijdens de
eerste wedstrijd van
Denemarken op het EK
een hartstilstand kreeg.
Een van de clubs die

altijd zal achtervolgen

een poging heeft ondernomen en naar wie hij
serieus heeft geluisterd is
koploper PSV, maar dat
heeft niet geleid tot een
contract. Eriksen (29) kan
ook naar een club in de
Duitse Bundesliga en naar
enkele clubs buiten Europa. Maar de Deen heeft
met zijn gezin vooral het
leven in Engeland ook fijn
gevonden en mikt daarom op een nieuw avontuur daar.

De belangstelling voor
de aanvallende middenvelder is dus groot. Dat
het Londense Brentford,
dat jarenlang door Denen
werd geleid, hem wil
inlijven is bekend.
Maar naast de nieuwkomer op het hoogste
niveau zijn nog drie clubs
in de race voor zijn handtekening.
Eriksen voelt zich weer
topfit en steekt dankzij
een maandenlange,

nauwkeurig opgebouwde
revalidatie en het trainen
op niveau weer in een
conditie waarmee hij snel
zou kunnen aanhaken bij
een selectie van een grote
club. Dat PSV inspanningen heeft gedaan om de
man, die al 109 interlands
achter zijn naam heeft
staan en die dit jaar andermaal aan het WK in
Qatar wil deelnemen,
binnen te halen is een
stevig signaal dat ze er in

Brabant alles aan doen
om Ajax van de landstitel
af te houden.
Zo’n anderhalf jaar
geleden was de Deen nog
35 miljoen euro waard.
Het bedrag dat Inter in
januari 2020 betaalde
aan Tottenham Hotspur
was 20 miljoen euro,
maar dat had alles te
maken met het feit dat hij
in het bezit was van een
contract dat zes maanden
later afliep.

Lewandowski geeft
Messi het nakijken
Wiegman grijpt naast prijs bij FIFA-verkiezing
AMSTERDAM • Het jaar
2022 is nog geen drie weken oud, maar Robert Lewandowski gaat gewoon
door waar hij in 2021 gebleven was: doelpunten maken en prijzen winnen. De
33-jarige
Pool
troefde
maandagavond zijn concurrenten Lionel Messi en
Mohamed Salah af en werd
door de FIFA uitgeroepen
tot wereldvoetballer van
het jaar.
De prijs is voor Lewandowski de kroon op zijn
werk van 2021. Niet alleen
werd de Poolse goalgetter
met Bayern München kampioen van Duitsland en
won hij de Duitse Super
Cup, ook schoot hij een oud
record van een van zijn illustere voorgangers, Gerd
Müller, uit de boeken (zie
graphic).
„Ik had er nooit van durven dromen om dat record
te kunnen overnemen. Ik
dacht dat het onmogelijk
zou zijn”, zei de Pool. „Maar
het record van Müller
daagde me uit en dankzij
zijn hoge score bleef ik gemotiveerd om eroverheen
te gaan. Dat het me gelukt
is, geeft me nog steeds een
trots gevoel.” Mede dat
stukje nieuwe voetbalgeschiedenis leverde Lewandowski voor het tweede
jaar op rij The Best FIFA
Men’s Player-award op, de
verkiezing die sinds 2016
op deze manier wordt gehouden.
Eind november ging de
Gouden Bal, de concurrerende uitverkiezing van
France Football van de beste speler van het jaar, voor
de zevende keer naar Messi. Dat leverde de dienstdoende jury destijds veel
kritiek op. Volgens vele
kenners en fans verdiende
Lewandowski de prestigieuze Gouden Bal meer
dan Messi, die een nogal
wisselvallig seizoen
doormaakte.
Voor Sarina
Wiegman
kwam er geen
zilverwerk bij. De voormalig bondscoach van de
Oranjevrouwen, die na de
Olympische Spelen van Tokio de overstap maakte
naar de Engelse ploeg,
moest haar meerdere erkennen in Chelsea-trainer

Emma Hayes bij de uitverkiezing tot beste coach in
het vrouwenvoetbal. Wiegman won de prijs eerder al
in 2017 en 2020, maar wist

nal kreeg als enige Nederlandse een plaatsje in het
elftal van het jaar. In de
mannenploeg werd geen
Nederlander opgenomen.
De Puskas Award
voor de mooiste
goal ging naar Erik
Lamela. De Argentijnse aanvaller van
Sevilla scoorde vorig seizoen namens Tottenham Hotspur op spectaculaire wijze in de Londense
derby tegen Arsenal. Met
een bekeken schot achter
zijn standbeen langs liet hij
doelman Bernd Leno kansloos.

Vivianne Miedema zorgt
voor enige oranje tintje
op de Spelen niet te imponeren met de Leeuwinnen.
In de kwartfinale ging de
ploeg na strafschoppen ten
onder tegen Amerika. Een
persoonlijk succesje voor
Vivianne Miedema was er
wel, want de spits van Arse-

