NM

2e katern

NIEUWE MEERBODE

KEEPERS:

VERDEDIGERS:

MIDDENVELDERS:

AANVALLERS:

Jasper Cillessen (Ajax)
Tim Krul (Newcaste United)
Michel Vorm (Swansea City)

Daley Blind (Ajax)
Daryl Janmaat (Feyenoord)
Terence Kongolo (Feyenoord)
Bruno Martins Indi (Feyenoord)
Joël Veltman (Ajax)
Paul Verhaegh (FC Augsburg)
Ron Vlaar (Aston Villa)
Stefan De Vrij (Feyenoord)

Jordy Clasie (Feyenoord)
Leroy Fer (Norwich City)
Jonathan De Guzman (Swansea City)
Nigel de Jong (AC Milan)
Wesley Sneijder (Galatasaray)
Georginio Wijnaldum (PSV)

Memphis Depay (PSV)
Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04)
Dirk Kuijt (Fenerbahçe)
Jeremain Lens (Dinamo Kiev)
Robin van Persie (Manchester United)
Arjen Robben (Bayern München)

GROEP C

GROEP D

SPEELSCHEMA
NM WORLD CUP 2014
GROEP A

GROEP B

1 Brazilïe

1 Spanje

1 Columbia

1 Uruguay

2 Kroatïe

2 Nederland

2 Griekenland

2 Costa Rica

3 Mexico

3 Chili

3 Ivoorkust

3 Engeland

4 Kameroen

4 Australïe

4 Japan

4 Italïe

GROEP E

GROEP F

GROEP G

1 Zwitserland

1 Argentinïe

1 Duitsland

1 Belgïe

2 Ecuador

2 Bosnïe-Herz.

2 Portugal

2 Algerije

3 Frankrijk

3 Iran

3 Ghana

3 Rusland

4 Honduras

4 Nigeria

4 Ver. Staten

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI

MAANDAG 16 JUNI

VRIJDAG 20 JUNI

GROEP H

DINSDAG 24 JUNI

SPEELSCHEMA
GROEP A

GROEP B

GROEP D

1 Brazilïe

1 Spanje

1 Columbia

1 Uruguay

2 Kroatïe

2 Nederland

2 Griekenland

2 Costa Rica

3 Mexico

3 Chili

3 Ivoorkust

3 Engeland

4 Kameroen

4 Australïe

4 Japan

4 Italïe

GROEP E

GROEP F

GROEP G

1 Zwitserland

1 Argentinïe

1 Duitsland

1 Belgïe

2 Ecuador

2 Bosnïe-Herz.

2 Portugal

2 Algerije

3 Frankrijk

3 Iran

3 Ghana

3 Rusland

4 Honduras

4 Nigeria

4 Ver. Staten

4 Zuid-Korea

DONDERDAG 12 JUNI
GROEP A

GROEP C

Brazilië - Kroatië
22.00 uur Sao Paulo

MAANDAG 16 JUNI
...-...

VRIJDAG 13 JUNI
GROEP A

Mexico - Kameroen
18.00 uur Natal

...-...

GROEP B

Spanje - NEDERLAND
21.00 uur Salvador

...-...

GROEP B

Chili - Australië
24.00 uur Cuiaba

...-...

ZATERDAG 14 JUNI
GROEP C

Colombia - Griekenland . . . - . . .
18.00 uur Belo Horizonte

GROEP D

Uruguay - Costa Rica
21.00 uur Fortaleza

...-...

GROEP D

Engeland - Italië
24.00 uur Manaus

...-...

ZONDAG 15 JUNI

GROEP H

VRIJDAG 20 JUNI

DINSDAG 24 JUNI

GROEP G

Duitsland - Portugal
18.00 uur Salvador

...-...

GROEP D

Italië - Costa Rica
18.00 uur Recife

...-...

GROEP D

Italië - Uruguay
18.00 uur Natal

GROEP F

Iran - Nigeria
21.00 uur Curitiba

...-...

GROEP E

Zwitserland - Frankrijk . . . - . . .
21.00 uur Salvador

GROEP D

Costa Rica -Engeland . . . - . . .
18.00 uur Belo Horizonte

GROEP G

Ghana - Ver. Staten
24.00 uur Natal

...-...

GROEP E

Honduras - Ecuador
24.00 uur Curitiba

GROEP C

Japan - Colombia
22.00 uur Cuiaba

GROEP C

Griekenland - Ivoorkust . . . - . . .
22.00 uur Fortaleza

DINSDAG 17 JUNI

...-...

ZATERDAG 21 JUNI

...-...

WOENSDAG 25 JUNI

GROEP H

België - Algerije
...-...
18.00 uur Belo Horizonte

GROEP F

Argentinië - Iran
...-...
18.00 uur Belo Horizonte

GROEP A

Brazilië - Mexico
21.00 uur Fortaleza

...-...

GROEP G

Duitsland - Ghana
21.00 uur Fortaleza

...-...

GROEP F

Nigeria - Argentinië
18.00 uur Porto Alegre

...-...

GROEP H

Rusland - Zuid-Korea
24.00 uur Cuiaba

...-...

GROEP F

Nigeria - Bosnië-Herz.
24.00 uur Cuiaba

...-...

GROEP F

Bosnië-Herz. - Iran
18.00 uur Salvador

...-...

GROEP E

Honduras - Zwitserland . . . - . . .
22.00 uur Manaus

GROEP E

Ecuador - Frankrijk
...-...
22.00 uur Rio de Janeiro

WOENSDAG 18 JUNI

ZONDAG 22 JUNI

GROEP B

Australië - NEDERLAND . . . - . . .
18.00 uur Porto Alegre

GROEP H

België - Rusland
...-...
18.00 uur Rio de Janeiro

GROEP B

Spanje - Chili
...-...
21.00 uur Rio de Janeiro

GROEP H

Zuid-Korea - Algerije
21.00 uur Porto Alegre

...-...

GROEP A

Kameroen - Kroatië
24.00 uur Manaus

GROEP G

Ver. Staten - Portugal
24.00 uur Manaus

...-...

...-...

GROEP C

Ivoorkust - Japan
03.00 uur Recife

GROEP E

Zwitserland - Ecuador . . . - . . .
18.00 uur Brasilia

GROEP E

Frankrijk - Honduras
21.00 uur Porto Alegre

...-...

GROEP C

Colombia - Ivoorkust
18.00 uur Brasilia

...-...

GROEP B

Australië - Spanje
18.00 uur Curitiba

...-...

GROEP F

Argentinië - Bosnië-Herz. . . . - . . .
24.00 uur Rio de Janeiro

GROEP D

Uruguay - Engeland
21.00 uur Sao Paulo

...-...

GROEP B

NEDERLAND - Chili
18.00 uur Sao Paulo

...-...

GROEP C

Japan - Griekenland
24.00 uur Natal

...-...

GROEP A

Kameroen - Brazilië
22.00 uur Brasilia

...-...

GROEP A

Kroatië - Mexico
22.00 uur Recife

...-...

DONDERDAG 19 JUNI

DINSDAG 1 JULI

DINSDAG 8 JULI

01

Winnaar groep A - Tweede groep B . . . - . . .
18.00 uur Belo Horizonte

07

Winnaar groep F - Tweede groep E . . . - . . .
18.00 uur Sao Paulo

02

Winnaar groep C - Tweede groep D . . . - . . .
22.00 uur Rio de Janeiro

08

Winnaar groep H - Tweede groep G . . . - . . .
22.00 uur Salvador

ZONDAG 29 JUNI

VRIJDAG 4 JULI

Winnaar groep B - Tweede groep A . . . - . . .
18.00 uur Fortaleza

09

Winnaar 01 - Winnaar 02
22.00 uur Fortaleza

...-...

04

Winnaar groep D - Tweede groep C . . . - . . .
22.00 uur Recife

10

Winnaar 05 - Winnaar 06
18.00 uur Rio de Janeiro

...-...

ZATERDAG 5 JULI

05

Winnaar groep E - Tweede groep F . . . - . . .
18.00 uur Brasilia

11

Winnaar 03 - Winnaar 04
22.00 uur Salvador

...-...

06

Winnaar groep G - Tweede groep H . . . - . . .
22.00 uur Porto Alegre

12

Winnaar 07 - Winnaar 08
18.00 uur Brasilia

...-...

Winnaar 09 - Winnaar 10
22.00 uur Belo Horizonte

...-...

WOENSDAG 9 JULI
14

03

MAANDAG 30 JUNI

13

PLEK 3/4

ZATERDAG 28 JUNI

MAANDAG 23 JUNI

FINALE

...-...

...-...

Winnaar 11 - Winnaar 12
22.00 uur Sao Paulo

...-...

ZATERDAG 12 JULI
Verliezer 13 - Verliezer 14
22.00 uur Brasilia

...-...

ZONDAG 13 JULI
Winnaar 13 - Winnaar 14
21.00 uur Rio de Janeiro

...-...

DONDERDAG 26 JUNI
GROEP G

Ver. Staten - Duitsland
18.00 uur Recife

...-...

GROEP G

Portugal - Ghana
18.00 uur Brasilia

...-...

GROEP H

Zuid-Korea - België
22.00 uur Sao Paulo

...-...

GROEP H

Algerije - Rusland
22.00 uur Curitiba

...-...

De verwachte sterren van het WK 2014
In 2010 werd de Uruguayaan Forlán de ster van het WK, in 2012 werd de Spanjaard Iniesta
dat van het EK. In 2014 ontbreken wereldsterren als Zlatan en Berbatov en is het meespelen
van Falcao uiterst onzeker. Dit wil echter niet zeggen dat het voorspellen van de speler van
het toernooi daarmee makkelijker wordt. Toch doen we hieronder een lekker vrijblijvende
gooi...
houdbaarheidsdatum te hebben, sterker nog,
lijkt elk seizoen béter te worden. Loopt weinig,
staat altijd op de juiste plek, zorgt steevast voor
de beste voortzetting en zijn trap, ach zijn trap...
Fluweel, loepzuiver, briljant, geniaal: verzin de
clichés maar, ze doen geen van alle echt recht
aan wat er gebeurt als Pirlo schiet. Gaat nog
eenmaal schitteren, dit WK.
3. Messi
Hij is misschien wel de beste aller tijden. Hij
schiet bij Barcelona werkelijk elk denkbaar record
volledig aan flarden. De Argentijnse wervelwind
wordt in Brazilië omringd door stormram Higuaín,
tornado Lavezzi, en de verkoelend lichte briesjes
Di María en Agüero. Allemaal toppers. Daardoor
is het té makkelijk om Lionel Messi dan ook
maar als speler van het toernooi te voorspellen.
Eigenlijk kan het alleen maar tegenvallen. En
in het verleden viel het spel van Messi in het
Argentijnse elftal ook nogal eens tegen. Maar
goed, we denken de grootmeester stiekem wel
op nummer 1, we vinden hem dat ook, maar we
zetten hem op 3. Geen idee waarom.

Foto: Luis Suarez: VI Images
1. Suárez
Inderdaad, hij is niet ’s werelds beste voetballer.
Toch zou Luis Alberto Suárez wel eens dé vedette
in Brazilië kunnen worden. De hoofdreden? Hij
is in absolute wereldvorm, en spelers die aan
het eind van een seizoen in topvorm zijn, spelen
doorgaans ook een goed EK- of WK-toernooi.
Bij de Engelse kampioen Liverpool liep Suárez
afgelopen seizoen bijna 1-op-1 (waarmee hij
alltime recordhouder werd van de Reds) en aan
het einde van de competitie werd hij bovendien
verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland. En
dan ben je iemand. Voeg daarbij het gegeven dat
het WK zich vlak bij Uruguay afspeelt, en het is
verklaarbaar dat de man die zich zo uitstekend in
zijn tegenstanders kan vastbijten onze verwachte
speler van het toernooi is.
2. Pirlo
20 maart, Florence, achtste finales Europa
League. Fiorentina-Juventus. De heenwedstrijd in
Turijn was in 1-1 geëindigd, waardoor Juventus
moest scoren in Florence. Dat gebeurde echter
71 minuten lang niet, zodat Fiorentina hoop
bleef koesteren op een kwartfinaleplaats. Toen
kreeg Juve een vrije trap, op een plek recht voor
de goal, even buiten de zestien. Wie anders
dan Andrea Pirlo, de Leonardo Da Vinci onder
de voetballers, schaarde zich achter de bal.
Hij moest en deed. Pirlo krabde eens aan zijn
hipsterbaard, nam een aanloopje en trapte de bal
vervolgens vol, goed en hard in de bovenhoek.
Business as usual. De 35-jarige middenvelder
van Juventus en Italië lijkt geen uiterste

Foto: Lionel Messi: VI Images
4. Ronaldo
Voorheen bekend als de irritant-androgyne
buitenspeler van twaalf scharen, dertien
schwalbes. Tegenwoordig ultra-effectief. Nam
Portugal in de kwalificatiefase bij de hand en
leidde de Zuid-Europeanen naar het WK dankzij
een hattrick in de play-offs tegen Zlatans
Zweden. Scoort er sowieso lustig op los. In
elk van de afgelopen vier seizoenen maakte
Christiano Ronaldo niet minder dan 50 officiële
doelpunten. De immer goedgeknipte meester
van de korte kapbewegingen is in een continue
strijd verwikkeld met Messi om de titel Beste ter
Wereld. Mooi voer voor kroegdiscussies…
5. Robben
De recentste seizoenen zijn hoogstwaarschijnlijk
de beste in het rijke voetballeven van Oranjes
aanvaller Arjen Robben. In 2013 was hij –
eindelijk – beslissend in de Champions Leaguefinale voor Bayern München tegen Borussia
Dortmund. Dankzij Robbens assist en een treffer
van hem in de slotfase wonnen de Zuid-Duitsers

met 2-1 en was Robben definitief verlost van
zijn net-niet-imago. Want dat kleefde wel aan
hem. Hij was een leuke dribbelaar, maar hij
maakte toch wel erg veel schwalbes en gaf op
de beslissende momenten niet thuis (denk aan
het 2010-trauma, toen Robben in de WK-finale
oog in oog met Casillas stond en de wereldbeker
naar Nederland kon schieten). Inmiddels speelt
hij volwassen en scherp, is hij een doorgaande
bedreiging voor elke vijandelijke defensie en kan
hij dodelijk zijn. Plus: steekt in grote vorm.
6. Vidal
Eigenzinnige verdedigende middenvelder van
Chili en Juventus. Moderne krachtpatser. Staat
op 23 juni oog in oog met Sneijder of wie Van
Gaal ook maar aanvallend op het middenveld
posteert. Geen fijn vooruitzicht voor onze
nummer 10. Arturo Vidal kan namelijk alles wat
een middenvelder anno 2014 moet kunnen:
verdedigen, aanvallen, passen, tackelen, lopen en
scoren. Speelt menigeen dronken. Nadeel is wel
dat Vidal dit seizoen enige tijd met knieklachten
heeft gekampt. Als die voor 100 procent opgelost
zijn, kan hij tot grote hoogten stijgen in Brazilië.
7. Van Persie
Marco van Basten was in de aanloop naar
het EK’88 lang geblesseerd. Robin van Persie
was dat in de maanden voor het WK’14. En
nu maar hopen dat de parallel zich doortrekt.
Want een uitgeruste maar fitte Van Persie kan
van doorslaggevende waarde zijn voor het
Nederlands Elftal. Sterker nog, de hoop van
heel de natie is eigenlijk op hem en Robben
gevestigd, als de enige echte wereldtoppers die
we in onze selectie hebben. Dat Robin maar
snel de vorm mag hervinden waarmee hij vorig
seizoen eigenvoetig Manchester United tot
landskampioen kroonde en zichzelf topscorer
maakte van de Premier League.
8. Modri
Voor de fijnproever, Luka Modri . De 29-jarige
Kroaat wordt regelmatig met Cruijff vergeleken
en dat is niet alleen vanwege hun fragiele fysieke
verschijning. Beide zijn vooral ongekroond koning
van het balletje buitenkant voet. De passes
die Modri op die manier verstuurt, zijn niet
alleen om de vingers bij af te likken, maar ook
dodelijk effectief. Hele verdedigingen worden
opengereten door de maatwerksteekpasses

Stad: Rio de Janeiro
Stadion: Maracaña
Capaciteit: 77.000
De meest tot de verbeelding sprekende stad
bezit ook het meest tot de verbeelding sprekende
stadion. Om met de stad te beginnen: Rio was tot
1960 hoofdstad van Brazilië, maar heeft die status
moeten afstaan aan Brasilia. Neemt niet weg dat
de kustplaats de belangrijkste en bekendste stad
van het land is. Vanwege het carnaval, de favelas,
de Copacabana en het reusachtige Christusbeeld
dat de stad de weg wijst. Het Maracaña-stadion
(officiële naam: Estádio Jornalista Mário Filho)
is ook een trekpleister van de stad, hoewel
het van zijn grootste charme is ontdaan. Ooit
was dit namelijk veruit het grootste stadion ter
wereld. Dan hebben we het over de jaren vijftig,
toen het bijna 200.000 (!) toeschouwers kon
herbergen. Zo zou de WK-finale van 1950, die
Brazilië traumatisch met 1-2 verloor van Uruguay,
zijn bezocht door 199.854 mensen, al zijn er al
dan niet dubbele tongen die beweren dat er
duizenden aanwezigen méér waren. Hoe dan ook,
dit ongelofelijke aantal is in de loop van de tijd
wegens veiligheidsmaatregelen teruggebracht.
De WK-finale van 2014, die in dit stadion
verspeeld wordt, zal daarom plaats bieden aan
‘slechts’ 77.000 aanwezigen.
Stad: Brasilia
Stadion: Estádio Nacional de Brasília
Capaciteit: 70.000
Het landinwaarts gelegen Brasilia is dus de
hoofdstad van Brazilië en heeft ongeveer 2
miljoen inwoners. Ter illustratie: Rio heeft er
6 miljoen. Brasilia is een cultuurhistorisch vrij
oninteressante stad, simpelweg omdat Brasilia
nauwelijks cultuurhistorie heeft, want pas in de
jaren vijftig van de twintigste eeuw is de stad

gebouwd. In het bijzonder fraaie stadion wordt
onder meer een kwartfinale gespeeld en de
wedstrijd om de derde plaats.
Stad: Belo Horizonte
Stadion: Estádio Governador
Magalhães Pinto (Mineirão)
Capaciteit: 62.000
Kenmerkend aan de stad Belo Horizonte is het
Pampulha-meer dat zich midden in het centrum
bevindt. De op drie na grootste plaats van het
land is een sterk ontwikkelde industriestad. Het
Mineirão-stadion is onder meer gastheer van een
van beide halve finales, op 8 juli.
Stad: Cuiabá
Stadion: Arena Pantanal
Capaciteit: 43.000
Wie zomeravondvoetbal wil zien, moet een
wedstrijdje in Cuiabá meepikken. Deze WestBraziliaanse stad grenst namelijk aan het
Amazoneregenwoud, en heeft het hele jaar
door middagtemperaturen van (ruim) boven de
dertig graden. Chili-Australië, uit de groep van
Nederland, is op voorhand de interessantste
wedstrijd die in Cuiabá verspeeld wordt.
Stad: Curitiba
Stadion: Arena da Baixada
Capaciteit: 41.500
Beduidend minder warm is het in Curitiba, op
Porto Alegre na de zuidelijkste speelstad van
dit wereldkampioenschap. Curitiba is gelegen
op zo’n kilometer hoogte en mede daardoor is
de temperatuur aangenaam. De stad is wel vrij
vochtig, wat te wijten is aan de nabijheid van zee
en bergen. Ook hier wordt een wedstrijd uit ‘onze
poule’ gespeeld, te weten Spanje-Australië.

9. Iniesta
Over the hill, uitgerangeerd, einde oefening.
De Spaanse middenvelder Andrés Iniesta heeft
dit seizoen van alles naar zijn hoofd geslingerd
gekregen. De (tijdelijke?) neergang van zijn
club Barcelona lijkt inderdaad vat te hebben op
het spel van Iniesta. Hij is minder dwingend en
swingend dan de voorgaande seizoenen. In de
verfrissende omgeving van het Spaanse elftal
wordt echter weer veel verwacht van de man
die Spanje in 2010 naar de wereldtitel leidde en
in 2012 naar de Europese titel. In 2012 werd hij
zelfs gekroond tot speler van het toernooi. Adel
verplicht, dus zal Iniesta er staan. Als hij daarmee
maar wacht tot ná 13 juni.

Foto: Andres Iniesta: VI Images
10. Neymar
Een beetje gehypet issie wel, de Braziliaan
Neymar. Hij zou bij Barcelona een droomkoppel
gaan vormen met Lionel Messi. Neymars kapsels
baren voorlopig echter meer opzien dan ’s mans
kunsten. Neemt niet weg dat Neymar natuurlijk
geen koekenbakker is, en hij maakt prominent
onderdeel uit van de Braziliaanse Seleção,
topfavoriet voor het winnen van de wereldtitel in
eigen land. Neymar was ronduit imponerend in
het toernooi om de Confederations Cup in 2013,
het opwarmertje voor het WK 2014. Hij scoorde
toen viermaal in vijf wedstrijden, waaronder in de
gewonnen finale tegen Spanje. Daar schuilt toch
een belofte in voor komende zomer.

Foto: Robin van Persie: VI Images

De steden en hun stadions
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden. Voorafgaand aan elke eindronde
van een WK of EK voetbal is er gesteggel over de stadions. Zijn ze wel op tijd af? Is de
infrastructuur rond het stadion in orde? Vrijwel altijd komt het goed, en zo zal het dit jaar ook
in Brazilië ongetwijfeld allemaal net op tijd in kannen en kruiken zijn. In dit artikel een korte
en krachtige introductie van de twaalf speelsteden en stadions in Brazilië.

van de middenvelder van Real Madrid. Jammer
dat Kroatië een belabberd elftal heeft, maar
desondanks zal in de poulefase genoeg te
bewonderen zijn van de beste nummer 10 van de
Balkan.

Stad: Fortaleza
Stadion: Estádio Plácido Aderlado Castelo
Capaciteit: 65.000
Een stadion met een naam als een gedicht in
een bruisende toeristenstad van 2,4 miljoen
inwoners: het is bepaald geen straf om in
Fortaleza te moeten voetballen, of om er als
supporter te vertoeven. De stad ligt in het
noordwesten van Brazilië aan de Atlantische
Oceaan. Het klimaat is fantastisch, het hele jaar
door schommelt de temperatuur rond de dertig
graden. Brazilië en Duitsland spelen er beide een
groepswedstrijd; ook is Fortaleza ontvanger van
twee kwartfinalisten.
Stad: Manaus
Stadion: Arena da Amazônia
Capaciteit: 42.500
Het spannendst gaat het in Manaus worden.
Want: het stadion is nog niet af. En de
voorgeschiedenis van de Arena da Amazonia
is al even ongelukkig: stakingen vertraagden
de boel danig en drie bouwvakkers kwamen
tijdens de (her)bouw om het leven. En dat terwijl
het schitterend ogende stadion ook een van de
prachtigst ogende affiches van de eerste ronde
heeft: Engeland tegen Italië.
Stad: Natal
Stadion: Arena das Dunas
Capaciteit: 45.000
De Arena das Dunas ligt op het noordoostelijke
puntje van Brazilië. De stad Natal (betekenis:
kerst, Natal is gesticht tijdens kerst 1599) heeft
nog geen miljoen inwoners. Voor toeristen is het
klimaat aantrekkelijk. Elke dag dertig graden is
hier bijna een garantie.
Stad: Porto Alegre
Stadion: Estádio José Pinheiro Borda
Capaciteit: 49.000
In deze grote havenstad wordt op 18 juni
Nederland-Australië gespeeld en zal dus heel wat
Nederlanders trekken. Deze hoeven zich niet te
vervelen, want Porto Alegre heeft veel te bieden.
Musea, markten, parken en een indrukwekkende
flora en fauna. En niet te vergeten een heerlijk

klimaat, dat wil zeggen: van oktober tot april.
In de overige maanden kent Porto Alegre een
relatief mild klimaat, met temperaturen tegen
de twintig graden en vrij veel neerslag. Ideaal
voetbalweer eigenlijk…
Stad: Recife
Stadion: Arena Pernambuco
Capaciteit: 44.500
En weer een arena die plaats biedt aan rond de
45.000 toeschouwers, ditmaal in de stad Recife,
een van de oostelijkste steden van heel ZuidAmerika. Een stad met een Nederlands verleden
bovendien, want van 1630 tot 1654 was Recife
als Mauritsstad onder Nederlands bewind.
Helaas zal Oranje geen wedstrijden in Recife
spelen.
Stad: Salvador
Stadion: Bahia Arena
Capaciteit: 55.000
Bahia Arena is de volksmondnaam van, als u het
dan écht wilt weten: Complexo Esportivo Cultural
Professor Octávio Mangabeira. De stad Salvador
ligt vlak bij Recife, en dus ook zeer oostelijk. In
het verleden vielen de Nederlanders Salvador
vanuit Recife aan, en ook nu zullen Nederlanders
in Salvador aanvallen. Op 13 juni om precies te
zijn, als Nederland Spanje ontmoet. Salvador
valt qua topwedstrijden sowieso in de prijzen,
want drie dagen later speelt Duitsland er tegen
Portugal. En een achtste finale België-Duitsland
in Salvador behoort tot de mogelijkheden.
Stad: São Paulo
Stadion: Arena Corinthians
Capaciteit: 66.000
De grootste stad van Zuid-Amerika is São Paulo,
met maar liefst 11 miljoen inwoners. Slechts
een half procent van de bevolking zou een
plekje kunnen vinden in de Arena Corinthians.
Supporters kunnen prima verblijven in deze
metropool, zoals in het Museo de Arte, waar ze
onder meer werken van Frans Hals, Vincent van
Gogh en Karel Appel kunnen bewonderen…
Hopelijk kunnen ze zich ook vergapen aan de
recentste werken van Van Persie en Robben,
want op 23 juni speelt Oranje er tegen Chili. Als
het stadion af is tenminste, want anderhalve
maand voor de openingswedstrijd (Brazilië
verricht hier op 12 juni de aftrap van het WK,
tegen Kroatië) moesten er nog duizenden
stoeltjes worden geplaatst…

CITATEN
“Wat is tevreden? Je kan er niets aan
veranderen, het gebeurt gewoon.
Al met al is het een niet al te beste loting”.
Bondscoach Louis van Gaal is wat
somber gestemd na de zware
WK-loting. Al zal hij het zelf
‘realistisch’ noemen.
6 december 2013
“Bijzonder dat we het WK beginnen tegen
de tegenstander waar we vier jaar geleden
in de finale tegen geëindigd zijn. Ik vind
het mooi dat we bij de eerste gelegenheid
meteen de kans krijgen dat goed te maken.
Na die wedstrijd weten we ook meteen
waar we staan. Ik vind het een interessante
en leuke loting. Het is een mooie groep en
ik kijk er erg naar uit. De volgorde van de
duels is in mijn ogen goed.”
Aanvoerder Robin van Persie is
aanmerkelijk positiever over komende
zomer
6 december 2013

Foto: Wereldkampioen Spanje: VI Images

Vier wereldveroveraars uit Spanje: Iniesta, Torres, Busquets en Xabi Alonso

“We gaven de Spanjaarden
weer zelfvertrouwen”
Het zal toch niet zo zijn dat La Furia Roja er na de winst bij het EK 2008, WK 2010 en EK
2012 ook nog met deze wereldtitel vandoor gaat? Aan de eerzucht van de vier door de wol
geverfde Spaanse wereldsterren Andrés Iniesta, Fernando Torres, Sergio Busquets en Xabi
Alonso zal het niet liggen. Hoe veel die ook al hebben gewonnen, ze blijven nederig, hongerig
en gretig: “Als we op het veld staan, is er een diepere verbintenis.” Een exclusief interview.
Wanneer het WK begint, zijn de Spanjaarden
voor de tiende achtereenvolgende keer van de
partij en voor de veertiende keer in totaal. Ook
deze keer behoren ze tot de topfavorieten. Zal er
straks in Brazilië één bondscoach rondlopen met
een ruimere keus aan absolute kwaliteitsspelers
dan Vicente del Bosque? De vraag stellen is
hem beantwoorden. We hebben het over meer
dan 40 absolute topvoetballers uit de grote
Europese competities waar hij uit kan kiezen.

“Nooit voelde het
beter om Spaans
te zijn dan nu”
Andrés Iniesta (30 jaar; 91 interlands, 11 goals)
is nog steeds de motor van de ploeg. Vooral
de liefhebbers van het verfijnde spel schuiven
naar het puntje van hun stoel wanneer El
Blanquito (Het Bleekgezicht) in actie komt. De
middenvelder speelt geen bal zonder dat er een
gedachte achter zit. Voor iedere teamgenoot
een droom van een medespeler, al overstijgt zijn
samenwerking met Xavi alles. En die combi wordt
ook bij het Spaanse nationale elftal gezien als
dé sleutel tot succes.“Xavi en ik kennen elkaar al
heel lang”, knikt Iniesta. “Beide zijn we afkomstig
uit de jeugdopleiding van FC Barcelona en al is
hij een paar jaar ouder, onze loopbanen lopen
min of meer parallel. Op het veld kunnen we
het prima met elkaar vinden en dat geldt ook
voor daarbuiten. Als we samen op het veld staan,
is het alsof er een diepere verbintenis is en we
instinctmatig weten waar we de ander kunnen
vinden. Onze positie en taak zijn ook min of meer
hetzelfde, dat helpt.”
Unieke generatie
Wat ook helpt: prijzen winnen. Zoals het
afgelopen EK, in Polen & Oekraïne, en de editie
daarvoor, maar vooral in 2010 – de Wereldtitel
in Zuid-Afrika. Iniesta laat zijn gedachten
teruggaan naar de winst in de finale tegen
Nederland. Specifiek: naar zijn beslissende
doelpunt in de blessuretijd. “Een onvergetelijk
moment, dat ik de rest van mijn leven met me
meedraag. Legendarisch. Het bizarre is dat het
letterlijk het beeld was waar ik van droomde
als jochie dat begon met voetballen. Hoe veel
mensen overkomt het nou dat ze een WKfinale beslissen? De adrenaline die ik voelde
toen ik die bal erin zag gaan! Ik wist dat we die
beker hadden. Verbazingwekkend. Maar vooral:

onvergetelijk.” De basis voor de wereldtitel in
Zuid-Afrika werd twee jaar ervoor al gelegd.
Fernando Torres (30 jaar; 104 interlands, 36
goals): “Met Spanje schreven we in Oostenrijk
en Zwitserland geschiedenis – voor het eerst
in 44 jaar waren we weer de beste van Europa.
La Furia Roja in optima forma! Op de dag dat
we wonnen, voelden alle Spanjaarden zich één.
We gaven de mensen weer zelfvertrouwen.
Zeldzaam dat je als elftal allemaal hetzelfde
wilt en daar allemaal alles voor over hebt. Dan
gaat de rest min of meer vanzelf, bijvoorbeeld
mijn winnende goal in de finale tegen Duitsland
was daar slechts een gevolg van”, aldus de
Lucky Luke van de strafschopgebieden. “Het
voelde altijd al goed Spaans te zijn, maar nog
nooit zo goed als nu. Deze nationale ploeg;
een unieke generatie. Al zo veel gewonnen,
maar nog steeds nederig, hongerig en gretig.”
Bij het WK zitten de Spanjaarden in Groep B,
met Chili, Nederland en Australië. Wat kunnen
we qua uitslagen en verloop van het toernooi
van hun ploeg verwachten? “Vind ik moeilijk
aan te geven, het toernooi zelf zal het bepalen”,
stelt Torres. “Het enige dat ik kan beloven is dat
we scherp en gemotiveerd zullen zijn. Gezien
onze kwalificatiereeks (winnaar van groep I met
20 punten; 3 punten meer dan nummer twee
Frankrijk, red.) en de vorm die we toonden,
komen we in ieder geval met vertrouwen aan de
aftrap.”
Sneeuwblazer
Zonder een paar goede bijnamen tel je als
voetballer niet mee. Die van Sergio Busquets
(25 jaar; 60 interlands, 0 goals) zijn wel erg
goed. Zijn taken als dwingende draaischijf
tussen verdediging en aanval leverden hem al
het etiket El Pulpo de Badia (De Octopus van
Badia) op. Verwijzend naar de met helderziende
gaven gezegende Paul de Octopus én Badia del
Vallès, waar Busquets opgroeide. Ter ere van
het gewonnen WK 2010 doopte deze gemeente
zijn stadionnetje tot Campo Municipal Sergio
Busquets Burgos. Ook wordt de verdedigende
middenvelder El Quitanieves (De Sneeuwblazer)
genoemd. Volgens Xavi is Busquets de beste one
touch voetballer ooit. Bondscoach Del Bosque
gaat zelfs zo ver dat als hij mocht kiezen om
één voetballer te zijn, dat Sergio Busquets zou
zijn, de man die op het veld alles makkelijk en
begrijpelijk maakt. Omdat hij de kunst van het
lezen van de wedstrijd verstaat. Busquets: “Als
je dat kunt, scheelt dat zo veel tijd en moeite.
Je ziet dingen van tevoren aankomen en dan
kom je nooit voor verrassingen te staan.” Ten
slotte kunnen we bij het doorlichten van de
Spaanse wereldveroveraars absoluut niet heen
om de ‘Xabi-factor’. Want de Xabi-factor is groot.

Ondanks het hoge aantal Barcelonezen bij Spanje
zien veel mensen Xabi Alonso Olano (32 jaar;
107 interlands, 15 goals) als de daadwerkelijke
leider. Hoe ziet de coole controleur van Real
Madrid dat zelf? “Mensen denken dat ik een
vriendelijke jongen ben buiten het veld. Rustig,
makkelijk om mee te praten. Dat is ook zo. Totdat
het ergens om gaat, totdat er iets op het spel
staat. Ik haat het zo om te verliezen, dat kun
je je niet voorstellen. Als ik mijn krachten met
iemand anders in wat dan ook moet meten, wil
ik koste wat kost winnen.” Dat is ook de reden
dat geen van zijn vrienden nog een bordspelletje
met de Bask wil doen of een potje golf wil spelen:
“Volgens hen neem ik het allemaal te serieus.
Maar ja, zo ben ik. Die drive neem ik mee het
veld op. Mijn winnaarmentaliteit reist al mijn hele
loopbaan met me mee en ik ben er trots op dat ik
nooit zal opgeven of de handdoek in de ring zal
gooien.”
Ervaring
Hoe schat Xabi Alonso Spanjes kansen bij het
komende WK in? “We kunnen in de eerste ronde
meteen aan de bak. Al hebben we niet te klagen
gehad bij wat er uit de loting is gekomen. Het
is geen poule des doods. Nee, ik zeg niet dat
we ook dit WK gaan winnen. Maar we hebben
kansen, dat zeker.” Vaak zeggen cijfers veel, soms
zeggen ze alles. In het geval van Alonso wijzen
ze steevast uit dat wanneer hij er niet bij is, de
kans op verlies hevig toeneemt. Waar liggen de
kwaliteiten van de man die groot werd bij Real
Sociedad, wat is zijn kracht? “Voor alles ben
ik een evenwichtige speler”, zegt hij. “Wat niet
alleen inhoudt dat ik een bal kan afpakken, maar
van tevoren ook al precies weet wat ik ermee ga
doen. Zo hoeven we hem daarna niet meteen
weer terug te veroveren. Daarbij hou ik van
verantwoordelijkheid krijgen en nemen. En, zoals
ik al zei, wil ik gewoon winnen.”
Ook hij behoort tot het contingent zeer ervaren

“Zeldzaam als
een elftal
hetzelfde wil”
Conquistadores. Hoe belangrijk is die ervaring?
“Essentieel. Ik sta het al lang niet meer toe dat
dingen van buitenaf mijn focus zo beïnvloeden
als vroeger in mijn loopbaan. Vroeger trok ik
me alle kritiek persoonlijk aan. Had ik een
slechte wedstrijd gespeeld en verscheen er in
de media een negatief verhaal, dan had dat echt
invloed. Het werkte door op mijn humeur en mijn
zelfvertrouwen. Nu kan ik daar veel beter mee
omgaan. Ik ben ouder geworden, wijzer. En dus
beter.”
Door Patrick Wong en Kevin McCarthy

“Messi is onvervangbaar. We hebben
een aantal wedstrijden zonder ‘Leo’
gespeeld, maar het is gewoon een feit dat
hij onvervangbaar is. We zijn dusdanig
afhankelijk van hem dat we het direct
merken als hij er niet is.”
De bondscoach van de Argentijnen,
Alejandro Sabella, voert de druk op zijn
absolute sterspeler nog eens extra op.
15 april 2014
“Het kan ons jaar worden, maar er kan van
alles gebeuren als het WK is begonnen. Er
wordt veel gezegd over hoe makkelijk het
gaat worden en dat Argentinië makkelijk
doorgaat. Maar het is een WK en er zijn
geen makkelijke tegenstanders.”
Lionel Messi zelf grossiert liever in
clichés
21 januari 2014
“Vorm en fitheid zijn de centrale criteria.
Maar op regels zijn uitzonderingen te
maken en dat gaat in dit geval op voor
Khedira.”
Niet de langdurig geblesseerde Gomez,
wel de langdurig geblesseerde Khedira
in de selectie van Duitsland. De Duitse
bondscoach Joachim Löw legt de
regels én de uitzonderingen uit.
8 mei 2014
“We zullen voor gek staan. De federale
overheid bedriegt de mensen. President
Dilma wordt bedrogen of stelt mensen in
staat haar te bedriegen.”
“Na het WK zal het volk achterblijven met
een gevoel van verlies, van schaamteloze
acties met weggegooid publiek geld.”
“We hebben een absurd bedrag besteed
aan dit toernooi. We zullen juichen voor
ons team, omdat een Braziliaanse eindzege
perfect voor het voetbal zal zijn. Maar
buiten het veld hebben we al verloren en
daar is niets meer aan te doen.”
Aldus de voormalige Braziliaanse
topper en inmiddels politicus Romario
op 19 maart 2012, 21 juni 2013 en
13 maart 2014. Al jaren voert hij een
kruistocht tegen het WK in zijn eigen
land.
“Neymar is een grote speler. Dat heeft
hij de laatste jaren al bewezen en hij is
veelbelovend voor de toekomst. Zijn entree
bij Barça was niet zo goed, maar ik twijfel
er niet aan dat hij de potentie heeft een
van de beste of dé beste ter wereld te
worden.”
Een Portugees van Real Madrid,
Christiano Ronaldo, steekt de
loftrompet over een Braziliaan van
Barcelona, Neymar
7 mei 2014
“Ik vind dat Ronaldo een van de beste
spelers is, maar ik train elke dag met
Messi. Ik weet goed hoe hij speelt en voor
mij is Lionel absoluut de allerbeste.”
Kort daarvoor was het Neymar die
ook Ronaldo bewierookte, maar baas
boven baas plaatste: Neymar is nét wat
lovender over de Argentijn Messi.
26 april 2014

Bekende Nederlanders blikken vooruit op het WK in Brazilië

“Brazilië zal ten onder gaan aan het
enorme verwachtingspatroon”
Nederland kleurt deze zomer weer oranje. Maar zijn onze leeuwen van Oranje eigenlijk wel in staat om de gehaaide Spanjaarden en Chilenen
een lesje te leren? Of is het toch weer Louis die met een meesterzet onze nationale trots zal laten groeien? We vroegen het drie bekende
Nederlanders; voetbalkenners van statuur. Trainer en oud-international Peter Bosz (Vitesse), analist en commentator Arno Vermeulen (NOS)
en journalist en auteur Thijs Slegers (Voetbal International).
Voorspelling poulefase Nederland
Peter Bosz:
Spanje - Nederland
Australië - Nederland
Nederland - Chili

2-0
0-2
1-2

“Spanje en Chili zijn mijns inziens gewoon beter
dan Nederland. Andersom denk ik dat Nederland
sterker is dan Australië. Als het loopt zoals ik
verwacht eindigt Nederland helaas op de derde
plaats in de poule, en eindigt het WK in een
teleurstelling. We hebben helaas te zwaar geloot.”

Arno Vermeulen:
Spanje - Nederland
Australië - Nederland
Nederland - Chili

0-1
1-2
2-2

“Nederland gaat verrassend goed spelen in de
poulefase van het WK. Zo winnen de mannen
van Van Gaal de eerste wedstrijd verrassend van
favoriet Spanje. Maar na een gelijkspel tegen
Chili raakt de klad er een beetje in. We worden
dan ook in de kwartfinale uitgeschakeld door een
topfavoriet als Argentinië of Duitsland. Die keuze
laat ik nu nog even in het midden.”

Foto: Peter Bosz: Vitesse

Thijs Slegers:
Spanje - Nederland
Australië - Nederland
Nederland - Chili

2-2
0-1
0-0

“Oranje plaatst zich met vijf punten als nummer
twee voor de tweede ronde van het WK. Chili
verliest namelijk van Spanje en wint van Australië
en eindigt daarom met vier punten als derde in
de poule. Spanje pakt de eerste plaats dankzij
twee overwinningen op Chili en Australië. Ik geef
eerlijk toe dat deze voorspelling voornamelijk
gebaseerd is op hoop. Spanje en Chili zijn
topploegen. Geluk is onontbeerlijk, dat besef ik
zeer goed. Helaas komt Oranje niet verder dan
de tweede ronde omdat Nederland niet goed
genoeg blijkt te zijn om Brazilië te verslaan.”

Voorspelling van de ster en de
verrassing van het WK
Peter Bosz:
“Lionel Messi wordt de ster van het toernooi. De
verrassing gaat Patrick van Aanholt worden.”
Arno Vermeulen:
“De ster wordt Neymar en de Belg Hazard breekt
definitief door.”
Thijs Slegers:
“Het WK 2014 zal de geschiedenis ingaan als het
WK van Lionel Messi. Daarnaast verwacht ik dat
onze Memphis Depay de wereld gaat verrassen
en definitief doorbreekt op dit toernooi.”
Voorspelling wereldkampioen
Peter Bosz:
“Brazilië. Zij hebben het thuisvoordeel en hebben
het grootste potentieel aan goede spelers. Over
heel de wereld lopen er fantastische Braziliaanse
voetballers rond. Wanneer dat gaat samenspelen,
zijn ze niet meer te houden.”
Arno Vermeulen:
“Brazilië. Inderdaad wegen het thuisvoordeel en
de prima selectie zwaar. Bovendien beschikken
ze in Scolari over een slimme, ervaren coach.
Hij weet hoe Brazilië moet spelen op een
wereldkampioenschap: mooi als het kan, en hard
als het moet. Bovendien hebben ze met Neymar
een absolute wereldspeler in hun midden.”
Thijs Slegers:
“Argentinië. Ik denk dat Lionel Messi definitief
uit de schaduw van Diego Armando Maradona
zal treden. Als groot fan van de voetballer (!)
Maradona doet het me pijn om dit te voorspellen.
Maar Messi gaat Argentinië in zijn eentje naar
een historische WK-zege leiden. Mijn vermoeden
is dat Spanje net over de top heen is en dat
Duitsland nog net wat tekort komt om in ZuidAmerika te overleven. Het is toch anders
voetballen daar. Brazilië zal uiteindelijk ten onder
gaan aan het enorme verwachtingspatroon.”
Door Willem Kieviet

Met veel sambavoetbal
door de kwalificatie heen
Veel eenvoudiger jezelf plaatsen dan het Nederlands elftal deed voor het WK 2014 is
welhaast onmogelijk. Een terugblik op een knappe prestatie die hoop en perspectief biedt.
De eerste: Nederland-Turkije 2-0
De eerste klap en de daalder. Het spreekwoord
was zelden zo belangrijk als bij de
openingswedstrijd van de kwalificatie. Want
de enorme deceptie van het EK 2012, toen
Nederland meer dan kansloos al na de eerste
ronde huiswaarts keerde, moest naar de
vergetelheid worden gespeeld. Dat onder leiding
van een nieuwe bondscoach, Louis van Gaal, die
de functie overnam van Bert van Marwijk. De
eerste tegenstander was geen gemakkelijke: de
taaie Turken kwamen – gesteund door talloze
in Nederland woonachtige landgenoten – in
het strijdperk tegen het vernieuwde Oranje.
Beide landen begonnen gepassioneerd aan
de wedstrijd in de Amsterdam ArenA, waarbij
opviel dat de verdedigers van Nederland – met
name Willems en Martins Indi – bij tijd en wijle
wankelden en schutterden. Maar het was Robin

van Persie, de man die een doorslaggevende
rol zou gaan spelen in de kwalificatiereeks, die
de ban brak door de 1-0 in te koppen. En die
daarmee het gelijk bewees van de bondscoach,
die aan hem de voorkeur gaf boven Huntelaar. In
de slotminuut velde Narsingh het vonnis over de
Turken.
De belangrijkste en de slechtste:
Andorra-Nederland 0-2
Toegegeven, de uitwedstrijd tegen Estland (22) was ook geen beste. Maar tegen het nietige
Andorra hadden veel mensen op meer gehoopt
dan de moeizame, in de tweede helft tot stand
gekomen 0-2-overwinning. Die hoop was
vooral gebaseerd op enkele indrukwekkende
eerdere resultaten, waarbij met name de twee
overwinningen – uit en thuis – tegen Roemenië
tot de verbeelding spraken: 4-1 en 4-0. Het

daardoor verwende publiek had zijn zinnen gezet
op een grote overwinning tegen de Andorrezen.
Dat liep even anders. Daar tegenover staat dat
Nederland zich op deze avond in september
2013 als eerste Europese land plaatste voor
het WK 2014. Daarmee werd het dus ook een
memorabele avond. En aan wie hadden we dat
te danken? Aan Robin van Persie, alweer. Hij
maakte beide doelpunten in het tussen Spanje en
Frankrijk ingeklemde bergstaatje.
De mooiste: Nederland-Hongarije 8-1
Op 11 oktober 2013 liet Oranje een wervelende
show zien tegen het arme Hongarije. Hoewel
Nederland zich reeds lang en breed had
geplaatst voor Brazilië, gaf het de toeschouwers
in de uitverkochte Amsterdam ArenA meer dan
waar voor hun geld. Maar liefst acht doelpunten
kregen ze te zien, waarbij de een nog fraaier was
dan de ander. Het hadden er zelfs meer kunnen
zijn als Strootman en Janmaat niet paal en lat
raakten. Buiten de doelpunten liet Oranje snel,
swingend en dwingend voetbal zien. By far de

Achtste finale: ja of nee?
“Al met al is dit niet de beste loting,” zo reageerde Louis van Gaal met gevoel voor
understatement op de groepsindeling. Want in groep B treft Nederland twee toplanden.
Kunnen we na 23 juni alweer naar huis?
Het zou leuk zijn om eens een relatief eenvoudige
poule te krijgen op een EK of WK. Zoals de
Fransen tijdens dit WK bijvoorbeeld, die het
te stellen krijgen met Zwitserland, Ecuador
en Honduras. Of onze vrienden uit België, die
Algerije, Rusland en Zuid-Korea op hun pad
treffen en de tickets voor de achtste finale al
bijna binnen hebben. Wat dat betreft is het voor
Nederland weer hetzelfde liedje als in 2006, 2008
en 2012: twee toplanden rolden bij de loting in
december 2013 als tegenstanders in groep B uit
de koker. Wereldkampioen Spanje en gevaarlijke
outsider Chili zullen medio juni handenwrijvend
het Nederlands elftal opwachten. Mocht
Nederland toch de poulefase door komen, dan
is de kans aanwezig dat in de achtste finale het
Brazilië van Neymar wacht. Genoeg gesomberd
nu, tijd voor een analyse van Oranjes kansen.
13 juni 2014- 21.00 uur Nederland-Spanje
De eerste wedstrijd in groep B van dit WK is een

kopie van de laatste wedstrijd van het vorige
WK. In Johannesburg speelden het verrassende
Nederland en favoriet Spanje toen de finale.
Wereldkampioen werd Spanje, en samen met
Brazilië, Argentinië en Duitsland zijn de ZuidEuropeanen ook nu weer de grote kanshebbers
op de wereldtitel. Veel analytici vinden het prettig
dat Nederland de Spanjaarden in de eerste
wedstrijd treft, omdat Spanje vaak in zo’n eerste
potje nog niet op niveau is. Maar denkt nu
echt iemand dat Spanje een wedstrijd tegen de
vicewereldkampioen niet serieus genoeg neemt?
Optimisten wijzen erop dat zoals Barcelona
Barcelona niet meer is, ook Spanje Spanje niet
meer is. Er zou zand zitten in de motoren op
het middenveld: Xavi en Iniesta. En wie moet
de doelpunten voor Spanje dan wel maken? De
niet bepaald overtuigende Torres? De bijnaveteraan Villa? De houterige Llorente? De pessiof realisten wijzen er aan de andere kant op
dat de wereldkampioen zich moeiteloos en

ongeslagen heeft gekwalificeerd voor dit WK en
dat de selectie vrijwel louter bestaat uit spelers
van Europese topclubs als Barcelona, Atletico
Madrid, Real Madrid, Manchester City en Bayern
München. Maar goed, een puntje kan beide
landen in zo’n openingsduel erg goed uitkomen.
Daarom:
Prognose: 0-0
18 juni 2014- 18.00 uur
Nederland-Australië
Na de wedstrijd tegen de Barcelona-RealAtletico-combinatie wacht een totaal andere
wedstrijd tegen spelers van clubs als Adelaide
United, Brisbane Roar, Al Jazira, New York Red
Bulls et cetera. Natuurlijk heeft Australië een
ongeëvenaarde mentaliteit, zal het spelen op een
WK het beste in zijn spelers naar boven halen, is
Cahill een behoorlijke spits, enzovoort, enzovoort,
maar een wedstrijd tegen de nummer 59 van
de FIFA-ranking mag toch geen probleem zijn?
Van Gaal betitelde de Socceroos als gevaarlijke
opponent, omdat Nederland er nog nooit
eerder van heeft gewonnen. Maar dat gaat echt
veranderen op 18 juni.
Prognose: 3-0 (Van Persie 2x, Depay)

beste wedstrijd in de kwalificatiereeks. Mooi
bijkomend voordeel: met zijn drie doelpunten
werd Robin van Persie in deze wedstrijd
topscorer aller tijden van het Nederlands elftal,
waarmee hij de assistent van de bondscoach,
Patrick Kluivert, overtrof.
De laatste: Turkije-Nederland 0-2
Nederland was al geplaatst op 15 oktober 2013,
de Turken konden zich evenwel nog plaatsen
voor de play-offs. En dus kon het begrip
‘heksenketel’ weer van stal worden gehaald om
de sfeer te beschrijven die op deze herfstavond
in Istanbul hing. Helaas voor de Turken duurde
die slechts 8 minuten. Toen wist Robben met een
eigenaardige vrije trap de score te openen. Het
doelpunt van de voor Galatasaray uitkomende
Wesley Sneijder in de tweede helft moet vooral
Van Gaal veel deugd hebben gedaan, want
daarmee eindigde de kwalificatiereeks zoals die
begon: met een 2-0 overwinning tegen Turkije.
En Van Gaal heeft een bekende voorliefde
voor cirkels die rond worden. Het enige echt
opvallende van deze avond: Van Persie scoorde
niet. Maar met negen gewonnen wedstrijden,
één gelijkspel en geen enkele nederlaag,
gecombineerd met een doelsaldo van 29
doelpunten in de plus, mag Nederland meer dan
tevreden terugkijken op deze kwalificatiereeks.
Roemenië, Hongarije, Turkije, Estland en Andorra
zijn weliswaar van een ander kaliber dan
pakembeet Spanje en Chili, maar toch: spel en
resultaat bieden hoop en perspectief.

23 juni 2014- 18.00 uur
Nederland-Chili
De wedstrijd waar waarschijnlijk alles van
gaat afhangen, is op voorhand een bijzonder
aantrekkelijke. De wervelende Zuid-Amerikanen
maakten al indruk in oefenwedstrijden tegen
topfavorieten Spanje (2-2), Brazilië (1-2) en
Duitsland (0-1). Vooral de Duitsers werden –
ondanks de nederlaag – bij tijd en wijle van de
Stuttgartse mat gespeeld. Chili heeft niet alleen
een attractieve spelopvatting en een sterke
teamgeest, maar speelt op het Zuid-Amerikaanse
continent in eigen ogen een thuiswedstrijd en
beschikt met middenvelder Vidal (Juventus)
en aanvallers Alexis Sánchez (Barcelona) en
Eduardo Vargas (Gremio) over drie vedettes.
Nederland kan zijn borst dus natmaken voor
de wedstrijd tegen de mannen van bondscoach
Sampaoli. De rest van de Chileense selectie is
op het oog overigens niet heel hoogdravend.
Hebt u ooit gehoord van spelers als pakweg
Aranguiz, Medel en Beausejour, die uitkomen
voor respectievelijk CU de Chile, Cardiff City
en Wigan Athletic? Als Oranje de drie toppers
Vidal, Sánchez en Vargas weet uit te schakelen
en eenzelfde geestdrift aan de dag kan leggen
als de Zuid-Amerikanen, dan moet een punt
mogelijk zijn. Mooie stip aan de horizon: wellicht
wacht na deze wedstrijd Brazilië als tegenstander
in de achtste finale, op 28 juni in Belo Horizonte.
Prognose: 1-1 (Van Persie, Vargas)

