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Het is te verleidelijk om op deze plek over strafschoppen te beginnen, ook al ken 
ik mijn beperkingen. Weliswaar heb ik ruime ervaring met presteren onder druk 
(sterker nog, ik ben er nu mee bezig, want de deadline van de drukker nadert 
razendsnel), maar een strafschop nemen in een kolkend stadion, dat heb ik nooit 
aan den lijve ondervonden. Ik heb namelijk alleen competitief gevoetbald in het 
schoolelftal. Dus in de pikorde van 17 miljoen bondscoaches sta ik stijf in het 
rechter rijtje.

Maar goed. In de aanloop naar het WK ging het er steeds vaker over. Deze keer 
had Oranje zich wetenschappelijk voorbereid op de penaltyreeksen die zich in 
de knock-out fase zouden kunnen voordoen. Dat wekte natuurlijk mijn belang-
stelling. Eenmaal in de kwartfinale zag het er heel lang naar uit dat alle moeite 
voor niets was geweest. De strafschopstip raakte steeds verder uit zicht, totdat 
Wout Weghorst de ganse natie op onvergetelijke wijze verloste en een verlenging 
afdwong. Waarom het ingezette offensief daarin niet meteen werd doorgezet, be-
greep ik niet. Was Oranje er misschien zo van overtuigd dat de Wet van Murphy 
hen de overwinning zou gaan schenken, dat men zin had in die penalty's?

Enfin, u kent de afloop. Die eerste twee Nederlandse strafschoppen leken mij niet 
eens zo slecht genomen, maar de Argentijnse keeper koos twee keer de goede 
hoek. Op de gok? Of had hij uit de aanlopen van Van Dijk en Berghuis toch een 
essentiële cue weten op te pikken? Daar is best wat wetenschappelijks over te 
zeggen. Maar dat weten ze bij Oranje natuurlijk ook. Mag ik aannemen? Toch??

Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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