
Hoorn ✱ Hij is al tweeënvijftig,
maar dat weerhoudt Stephan van
den Berg er niet van om naar nieuwe
uitdagingen op zee te zoeken. De
windsurfer, die in 1984 olympisch
goud won, heeft een nieuw plan be-
dacht: samen met zijn maat Sander
Wolfensberger wil hij eind augustus
van Engeland naar Nederland kite-
surfen. En dat in heftige omstandig-
heden: ze gaan pas als het minstens
windkracht acht waait.
Op eigen houtje en zonder een volg-
boot willen Stephan van den Berg en
Sander Wolfensberger van Enge-
land naar Nederland kitesurfen. Al
hangend aan een vlieger denken zij,
terwijl het loeihard waait, de Noord-
zee over te kunnen steken.

Risico’s
,,Dat lijkt misschien een gek plan,’’
zegt Van den Berg. ,,Maar ik heb het
als windsurfer ook al eens gedaan.
We weten precies wat we doen en we
gaan het materiaal eerst in vergelijk-
bare omstandigheden testen. Alleen

als we echt zeker weten dat het goed
gaat, en we alle risico’s hebben inge-
calculeerd, dan gaan we.’’
Het gaat hem niet om de roem of om
de lange afstand (zo’n 200 kilome-
ter), zo legt de eigenaar van Van den
Berg Surf in Hoorn uit. In zijn actie-
ve sportcarrière heeft hij met het
windsurfen al genoeg titels ver-
gaard om voor altijd een bekende
Nederlander te blijven. ,,Nee, het
gaat om dat gevoel dat je met zijn
tweeën ver op zee tussen de huizen-
hoge golven vaart en dat je weet dat
je gevoel klopt. Je inschattingen van
de zee, het weer en de wind blijken
te kloppen en je weet dat je de over-

kant gaat halen. Voor dat machtige
gevoel, het idee dat je de zee kunt
bedwingen, willen we die oversteek
maken.’’
Op zijn tweeënvijftigste is de inwo-
ner van Hoorn nog bijna net zo fit
als hij vroeger was. Goed, zo snel als
in zijn jonge jaren, raast hij met zijn
windsurfplank niet meer over het
water. Maar Van den Berg blijft een
gepassioneerd watersporter. Afhan-
kelijk van de weersomstandigheden
kiest hij voor een windsurfset, een
kite of een Stand-Up-Paddle board.
,,Ik vind het gewoon lekker om fit te
blijven,’’ zegt hij.

Schaatsen en skeeleren
,,In de winter schaats ik ook en zo-
mers skeeler ik. Waarom zou je bin-
nen sporten als dat ook buiten kan?
Veel van mijn leeftijdsgenoten zijn
te druk met hun werk of hun gezin
en bewegen weinig. Ik begrijp dat
niet. Ik vind het heerlijk om na een
dag hard werken mijn huis in
Hoorn uit te lopen en samen met
mijn vrouw Esther op het IJsselmeer
te suppen (‘peddelen op een surf-

Stephan van den Berg heeft wat nieuws bedacht: kitesurfend

Heerlijk, de stri
Natasha Smit

Welke vijfvoudig international (aanvaller)
voetbalde achtereenvolgens voor het Dordtse
EBOH, Sparta, PSV, FC Twente, NEC en Hel-
mond Sport?

Antwoord: Juul Ellerman. Het goede antwoord is onder anderen gege-
ven door Frits Walsmit uit Uitgeest. Hij ontvangt de waardebon. 

Sportvraag van de week

Eto’o houdt de gemoederen
in Amsterdam al ruim een
week bezig. Ajax zou volgens
de berichten een serieuze
optie zijn voor Samuel Eto’o.
De komst van de transfervrije
spits uit Kameroen, die met
Internazionale en Barcelona
de Champions League won, is
nog allerminst zeker maar de
kans bestaat nog steeds dat
hij voor Ajax kiest. Volgens de
Engelse bookmakers is Ajax
zelfs favoriet, net voor Liver-
pool.
Als het Ajax lukt om Eto’o in
te lijven zal het de jonge
Ajax-selectie zeker goed doen,
daar ben ik van overtuigd.
Want spitsen uit Kameroen
inspireren.
Voordat Eto’o zijn neus aan
het venster duwde met een
doelpunt in de gewonnen
finale om olympisch goud in
Sydney (in 2000), was Roger
Milla zonder twijfel de be-
kendste spits uit Kameroen.
Echt naam maakte Roger
Milla pas op 38-jarige leeftijd
op het wereldkampioenschap
van 1990. Hij werd de ster van
Kameroen dat voor het eerst
de kwartfinale haalde. Milla
viel op door zijn vier doel-
punten gecombineerd met de
daaropvolgende dansjes bij de

cornervlag. De juichdansjes
kregen veel navolging. Bij
mijn club, RKEDO uit De
Goorn, voetbalde Stefan Vlaar,
bijgenaamd Milla, jarenlang
in het eerste elftal. Die bij-
naam kreeg hij in de B1 omdat
hij na ieder doelpunt steevast
een Roger Milladansje deed
bij de cornervlag.
Dit was in het seizoen 1990-
1991. In dat seizoen nam Roger
Milla een album op waarop
ook de single Sandy staat.
Sandy is een hommage aan
zijn pasgeboren dochter. Een
groot zanger is Milla niet,
maar door zijn sterrenstatus
heeft hij er toch enig succes
mee. Bovendien laat hij zich
op het nummer bijstaan door
Julia Sarr, een bekwame zan-
geres uit Senegal.
Drie weken geleden kreeg
Stefan Vlaar een zoon die hij
de namen Milla Cornelis
Gerardus heeft gegeven. Met
Cornelis en Gerardus zijn
beide opa’s vernoemd en
Milla verwijst uiteraard naar
de legendarische spits. Vlaar is
pas sinds kort op de hoogte
dat Roger Milla een single
getiteld Sandy heeft opgeno-
men anders had hij een van
zijn dochters zeker Sandy
genoemd.

Daar zit muziek in

In de wekelijkse rubriek ’Daar zit muziek in’ duikt verza-
melaar Jaap Heemskerk in zijn sportplatencollectie. Elke
maandag vertelt hij het verhaal achter een plaat. Van-
daag:

Spitsen uit Kameroen
inspireren, da’s zeker 
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Stephan van den Berg in actie als kitesurfer.

‘Voor dat
machtige gevoel
willen we die
oversteek maken’
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FC Den Bosch-aan-
voerder Anthony
Lurling kampeert in
de zomer in een cara-
van. In VI:
,,Ik loop ’s ochtends

met een handdoekje naar de dou-
ches, laat onze hond Puk uit, gooi
de caravandeur achter me dicht en
nauwelijks een half uur later ben
ik in het stadion.”

Craig Montvidas, bondscoach van
de softbalvrouwen, in de Volks-
krant:
,,Je weet dat je het ermee moet
doen. Er komen 90 tot 100 meiden
uit in de hoofdklasse. Daar zitten
leuke clubspeelsters bij, maar inter-
nationaal niveau, nou nee.’’

Ajacied Ricardo Kishna in Voetbal
International:
,,Op mijn bovenarm staat een af-
beelding van mijn zusje. Ze is
negen jaar en ik houd met heel
mijn hart van haar. Voetbal is mijn
leven, maar als ik er voor mijn
zusje mee zou moeten stoppen,
doe ik dat.”

Atleet Churandy Martina in het
Algemeen Dagblad:

,,Wie de favorieten zijn voor goud
in Zürich? Churandy Martina!”

Voetbaltrainer Henk ten Cate in het
Algemeen Dagblad over de door
Ajax gewilde spits Samuel Eto’o:
,,Hij zou alleen voor Ajax kiezen
als hij straalverliefd is op een Ne-
derlandse.”

Voormalig voetballer Arnold Brug-
gink in het Algemeen Dagblad:
,,Mijn eerste gedachte was: als je
fluitend zo’n wedstrijd in de eredi-
visie speelt, dan moet je getest
gaan worden op een hoger niveau.
Als ik Depay was, zou ik nu gaan.”

Dordecht-trainer Ernie Brandts in
Voetbal International: 
,,Bij andere clubs moest ik een
e-mail sturen om met mensen te
praten, hier loop je gewoon bij de
directie naar binnen.”

Jaap Stam, trainer
van Jong Ajax, in De
Telegraaf:
,,Ajax leidt naast
spelers ook trainers
op. En ik zal wel
zien waartoe dat
leidt.”

Het is een smalle marge tussen held en schlemiel. De hele zomer is Louis van
Gaal de gebraaien haan geweest. Vanaf de eerste WK-wedstrijd tot afgelo-
pen zaterdag was hij groter dan hij ooit is geweest. Misschien niet in zijn
eigen spiegel, want de man heeft nooit een gelegenheid voorbij laten gaan
om te benadrukken hoeveel prijzen hij wel niet had gewonnen en hoe blij
men overal met hem is geweest, maar in Nederland en Engeland is Louis
vanaf half juni echt doorgebroken. Een clubje genaamd Swansea heeft nu
niet alles, maar wel een flink stuk van Louis van Gaal gedemystificeerd. 
Het waren niet alleen de prestaties van Louis - derde met een prutselftal op
het wereldkampioenschap voetbal, ongeslagen in de voorbereiding met
Manchester United - die hem tot grote hoogten deden stijgen. Ook zijn ge-
drag verraste. Sinds hij zijn handtekening onder het contract met ManUni-
ted heeft gezet hebben we geen woedeuitbarstingen meer gezien. Het ging
nog even bijna mis toen de Engelse pers op Nederlandse bodem was geland
en hem vroeg wat hij van Manchester United wist. ’Stupid question’, blafte
hij, maar daarna beet hij op zijn tong en perste er een grijnsje uit. Een on-
middellijke zelfcorrectie die we niet eerder bij hem hadden waargenomen.
Louis realiseerde zich dat er wel degelijk iets of iemand groter was dan hij:
Manchester United, eigenaar Glazer wellicht, de meedogenloze Britse me-
dia. Louis wilde een zachte landing maken in Engeland en schakelde van de
bitse modus over naar de vriendelijke, bijna poeslieve.
Het hielp. Nederland sloot hem in de armen, vanwege het succes van Oran-
je, maar ook omdat Louis zich ontpopte tot een normaal en benaderbaar
mens. In Engeland liepen ze vanaf moment één met hem weg. De media
waren lovend en in gespannen afwachting van al het moois dat Louis United
zou gaan brengen. Ryan Giggs, zijn assistent, kwam woorden tekort: zo’n
fantastische trainer/manager had hij nooit eerder meegemaakt. Sir Alex, de
Riemer en Foppe van United ineen en dan nog in het
kwadraat, hield zich koest, de spelers waren in de
wolken. Het was allemaal fijnfijnfijn en Louis
kreeg zoveel complimenten dat hij van de weer-
omstuit zichzelf niet eens meer op de borst
hoefde te kloppen.
Toen kwam de eerste dag van de Premier League
en verloor Manchester thuis van Swansea. Louis
kwam voor de camera’s van de BBC en opeens
leek alle magie alweer verdwenen. Nog is alles
niet verloren, maar hij oogde aangeslagen en
zijn Engels - hij is toch al geen talenwon-
der - was ook direct gezakt naar het ni-
veau van een brugklasleerling. ’It’s a pi-
ty’, stamelde hij. De eerste woordjes die
ik vroeger op school leerde van me-
neer Dorrestein. Jammer.

Pity

plank, red.). Zo maak ik mijn hoofd
leeg.’’
Wedstrijden varen, dat doet hij niet
meer. Na jarenlang het windsurfen
te hebben gedomineerd en op de
Olympische Spelen van 1984 een
gouden plak te hebben gewonnen,

had Stephan er op zijn dertigste ge-
noeg van. Hij wilde niet meer uit
zijn koffer leven en hij had behoefte
om andere interesses te ontdekken.
Het ondernemerschap lonkte en hij
zei zijn bestaan als topsporter vaar-
wel. ,,Ik wilde wat anders,’’ zegt hij.
,,Na vijftien jaar vol voor het wind-
surfen te hebben geleefd, wilde ik
graag een normaal bestaan opbou-
wen. Ik wilde meer zijn dan Step-
han, die surfer. Ik ben nu gewoon
Stephan, de partner van Esther en
vader van mijn kinderen. Ik vind het
fijn om mijn creativiteit van het top-
sportersbestaan in mijn onderne-
ming te steken. Bij het verkopen van

de surfspullen kan ik mijn ervaring
als wedstrijdsurfer bovendien goed
gebruiken.’’
Toch blijft hij de strijd met de ele-
menten van de natuur opzoeken. Sa-
men met zijn zoon Kai en zijn maat
Sander Wolfensberger trekt hij re-
gelmatig met een kite over de Wad-
denzee. Urenlang varen ze op zee,
waarbij ze in hun tocht langs de
Waddenzee op hoge golven surfen.
,,Dat is een tocht van 180 kilometer’’
zegt hij.
,,Voor de kust van Vlieland en Ter-
schelling rijden wij de ene na de an-
dere mooie golf en daar genieten we
dan ook met volle teugen van,’’ zo
vertelt hij enthousiast. ,,Een verge-
lijkbaar gevoel hopen we ook met
onze oversteek van Engeland naar
Nederland te bereiken. In die strijd
met de wind en de zee voel ik me op
mijn best. Het is alleen nu nog wel
de vraag of de omstandigheden
goed genoeg zijn om die tocht daad-
werkelijk te kunnen maken. Bij
twijfel dan gaan we niet. Als we twij-
felen, dan stellen we het avontuur
gewoon een jaar uit.’’

d van Engeland naar Nederland

ijd met de zee

BJ Bert-Jan van Oel ✱ b.van.oel@hdcmedia.nl

‘In die strijd met
de wind en
de zee voel ik
me op mijn best’

Uitgesproken

”

„Stephan van den Berg. FOTO ANP

MAANDAG 18 AUGUSTUS 2014

Aan de zijlijn

FOTO WALTER SCHELLINGERHOUT

Sport7
GHI021


