
Twee jaar na het brons op de wereldbeker
lijkt de Oranje-machine vast te lopen in het
eigen grote gelijk. Typisch Hollands om meteen
alles ter discussie te stellen, inclusief wijlen Johan
Cruijff. Zelfs een overwinning tegen de Rode Duivels
woensdag zal voorlopig geen soelaas kunnen bieden.
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achtergrond.
De wereldvermaarde Hollandse School: van hero tot zero

et is een oude gewoonte uit de
Nederlandse jaren van ondergete-
kende: als de VRT voorbij Breda
 wegvalt,  Sky Radio zoeken. Die zit
tegenwoordig op 101 FM. Verzekeraar
Centraal Beheer, bekend van ‘Even
Apeldoorn bellen’, heeft er een spot
lopen. “We gaan ons kwalificeren
voor het EK van 2044. Wilt u er bij
zijn, denk nu al aan uw pensioen-
plan!” 
Leuk, grappig, spits, maar wat een

blasfemie voor het gidsland van het
voetbal. Wat een belediging voor de natie die de
wereld het moderne voetbal schonk, die aan de
basis lag van FC Barcelona, het tikitaka van
Spanje, zelfs de reboot van het Duitse voetbal en
wat al niet meer. Alsof dat allemaal niets te bete-
kenen heeft – resultaten behaald in het verleden
zijn geen garantie voor de toekomst – is Oranje
ineens in dubio, stuurloos de weg kwijt.
Stellen dat er crisis heerst, is overdreven, maar

na het missen van het Europees kampioenschap
in Frankrijk dit jaar vat vertwijfeling misschien
het best de gemoedsgesteldheid van al wie bij het
bekendste Nederlandse exportproduct is betrok-
ken. Het probleem is niet het missen van een
eindtoernooi, wat in het verleden wel vaker
gebeurde. In de jaren 80 werden zelfs drie eind-
toernooien op een rij thuis beleefd, maar na die
tocht door de woestijn won Oranje de eerste en

seks te krijgen en dus onproductief.
Een beetje voetbalhistorie. Aan het eind van de

jaren 60 trokken ze ten noorden van de Moerdijk
een ton talent open. Een wervelende generatie die
het wereldvoetbal zou veranderen, brak door. De
leader of the pack was ene Hendrik Johannes
‘Johan’ Cruijff, die bij Ajax Amsterdam debu-
teerde. Een andere grote naam was Willem van
Hanegem van toen nog Feijenoord, later
Feyenoord. Met hun teams wonnen ze vier
Europabekers voor Landskampioenen en een
UEFA Cup. Samenspelend bij Oranje werden ze
tweede op de wereldbeker in 1974 en derde op het
EK van 1976, toen Nederland met een op de Ajax-
huisstijl geïnspireerd totaalvoetbal uitpakte.
De Hollandse School van het eind van de jaren

60 was voetbal vol branie en brutaliteit, gedurfd
aanvallend, gebaseerd op positiespel. Meestal
begon het bij een 4-3-3, met buitenspelers die aan
de zijlijn – ‘met het krijt op de schoenen’ – acties
maakten. Rinus Michels, de coach van Ajax, later
Barcelona en de WK-ploeg van 1974, ging daar
slim in mee. Dit was niet zijn spel, maar dat van
Cruijff.
“En daar is heel Nederland en bij uitbreiding de

hele wereld ingetuind”, zegt nu Aad de Mos, ex-
coach van Ajax en bij ons van KV Mechelen en
Anderlecht. “Cruijff wilde die buitenspelers zo
veel mogelijk op de zijlijn, om zelf het centrum
vrij te hebben om zijn acties te maken. Zo willen
wij nog steeds voetballen, maar wie heeft dat na
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voorlopig enige titel: Europees kampioen in 1988.
Neen, heel Nederland ergerde zich vorig jaar
vooral aan de schlemielige manier waarop het EK
van 2016 de mist in ging. 

Voetbal voor/van Cruijff
Nederland overtrof al zijn tegenstanders met
 balbezit, maar dwong nauwelijks een kans af.
Volgens de Nederlandse krant Trouw valt een
datum te prikken voor de dag waarop de
Hollandse School definitief ten grave werd gedra-
gen: 7 september 2015, Turkije-Nederland. In de
wedstrijd van de allerlaatste kans had Nederland
62 procent van de tijd de bal, gaf het het dubbele
van Turkije aan passes en schoot het meer op
doel. De uitslag? 3-0-verlies. Oranje, de panda van
het Europese voetbal, schreef De Correspondent:
lusteloos, traag, opwindingsvrij, notoir lastig tot

Oranje, de panda van 
het Europese voetbal, schreef
‘De Correspondent’: lusteloos,
traag, opwindingsvrij, notoir

lastig tot seks te krijgen
en dus onproductief

Cruijff nog gekund, door het centrum acties
maken? Niemand, tenzij Lionel Messi misschien.
Het was een systeem op maat van Cruijff, geschikt
voor het trage voetbal van de jaren 70, maar niet
langer voor vandaag, met die kleine ruimtes en
die fysiek sterke spelers. Het Nederlandse voetbal
is niet mee met zijn tijd.”

Youri Mulder, ex-international en bekend met
het Duitse voetbal na tien seizoenen Schalke 04,
beaamt dat Nederland uniek is inzake positiespel.
Toen hij naar Duitsland verkaste, werd hem dat
duidelijk. “Daar kenden ze niet die typische oefe-
ningen van vier tegen vier met twee neutrale spe-
lers, en de bal maar vasthouden, en rondspelen,
welke richting ook. Had je de bal in Duitsland,
dan ging het zo snel mogelijk naar voren en ieder-
een liep erachteraan.”

Van Gaal, de schizofrenie
De Mos heeft misschien een punt als hij beweert
dat Nederland langs rechts is ingehaald. In de
lente van 2014 nam de KNVB, de Nederlandse
voetbalbond, het initiatief voor een introspectie,

wat resulteerde in een boekwerk. Winnaars
van morgen is ten voeten uit

Nederland, het land van de rap-
porten: 176 pagina’s vol ana-
lyses, grafieken, meningen,
drie focusgebieden (de

teamspelers, de trainer-
coach en de competitie), onderzoeksverantwoor-
dingen en wat al niet meer. 

Jelle Goes, technisch manager van de KNVB,
nadat hij eerder in Estland en Rusland had
gewerkt en kort bij PSV, schreef de inleiding. Hij
besloot: “We moeten de lat voor onszelf hoger leg-
gen. Laten we de bal vanaf nu niet meer onnodig
breed spelen, maar als één team vooruit.”

Die zin kan uitgelegd worden als een subtiele
verwijzing naar het grootste manco van de
Hollandse voetbalschool: balbezit om het balbe-
zit, ballen breed, ballen op de doelman, weinig
doelkansen, met als gevolg de onproductieve
Oranje-panda.
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KVLUCHT
van een voetbalmacht

► Robin van Persie scoort
de aansluitingstreffer 
tegen Spanje op het WK
van 2014, een wedstrijd 
die Oranje uiteindelijk met
1-5 won. Het was een korte,
wat misleidende opflakke-
ring. © KYODO/MAXPPP


