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Wat voorafging
Dinsdagmiddag. ‘Ons terrein wordt  
afgezet en bewaakt,’ zegt directeur Marc 
van Gulick van hotel Bilderberg Land-
goed Lauswolt in Beetsterzwaag op de 
website van Heerenveen nadat bekend  
is dat AC Milan bij hem logeert. ‘Wie 
denkt: we gaan even voor een kopje 
koffie naar Lauswolt en misschien  
komen we Ronaldinho dan wel in de bar 
tegen, moeten we teleurstellen.’
Hmm, laat dat nou net ons plan zijn. 
‘Ons’ staat voor tolk-vertaler André Luiz 
da Silva en uw verslaggever. Het bezoek 
van AC Milan is voor ons de ideale gele-
genheid om de wereldster te spreken. 
Althans, een poging te wagen, want de 
Braziliaan spreken is bijna gelijk aan het 
interviewen van de paus. Niet makkelijk 
dus.
Maar we gaan het toch proberen, want 
daar is alle reden toe. Ronaldinho heeft 
een uiterst hectisch halfjaar achter de 
rug. Hoewel hij vanwege allerlei bles-
sures begin maart zijn laatste wedstrijd 
voor FC Barcelona speelde, was hij de 
meest besproken speler van de club. De 
kranten stonden vol met verhalen over 
zijn uitbundige uitgaansleven. Barça zat 
met de situatie in zijn maag en een ver-
trek was onafwendbaar. Zeker nadat 

trainer Pep Guardiola aangaf hem niet 
nodig te hebben in het nieuwe seizoen. 
AC Milan wierp zich op als reddingsboei 
en Ronaldinho is inmiddels opgebloeid. 
Zeker na zijn winnende goal in de bela-
den stadsderby tegen Internazionale  
kan hij niet stuk bij de tifosi. Vier dagen 
voor het treffen met SC Heerenveen 
maakte hij twee doelpunten tegen Samp-
doria (3-0).

Woensdag
AC Milan landt omstreeks één uur  
’s middags op Groningen Airport Eelde 
en om half zes wordt de aankomst bij 
het Abe Lenstra Stadion verwacht voor 
een training. Dat geeft ons de tijd om in 
een café nabij het stadion onze tactiek 
door te nemen. Die is samen te vatten in 
één woord: paaien. André heeft enkele 
presentjes meegebracht om op het ge-
moed van Ronaldinho in te spelen.
Maar voor het zover is, bezoeken we  
de persconferentie van trainer Carlo 
Ancelotti. Na wat plichtmatige vragen 
over de wedstrijd en een rits vragen over 
David Beckham, vragen wij hoe de aan-
passing van Ronaldinho is verlopen. Dat 
levert een verrassend antwoord op van 
de dienstdoende tolk: “Ronaldinho heeft 
geen probleem om morgen te spelen, hij 
is fit. Maar hij zal niet in de basis starten. 
Wel zal hij een deel van de wedstrijd 
meedoen.” In de herkansing vertaalt de 
tolk de vraag wel goed, maar met het 
antwoord (‘Heel goed, heel goed’) 
schieten we weinig op.
Terwijl AC Milans persman Giuseppe 
Sapienza het woord aan een andere 
journalist wil geven, vragen wij snel of 

Ancelotti verwacht dat Ronaldinho weer 
de wereldvoetballer van weleer wordt. 

“Hij was al eens de beste van de wereld 
en als hij zijn best doet en hard blijft 
werken, maakt hij zeker kans om weer 
de beste te worden.” En daar moeten we 
het maar mee doen.
Niet veel later vangt de training aan en 
dat betekent aapjes kijken, want circa 
vijfduizend fans bevolken de tribunes. 
Clarence Seedorf komt als laatste het 
veld op en krijgt een daverend applaus, 
maar de decibelmeter reikt pas echt  
tot grote hoogte bij Ronaldinho. Dat  
Ronnie bij wat sprintjes telkens als laat-
ste eindigt, doet daar niets aan af.
Op het veld is inmiddels een partijtje 
bezig als wij op Sapienza afstappen om 
uit te vissen of het mogelijk is Ronal-
dinho te interviewen. Hij heeft teleur-
stellend nieuws: Ronaldinho geeft geen 
interviews zonder toestemming van zijn 
zus Deisi, die over zijn agenda waakt. 
Maar André heeft nog een ijzer in het 
vuur. Hij geeft Sapienza een sleutel-
hanger van Grêmio, de eerste club van 
Ronaldinho, met het verzoek deze aan 
hem te overhandigen.
En zowaar, het werkt. Als de aanvaller 
zijn trainingsjack aan een jochie heeft 
gegeven en wat ballen de tribune in heeft 
geschoten, komt hij naar ons toe gelopen. 

“Deze sleutelhanger is cool,” zegt de 
tweevoudig wereldvoetballer van het 
jaar terwijl hij zijn paardengebit bloot 
lacht. Daarnaast bevestigt hij wat 
Sapienza al zei: een interview is niet 
mogelijk. En weg is-ie. Maar voor hij  
de spelerstunnel induikt, overhandigt 
André hem nog snel wat cadeautjes voor 

CirCus ronaldinho in heerenveen

Heerenveen was twee dagen in 
de ban van het sterrenensemble 

van AC Milan. sportweek was 
erbij en ging op jacht naar de 

grootste ster: Ronaldinho.
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