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Wie durft een land dat altijd
aanvallend, positief voetbalt,
defensief en reactief te laten
spelen? Louis van Gaal (62).
Wie durft nog vóór het WK
het boekje ‘Hoe smeed je
wereldkampioenen? uit te
brengen? Juist. Wie gaat er
morgen uit tegen Mexico?
Van Gaal, zei u? Opgepast.
Die Van Gaal is zo gek nog niet.
Hans Vandeweghe

een vergissingmogelijk: nooit
heeft de ster vanLouis van
Gaal als topcoachhoger
gestaan danopdezeWorld
Cup. Zohebbende clubs het

graag, zeker die clubwaar hij na de
Braziliaanse campagne zo snelmogelijk aan
de slag gaat, het fel geplaagdeManchester
United.
VanGaal is plots niet langer de predikant

vanhet aanvallende, naïeve voetbal,maar een
moderne trainer die alle sportievemiddelen
gebruikt om tewinnen, die een systeemuitte-
kent opmaat vande spelers, die desnoods zijn
eigen filosofie verloochent.
Leest umeeuit zijn geautoriseerde biogra-

fie, verschenen in 2009.Het is een prachtig
boekwerk in twee delen in eenmooie box. In
het deel ‘Visie’,meteen in de inleiding, geeft
hij les:

“Ik verdenkmijzelf erwel eens van dat ikmeer
hebmet ‘het spel goed spelen’, danmetwinnen.
Ikwil dat demensen zeggen: zijn teams speel-
den goed, datwarenmooie elftallen. Ik behoor
tot demensen die ietswillen creëren, iets laten
gebeuren. Dat geeft voldoening.Het is heel onre-
delijk vanmij,maar clubs diemet defensief spel
winnen, daar kan ikmaarmoeilijkmee
omgaan.”

Elke idealistwordtmet ouderworden een rea-
list, en als het een beetjemeegaat geenmachi-
avellist.Maar zó inconsequent als Louis van
Gaal zich nu gedraagt, is zelfs in het voetbal
zelden vertoond.Duswerdhij daarop aange-
sproken, na dewedstrijd tegenChiliwaarin
Nederland slechts 36 procent balbezit had,
alleenmaar counterde en geregeld een tik uit-
deelde.Met groot succes overigens, dus de
Mexicanenwetenwat ze zondagavondom 18
uur in Fortalezamogen verwachten.

De waarom-vraag
De journalist die hem ter verantwoording
riep,was eenAmerikaan.Demanhadhet
over “defensive football by theDutch team”. Net
daarvoorwasVanGaal er doorArjenRobben
ende schreeuwerd Jack vanGelder vande
NOSop gewezendat hij een ‘goudenpik’ had,
hetNoord-Nederlandse equivalent voor de
konijnenpoot vanGuyThys. Datwas ophet
randje. Louis I, Koning vanhet Voetbalrijk,
had vanuit zijn optiek net voetballes gegeven
maarwerd zomaar voor de ogen vandolge-
lukkigNederlandweggezet als een gelukzak.
Hij grimlachte hetweg.
Endanwas er godbetert nog die

Amerikaan, die hemkwamvertellen dat hij
defensief speelde. Dus deedLouis vanGaal
wat hij al zijn hele leven doetmet journalisten
die niet echt een vraag stellen – “ikwil een
waarom-vraag, geen statement, want dan stelt
u zich opmijn niveau enu staat niet opmijn
niveau” – en dus stelde hij op zijn beurt een
vraag in zijn schabouwelijk Engels. “Wat is
danuwdefinitie van defensief voetbal?”
Waaropde armeman iets antwoordde en

deNederlandse pers gniffelend toekeekhoe
hun collega zondigde tegen regel één vanhet
handboek ‘HoeOverleef je Louis’. Zijn ant-
woordwas niet ophet niveau-VanGaal, dus

negeerde Louis de vraag. Later gaf hijwel toe-
lichting. “Hetwas geendefensief voetbal,
maar reactief voetbal.” En alswewillenweten
waaromdanwel dat reactief voetbal: “Omdat
wede spelers niet hebben om iets anders te
spelen.”

Mourinho
Het zal verbazen,maar zelden een interessan-
tere gesprekspartner gehaddanLouis van
Gaal. Twee keer heb ik hemgeïnterviewd. Een
eerste keer in 1998, na zijn triomfantelijke
doortocht bij Barcelona.Hij had er de titel en
deCopa del Rey gewonnen. En een tweede
keer in 2005, bij AZ Alkmaar, samenmet col-
legaVanMalderen. Twee interessante
gesprekken,misschien omdat het interview
twee keer begonmet eenwaarom-vraag en
wij hem–ookdát, natuurlijk – gretig aan-
hoorden.Als de teacher-trainer spreekt, dan
luister je.
In dat laatste interview steldenwede vraag

of hij het leuk vondomnaar het teamvan José
Mourinho te kijken, zijn voormalige assistent-
vertaler bij FCBarcelona. Er kwameen ver-
rassend antwoord op: “Ik had verwacht dat hij
zo (defensief) zou voetballen. Om te spelen
zoals ik hetwil,moet je enormveel lef heb-
ben,want je loopt veel risico.Wil je dat uit-
sluiten, dan ga je uit van een goede defensieve
organisatie en speel je zoals Chelsea. Zo is hij
ook kampioen gewordenmet Porto. Dat is
ieders goed recht.”
Het zaadje voor zijn spel van vandaag –

Mourinho-gewijs het initiatief uit handen
geven endodelijk toeslaan –was toen al
geplant.

Ik hou nu al van je, Bruno
VanGaal isniet indeeersteplaatsbekendom
zijnpalmares endat is vreemdvoor iemanddie
zeven landstitels enéénChampionsLeague
won indrie grote voetballanden,metAjax, FC
BarcelonaenBayern.Hetpubliekkenthem

door zijn vreemdeoptredens engekke, onaan-
gepaste reacties.Dekaratetrapbijvoorbeeld,
toenAjax tegenACMilan speelde enhij de
scheidsrechterwilde tonenvoorwelkeovertre-
dingenhij niet hadgefloten.
Of zijn vreselijk gênante toesprakenbij het

behalen vande kampioenstitelsmetAjax en
München.Die laatste, in ruitjeshemden
lederhosen, op dat drammerige volksmen-
nende toontje, is terug te zien opYouTube en
doet verdacht veel denken aan lang vervlogen
Beierse tijden.
Wat het is, weet niemand,maar het is

alvast sterker danhemzelf. Zijnmeestmemo-
rabele persconferentie gaf hij naar aanleiding
van zijn opstappenbij hetNederlands elftal in
2001, na hetmissen vandeWK-kwalificatie.
Het zou een kortemededelingworden,was
het plan,maar tot verbijstering vande bonds-
top, de voorlichter en tot grote vreugde vande
journalisten, hadVanGaal eenheel exposé
voorbereidwaarbij iedereen een veeg uit pan
kreeg én een quotering.Het publiek kreeg een
plus-plus, demedia eenmini-min.
Hij hield eenmonoloog die hijmet de tra-

nen in de ogen volbracht. Zijn stellingwas
duidelijk: de bezieling die hij voor het
Nederlands elftal had, vondhij niet terug bij
zijn spelers. De hele reconstructie van die
periode is terug te bekijken opdewebsite van
de documentaireserieAndere tijden Sport en
loont echt demoeite.
Bijzonder interessant is hoeVanGaal rea-

geert op de opmerkingen van zijn toenmalige
captain Frank deBoer. Vandaag is die zelf
coach vanAjax – kampioen gewordenmet
slecht voetbal, overigens –maar vond toen als
speler dat VanGaal een veel betere coach en
trainerwas danGuusHiddink,maar verweet
hem tekort te schieten alsmanager.
Dat kwamhard aan. “In die korte tijd dat

webij elkaarwaren,wilde hij te veel.We
trainden twee keer per dag enhij eiste 300
procent.”
De opmerking vanDe Boer dat een bonds-

coach een bezigheidstherapeutmoest zijn,

was de dolk in het hart van de perfectionist
VanGaal. “Als dat de norm is, dan zonder
mij.”
Het is niet de normgeworden enVanGaal

is terug. Zijn spelersgroep van toen stikte van
de volgevreten vedetten die er ook de kantjes
afliepen, en daartegen schakelde hij zelfs een
veiligheidsexpert in die doormiddel van luci-
fertjes tussennooduitgangen endraadjes aan
de kamerdeuren checktewie ’s nachts ‘de
muur deed’.

Door het vuur
Degroep van 2014 telt ook enkele vedetten,
maar ze zijn deel van de groep die vooral
bestaat uit jonge gretige jongens die hij tien
procent beter kanmaken, zoals zijn geveu-
gelde stelling luidt.
En voor deze groep ging/gaat VanGaal

door het vuur, zoalsmenkan zien opdeNOS
als ze live de training uitzenden. Soms is hij
boos, als het niet scherp genoeg is. Danweer
is hij vaderlijk. Vaak lacht hij,meer dan ooit in
zijn hele carrière samen, zo lijkt hetwel. Hij is
de straks 63-jarige vader, strengmaar recht-
vaardig en vooral zorgzaam, zoals in het ken-
nismakingsgesprekmet de jonge verdediger
BrunoMartins Indi.
Die sprak beschroomdzijn bondscoach

aan: “Ikwil nog veel beterworden en ik ga
veel aanu vragen.”
VanGaal repliceerde: “Dat ismooi,want ik

kan je daarbij helpen.”
WaaropMartins Indi: “Echt?”
VanGaal knikte en sprak: “Ik hounu al van

je, Bruno.”

Provocerende pressie
Louis vanGaal is een typischNederlandse
coach, dus een innovator. Steeds is hij op
zoek naar demarginale winst die kanwor-
den behaald in andere zaken dan het talent
van de speler.
Voorafgaand aanhetWK lag de focus in de
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Leven en werk
� geboren
8 augustus 1951

VOETBALLER
speelde tussen 1972
en 1987 bij Ajax, Ant-
werp (1973-77), Tel-
star, Sparta en AZ.

Zó inconsequent
als Louis van
Gaal zich nu
gedraagt, is zelfs
in het voetbal
zelden vertoond

TRAINER
86-88 AZ (assistent)
88-91 Ajax (assistent)
91-97 Ajax
97-00 Barcelona
00-02 Nederland
02-03 Barcelona
03-04 Ajax (technisch directeur)
05-09 AZ
09-11 Bayern München
12-14 Nederland
14-… Manchester United

� CL-finale
1995: Van
Gaal toont
de ref welke
overtreding
hij had
moeten
bestraffen.
© BELGA/EPA
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Nederlandse pers op de verbouwing vanhet
GrandHotelHuis terDuin inNoordwijk, het
vaste hotel vanOranje. Daar hadhij de
kamers zo laten inrichten dat ze gesprekken
tussen de spelers over voetbal bevorderden. In
de realiteit ging het eromdat de spelers alle-
maal op één enniet langer op twee etages
lagen. Er kwamook supersnel internet. Voor
de spelletjes, FIFA-games voorop, uiteraard.
VanGaal is ook deman vande extreme

videoanalyse, vanhetA4-tje voor elke speler
met details over zijn tegenstander,maar ook
vandeGoogleGlass en deOculusRift-bril. Die
laatste komtuit de gaming-industrie en stelt
hemen anderen in staat de voetbalwedstrijd
te herbekijken vanuit de ogen vande
(mede)speler.
Spelers verdienen een individuele benade-

ring, vindt VanGaal.Braintyping is hem
bekend,maar hij houdt het bij drie soorten
spelers: blauwe intellectuele, groene emotio-
nele en rode creatieve spelers. Afhankelijk
van zijn typologie krijgt de speler een feed-
back opmaat. Daarin neemthij zelfs de reac-
tie van demediamee. “Zij verstorenhetwaar-
achtige beeld, dusmoet je daar rekeningmee
houden.”
Hij is niet beledigd omdedomheid van

journalistenmaar bezorgd, geeft hij zelf fijn-
tjes aan in zijnmeest recente biografie.
Door dat alles heen loopt één rode draad:

toeval uitsluiten. En er is één doel: wereld-
kampioenworden, als het even kan.Hoewel
niemand inNederland in diemissie geloofde,
publiceerden JeroenVisscher en Jurgen
Frumeau, twee lesgevers aandeKNVB-oplei-
ding ‘Coaches BetaaldVoetbal’, net voor het
WKeenboekje:Louis vanGaal, Hoe smeed je
wereldkampioenen?De titel en de covermet
eenhighfivendeLouis vanGaal sprekenboek-
delen: dit is VanGaal gebrainpicked.
Het enigemanco vanhet revelerende

boekje is dat het noguitgaat van een 1-4-3-3-
systeemenniet vanhet 1-5-3-2-systeemwaar-
meehij demeeste van zijnwedstrijdenheeft
gespeeld en erg succesvolwas. (VanGaalwil
als enige trainer in dewereld de doelman
altijdmee in de opstelling vernoemen, van-
daar die 1).
Zijn denkomslag kwamkort voor hetWK,

maarwellicht broeddehij er al eenhele tijd
op. Provocerende pressie is zijn nieuwvin-
ding, en datmoet onsmin ofmeer bekend
voorkomen vanChelsea enRealMadrid.
Samengevat: de tegenstandermag aanvallen,
wij vangendie goed georganiseerd op. Vanhet
moment dat de tegenstandermet genoeg
mensen op onze helft is, jagenweopde bal
omdie snel af te pakken enheel snel de
ruimte te benutten die ophunhelft ligt. Bekijk
de cruciale goals vanNederlandnogmaar
eens, en dan ziet u,wat hij daarmee bedoelt

Jodenhoer
Als unudenkt, na het lezen van al het voor-
gaande: voor deze nare rareVanGaal suppor-
ter ik nooit, bedenkdandat Louis zijn deel
van demiserie al heeft gehad, dat niemand
hemooit heeft gespaard endat er ver vande
voetbalstress achter de norse trainer een
charmante kwetsbareman schuilt.
Die tweewerden één in de lente van 1995,

tijdens de kwartfinale omdeKNVB-beker tus-
senAjax enFeyenoord. Een jaar eerder had
Louis vanGaal zijn vrouwFernanda verloren
na een lange strijd tegen kanker. Vanaf de
bezoekende tribunes rolden in dewedstrijd
doormerg enbeen gaande gezangen.
“VanGaal, waar is je kankerwijf?
Louis diewouhaar niet bestralen;
’t scheelde hemgeenmoer;
toen kreeg ze kanker;
en nu is ze dood die jodenhoer.”

WatdeedLouis vanGaal?
Hij – “ik ben een zittende coach” – kwam

voor de verandering uit zijn dugout.Hij stond
op,moegetergd,wandelde traag naar de rand
vanhet veld en keek vol ongeloof omzich
heen, in het niets. Het voorwerp van agressie
had zich getoond, duswerdhet gezang vanaf
de tribunes hysterisch geschreeuw,maar
Louis liet het over zichheen gaan.
Opde persconferentie achteraf zei hij

alleen: “Ditwas niet tegenmij bedoeld,maar
tegenAjax.” Daar haddende Feyenoorders
niet van terug, en de gezangen stopten. Twee
maanden laterwonAjax deChampions
League. Louis vanGaalwerd op slag een
wereldcoach en tegelijk onweerstaanbaar
kijk- en luistermateriaal.

Bronnen: Louis van Gaal. Biografie en
visie (2009, Publish Unlimited); Louis van
Gaal. Hoe smeed je wereldkampioenen?
(2014, De Kring); Louis van Gaal. De
biografie (2014, Thomas Rap);
Sport International, De Morgen,
De Correspondent.

Door alles heen loopt één rode draad:
toeval uitsluiten. En er is één doel:
wereldkampioen worden, als het even kan

PRIJZEN
�Nederlands landskampioen
in 1994, 1995, 1996, 2009

�Nederlandse beker in 1993
�Nederlandse Supercup
1994, 1995

�Spaans landskampioen
1998, 1999

�Spaanse beker 1998
�Duits landskampioen 2010
�Duitse beker 2010
�Duitse Supercup 2010

�UEFA Champions League
1995

�UEFA Cup 1992
�UEFA Super Cup 1996,
1997

�Wereldbeker clubs 1995

Als u bij het lezen denkt: voor deze nare, rare Van
Gaal supporter ik nooit, bedenk dan dat Louis zijn
deel van de miserie al gehad heeft

� Lekker populair doen op
het bordes van het stadhuis
vanMünchen, na het behalen
van de landstitel in 2010.
© ALEXANDRA BEIER /GETTY

©
JO

R
G
EN

C
A
R
IS
/H

O
LL

A
N
D
SE

H
O
O
G
TE


