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SPORT
HANS VANDEWEGHE

den spelen, slaat
nergens op. Ze zijn
heus niet allemaal
zo koppig als Louis
van Gaal, die na de
blessure van Kevin
Strootman in eigen
land wordt gesom-
meerd om met
Oranje 4–4–2 te
spelen en die daar
naar goede ge-
woonte zijn voeten
aan zal vegen. Om

maar enkele trainers te noemen die we
in België heel graag zouden zien komen,
maar gewoon niet kunnen betalen: Dick
Advocaat, Guus Hiddink, Dick Jol, Bert
van Marwijk, Gert-Jan Verbeeck en
Huub Stevens. Zij spelen zelden 4–3–3,
of alleen als het materiaal daartoe aan-
wezig is. Zo hoort het ook: een trainer
moet zijn systeem bouwen volgens zijn
spelers.
Zou het kunnen dat we misschien de ver-
keerde Nederlandse trainers naar hier
hebben gehaald, dat we ons slechts de
tweede, derde garnituur kunnen veroor-
loven? Ik had John van den Brom ook

enkele pertinente vragen willen stellen.
Zoals ‘mijnheer Van den Brom, wat be-
zielde u om die oelewapper van een John
Troost tijdelijk bij Anderlecht te halen?’
Een mental coach die elke dag zingend
de kleedkamer binnenkwam en de spe-
lers ook wilde laten dansen. Dat laatste
was een brug te ver en eenmaal de titel
binnen en hij weer weg, lag die arme
Herman Van Holsbeeck nog nachten
wakker van het schone paarse geld dat
hij aan die onnozelaar had verkwanseld.
Ondanks Troost en ondanks alle fantas-
tische successen van de Belgische clubs
in Europa en de aangekondigde winst
van de Rode Duivels op de Wereldbeker,
heeft het Nederlandse voetbal nog altijd
meer dan een streepje voor op het Belgi-
sche. En zijn de Nederlandse trainers
doorgaans nog altijd beter geschoold
dan de Belgische, en vooral: beter gewa-
pend voor het buitenland. Dat het gids-
land van het aanvallende balbezit een
beetje koppig vasthoudt aan het eigen
grote gelijk kan niet worden ontkend.
Koppigheid leidt in topsport wel vaak tot
succes. De tijd brengt raad, maar – niet
vergeten – op het laatste WK stond Oran-
je wel weer netjes in de finale.
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goed gedaan.
De laatste Hollan-
der, dat was de in-
steek voor het ver-
haal. Helemaal cor-
rect is dat niet,
want Stanley Men-
zo is ook Nederlan-
der, maar euh... niet
helemaal natuur-
lijk. Hij is Surina-
mer, zwart dus en
zit bij Lierse. Bon,
die laatste zin is
niet gespeend van vooroordelen en
wordt dus best niet te ernstig genomen,
maar laten we het er op houden dat Men-
zo als voormalig doelman een atypische
Nederlandse trainer is.
Van de echte Hollandse School moeten
we in België niet te veel meer hebben.
Ron Jans, Foeke Booy, Adrie Koster, Ma-
rio Been en John van den Brom: het is
Holland onder in plaats van Holland bo-
ven. Zelfs Johan Boskamp en Aad de Mos
vonden hun landgenoten maar niets.
Onaangepast, niet genoeg geschoold.
Dat lijkt op natrappen en dat de Neder-
landse trainers alleen maar 4–3–3 zou-

De Standaard had een interviewver-
zoek lopen bij RSC Anderlecht. Of we
John van den Brom niet eens konden
‘doen’. Voor het weekblad, zo’n keurige
man, in kleur gefotografeerd, goeie bab-
bel, glaasje wijn erbij, desnoods samen
een vorkje prikken. Nalezen mocht.
‘Tuurlijk’, luidde de reactie, want met
Anderlecht is het als journalist altijd
goed zakendoen. ‘Als er twee keer wordt
gewonnen, regelen we Van den Brom
voor jullie tegen de play-offs.’
Of het zijn daar kenners op de communi-
catiecel, of ze wisten hoe laat het was. De
eerstvolgende wedstrijd verloor Ander-
lecht met 1–0 bij OH Leuven en Van den
Brom kon opstappen. Jammer, maar he-
laas. Bourgondische John in dS Week-
blad zal voor een volgende passage in
België zijn, al is het niet meteen duide-
lijk welke Belgische club zich nog aan
hem zal wagen. Als je alles gelooft wat
over hem wordt gezegd en geschreven,
lijkt het wel of hij pas bij Anderlecht
voor het eerst een ploeg op het tactische
bord heeft geschreven en helemaal geen
trainersdiploma heeft behaald. Kortom:
Van den Brom heeft – behalve één keer
kampioen gespeeld – helemaal niets

Ondanks de
nakende winst

van de Rode Duivels
op de Wereldbeker
hebben het Neder-

landse voetbal
en zijn trainers
nog altijd een

streepje voor op
het Belgische
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