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Zoet ziet niets in
vertrek bij PSV
door Rik Elfrink
e-mail: r.elfrink@ed.nl
EINDHOVEN – Zijn naam staat op

de lijstjes van veel buitenlandse
clubs, PSV-keeper Jeroen Zoet
(23) ziet niets in een vertrek naar
het buitenland. Hij, zijn zaakwaarnemer en technisch manager Marcel Brands hebben onlangs bij elkaar gezeten. De conclusie was
duidelijk: Zoet wil dit seizoen in
Eindhoven blijven en met PSV
weer meespelen om de titel. In
zijn loopbaan koos Zoet steeds de
weg van de geleidelijkheid, die
lijn wil hij voortzetten.
Gisteren kwam naar buiten dat
Benfica belangstelling heeft voor
de Veendammer. De Portugezen
deden echter geen officieel bod
op Zoet bij PSV. Hij en PSV zullen de belangstelling verwerpen
als deze alsnog concreet wordt.
Zoet wil via een basisplek bij PSV
in beeld blijven bij Oranje en pas
later de stap naar een andere competitie zetten.
PSV is zeer content met de ontwikkeling van Zoet, die zich vorig
jaar in een aantal wedstrijden al
ontpopte als puntenpakker. Hoewel hij op dit moment herstelt
van een ribblessure, wordt hij normaal gesproken de eerste doelman tijdens dit seizoen.
Bij PSV volgen nog minimaal drie

aankopen dit seizoen. Naast Steven Defour (middenveld) wil PSV
twee centrale verdedigers aantrekken. Technisch manager Marcel
Brands houdt vooralsnog de aankoop van een linksback af. Blijft
Abel Tamata bij de selectie, dan
ziet hij daartoe geen noodzaak.
Brands vindt dat PSV voldoende
alternatieven voor die positie
heeft (Hendrix, Ritzmaier o.a.) als
de ontwikkeling van Jetro Willems zou tegenvallen.
Bij Jong PSV valt ook nog het nodige transfergeweld te verwachten. De clubleiding bekijkt of de
18-jarige Andjelo Rudovic gecontracteerd kan worden. De Montenegrijn is voor de derde week actief als stagespeler bij Jong PSV
en maakt een goede indruk. Daarnaast houdt technisch manager
Marcel Brands een aantal alternatieven in België in de gaten.
PSV liet gisteren weten dat supporters een seizoenkaart voor
Jong PSV kunnen aanschaffen
voor 25 euro. Daarmee kunnen ze
alle 19 thuisduels bekijken. Deze
wedstrijden worden afgewerkt op
De Herdgang, in het Philips Stadion en in het Jan Louwers Stadion (FC Eindhoven).
Vorig seizoen kostten losse kaarten voor thuisduels van Jong PSV
tien euro, deze voetbaljaargang
ligt de prijs op vijf euro.

䡵 Jeroen Zoet heeft nog geen trek in een buitenlands avontuur. foto VI Images

Marijne bondscoach
hockeyvrouwen

VOETBAL

DEN BOSCH/NIEUWEGEIN – Sjoerd

Marijne is de nieuwe bondscoach
van de Nederlandse hockeysters.
Dat bevestigen meerdere bronnen
aan deze krant. De Rosmalenaar
(40), die vertrekt bij de mannen
van HC Den Bosch, heeft getekend tot en met de Olympische
Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.
Marijne is de opvolger van Max
Caldas, die onlangs werd ‘doorgeschoven’ naar de mannenploeg.
De keuze van hockeybond KNHB
voor Marijne is verrassend. In het
geruchtencircuit dat op gang
kwam na het vertrek van Caldas
viel zijn naam maar sporadisch.
De KNHB is zelfs in gesprek geweest met Jeroen Delmée, die uiteindelijk koos voor het bondscoachschap van de Belgische man-

nen. Vervolgens werden coaches
als Alyson Annan (Amsterdam),
Alexander Cox (Kampong) of misschien wel Toon Siepman (MOP)
genoemd als de voornaamste kandidaten om de veelwinnaars de
komende jaren aan nog meer
goud te helpen.
Maar de KNHB gaat dus voor Marijne, iemand uit het eigen nest;
hij werkt al vanaf 2001 in verschillende functies bij de hockeybond.
De laatste jaren was hij coach van
Jong Oranje (mannen). Als clubcoach werkte de oud-international achtereenvolgens bij de mannen van MOP, Tilburg, Amsterdam, Oranje Zwart en HC Den
Bosch. Bij het Nederlands elftal
gaat hij voor het eerst op het hoogste vrouwenniveau werken.
Marijne wordt vanochtend op het
bondsbureau in Nieuwegein gepresenteerd.
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King Louis meteen booming in Manchester
‘United’ en zijn
achterban hebben
torenhoge
verwachtingen van
Nederlandse coach.

“

door Rik Spekenbrink
MANCHESTER – Zijn reputatie was

䡵 Gokkantoor William Hill liet in de tuin van het National Football Museum in

uur verplicht luncht op trainingscomplex Carrington bijvoorbeeld,
met de staf, spelers en jeugd. Dat
onderuitgezakt aan tafel zitten of
spelen met de telefoon daarbij
strikt verboden is.
De donatie van Van Gaal en zijn
nieuwe werkgever van anderhalf
miljoen euro aan Spieren voor
Spieren doet het uiteraard ook
goed. Hij zou het geld hebben uit-

gespaard door de onderhandelingen met de club zonder zaakwaarnemer te doen. Dat soort gebaren
scoort wel in Engeland. Net als
het feit dat Van Gaal zichzelf precies twee dagen vakantie gunde
na terugkeer uit Brazilië. Als hij
morgen aankomt in Los Angeles
heeft hij in een week tijd ruim elfduizend mijl gevlogen, zo werd
becijferd. Een harde werker dus.

Ajax kan dankzij mobiel lab
DE LUTTE – Een zwarte rolkoffer

met de strepen van de kledingsponsor op de zijkant zorgt voor
opwinding in de dug-out. Als een
doorgeschoten bal het ogenschijnlijk onpraktische en weinig stijlvolle ding dreigt te raken, trekt
een staflid van Ajax een sprintje
om een botsing te voorkomen. De
lichte paniek laat zich eenvoudig
verklaren. In de trolley zit een geavanceerd apparaat verscholen,
waarmee de voorbereiding naar
een hoger plan wordt getild.
Na afloop van een zware oefensessie melden de spelers zich druppelsgewijs bij de dug-out. Eén
voor één laten ze een groene
schijf uit een ondershirt halen.
De fiches zijn zendertjes die talloze gegevens in een fractie van een
seconde versturen. Op een laptop
of een tablet kunnen trainer

“

De vraag is of ik de hoge
verwachtingen waar kan
maken. Ik denk van wel
Weer Louis van Gaal

Van Gaal weet wat
hij moet zeggen

MANCHESTER – Er waren 25 dui-

zend tulpen (uit Amsterdam?)
voor nodig, maar dan heb je ook
wat. In de tuin van het National
Football Museum in Manchester
is met de bloemen een kleurig
portret van Louis van Gaal gecomponeerd. Een welkomstcadeautje
van gokkantoor William Hill aan
de nieuwe manager van Manchester United.
Wie een beetje om voetbal geeft
in de Noord-Engelse stad, is deze
dagen in de ban van de komst van
‘King Louis’. Na een schandalig
seizoen moet hij de club terugbrengen naar de top. En liever
vandaag dan morgen. Zeker na
het zo succesvolle WK van Van
Gaal en Oranje zijn de verwachtingen torenhoog.
De kranten stonden er gisteren
nog voor zijn officiële presentatie
al vol van. Manchester Evening
News heette Van Gaal op de achterpagina letterlijk ‘Welkom’, op
zijn Nederlands dus. In een open
brief aan de trainer voert de vaste
volger van de club de druk nog
een beetje verder op door Manchester United ‘nog net even iets
groter’ te noemen dan diens vorige clubs FC Barcelona en Bayern
München. Nog voordat hij Van
Gaal ‘veel succes wenst’ roept hij
hem voorzichtig op om toch nog
een poging te wagen Arjen Robben over te halen ook naar de
‘Mancunians’ te komen.
Ieder detail rond ‘LVG’ is deze dagen van belang. Dat de trainer
vanaf nu iedere dag stipt om 13

Of je nu in Brazilië bent
of in China, het gaat altijd
over Manchester United
Louis van Gaal

FC Eindhoven
oefent tegen ADO
FC Eindhoven speelt vanmiddag zijn vijfde oefenduel van de voorbereiding.
Op sportpark De Groote
Speel aan de Hans van Breukelenweg in Leende is vanaf
16.00 uur eredivisionist
ADO Den Haag de tegenstander. Gratis entree. ADO is op
dit moment op trainingskamp in Leende.

VOETBAL

door Rik Spekenbrink

door Geert Langendorff
door Pim Dikkers
en Rik Spekenbrink
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Frank de Boer en zijn assistenten
de uitwerking daarvan zien.
Ajax mag zich in ruraal Overijssel
bevinden om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dankzij deze technologie kan de landskampioen net zo werken als op
trainingscomplex De Toekomst.
Op het veld van SV De Lutte
wordt binnen een kwartier een
mini-laboratorium opgezet. Met
dank aan het mobiele meetinstrument kan uiterst nauwkeurig de
belasting en de fysieke staat van
de selectie worden bepaald.
„We krijgen de hartslag en positiegerelateerde data binnen”, ver-

䊳 Apparatuur meet uiterst
nauwkeurig de belasting
en de fysieke staat van
de spelers

telt Tom Stevens, embedded scientist bij Ajax. „De afstand, hoeveel
meter boven een bepaalde snelheid wordt afgelegd. Je kan het in
zoveel zones opdelen als je zelf
wilt.” Uit deze gegevens kan onder meer eenvoudig worden gedestilleerd hoe snel een speler herstelt van een inspanning.
„Op De Toekomst werken we met
een vergelijkbaar systeem”, verklaart Stevens. ,,Dat gebruiken we
nu een jaar of drie. Daarmee kunnen we exact hetzelfde meten,
maar beschikken we ook nog over
camerabeelden en zijn de relatieve posities - de afstanden tussen
spelers - in kaart te brengen.” Aan
dergelijke snufjes, handig tijdens
tactische trainingen, heeft Ajax in
De Lutte minder behoefte. De installatie in Amsterdam hielp De
Boer zijn oefenstof beter in te
schalen. Stevens: „Vooral in het
begin bewees die zijn waarde.

Manchester met tulpen een portret van Van Gaal aanleggen. foto VI Images
Hoewel het in de stad zelf op de
meeste plaatsen business as usual
is, neemt de opwinding toe als je
de Sir Matt Busby Way afloopt
richting Old Trafford. Pal voor de
hoofdingang verkoopt John Simpson vanuit zijn bestelauto speciaal gedrukte sjaals. Met de beeltenis van Van Gaal en ‘United’s
Dutch master’ erop. Acht pond
het stuk. „Mensen bellen me spe-

ciaal om ze achter te houden. Ik
heb er nu al meer van verkocht
dan de sjaals met de foto van David Moyes (de voorganger van
Van Gaal, red.). Net als Alex Ferguson is hij een manager die groter is dan de spelers. Bij Moyes
was het juist andersom en dat
werkte niet. Je hebt geen idee hoe
hoog de verwachtingen zijn rond
Van Gaal.”

Louis van Gaal natuurlijk al vooruit gesneld. Een aantal van de vragen die de nieuwe manager van
Manchester United gisteren bij
zijn officiële presentatie kreeg
ging over zijn karakter. Is hij een
autocraat? Hoe streng is hij nu precies? Hoe zou hij zijn sterke persoonlijkheid zelf uitleggen? Van
Gaal liet zich niet verleiden tot
een eerste robbertje vechten met
de, vooral Engelse, pers. Hij zei
juist precies de dingen die men in
om Manchester wil horen. Dat dit
de grootste club van de wereld is,
bijvoorbeeld. „Of je nu in Brazilië
bent of in China, het gaat altijd
over Manchester United.” Driftig
werd het zinnetje meegeschreven.
Van Gaal begon zijn persconferentie, met zo’n honderd journalisten en fotografen, met een bedankje aan clublegende Sir Bobby
Charlton, die hem een rondleiding had gegeven. En ook voor
die andere belangrijke Sir, Alex
Ferguson, had hij lovende woorden.
Voor de gelegenheid had Van
Gaal een rode stropdas omgeknoopt. Toen hij woensdag landde in Manchester was die nog
lichtblauw van kleur en dat ligt
nogal gevoelig omdat aartsrivaal

City daarin speelt. Een enkele
keer liet hij zich toch verleiden
tot een kleine sneer naar de media. „Die scheppen een verkeerd
beeld van mij door steeds dezelfde fragmenten te herhalen.” Tegen een journalist die een vraag
herhaalde: „Die heb ik al beantwoord.”
Verder toonde Van Gaal zich vooral realistisch. Hij waagde zich niet
aan een concrete doelstelling voor
komend jaar. Na het rampseizoen
2013-2014, waarin United zevende
werd, zijn de verwachtingen
hoog. Europees voetbal speelt de
club niet, dus móet de titel bijna
worden gewonnen. „Maar ik
moet eerst de spelers beter leren
kennen en afwachten hoe snel ze
mijn filosofie oppakken, voordat
ik daarover iets kan zeggen. Op
mijn c.v. is te zien wat ik al heb
gewonnen. Alleen laat sport zich
niet voorspellen. Wie had Oranje
in de halve finale van het WK
voorspeld? Of de 7-1 van Duitsland? De verwachtingen zijn
hoog heb ik deze twee dagen gemerkt. Het is de vraag of ik die
waar kan maken. Ik denk van
wel.”
Over welke transfers er nog aan
zitten komen kon hij ook niks zeggen. „Want ik wil eerst een week
of vier de tijd nemen om de
groep te leren kennen en erachter
te komen wat we nodig hebben.”

Blindentribune in
het Philips Stadion
In het Philips Stadion wordt
komend seizoen een tribune voor mensen met een visuele beperking geopend.
Deze tribune biedt plaats
aan twintig mensen en is opgenomen in vak F. In de
praktijk is er ruimte voor
tien slechtzienden met hun
begeleider.
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FC Groningen houdt
stand in Aberdeen
FC Groningen heeft een goede uitgangspositie verworven om de derde voorronde
van de Europa League te bereiken. Het hield Aberdeen
gisteren in Schotland op
0-0. De noorderlingen kunnen komende donderdag in
de Euroborg het karwei afmaken.

PAARDENSPORT

Dressuurruiters
tweede in Aken
De Nederlandse dressuurruiters zijn gistermiddag in de
landenwedstrijd op het
CHIO in Aken als tweede
geëindigd, achter Duitsland.
Ze behielden daardoor de leiding in de FEI Nations Cup
2014 en liepen uit op de concurrentie. De eindzege in de
Nations Cup kan Nederland
bijna niet meer ontgaan.

net zo werken als op De Toekomst
Dan zagen we dat een afwerkvorm inspannender was dan een
partijspel. Dat had niet iedereen
verwacht.”
In het reguliere seizoen worden
de trainers niet meer verrast.
„Daarom is het juist interessant
om dit tijdens de voorbereiding
te gebruiken. Dan doe je andere
oefeningen en beginnen niet alle
spelers op hetzelfde niveau.” Vooral dat laatste aspect weegt zwaar
bij de technische staf. Ze willen
de voetballers zo fit mogelijk krijgen, zonder het risico op een
spierblessure te vergroten. „Als de
groep echt in het ‘rood’ loopt begint te lopen, kun je besluiten het
laatste partijtje van de dag te skippen”, geeft Stevens aan.
Hartslag, in duursporten een leidraad, is bij voetbal overigens een
mindere zwaarwegende factor
dan arbeid. Of een speler in goeden doen verkeert, valt af te lezen

䡵 Coach Frank de Boer (r) geeft Lucas Andersen instructies. foto VI Images

aan de mate van constantheid.
Toont hij een groot verval bij een
serie conditieversterkende oefeningen, dan schort er wellicht iets

aan zijn fysieke inhoud. In zo’n
geval kan de staf besluiten zo’n
voetballer tegen zichzelf in bescherming te nemen. Stevens: „Je

moet zoiets altijd in een context
proberen te plaatsen: komt hij terug van een blessure, heeft hij
krachtoefeningen gedaan of is er
iets anders aan de hand?”
Voetballers kunnen zich niet langer verstoppen. Met een enkele
blik op een scherm kan De Boer
zien of een speler de kantjes ervan af heeft gelopen, al wordt het
systeem niet als controlemiddel
gebruikt. Stevens: „Het werkt
naar mijn idee niet als je een speler direct afrekent op zijn prestatie, maar het kan wel. Dan kan
een coach een speler objectieve gegevens voorhouden en krijg je
geen welles-nietes-discussie.”
De belangrijkste reden om de koffer mee te zeulen is: spelers fysiek
steeds fitter krijgen. „Je probeert
met topsporters de grens op te
zoeken, gaat er soms een beetje
overheen, maar op zo’n manier
dat iedereen blessurevrij blijft.”

䡵 Kilian

van Gorp

IJSHOCKEY

Kemphanen haalt
Van Gorp, Donders
De nieuwe eredivisie-ijshockeyclub Dolphin Kemphanen heeft Kilian van Gorp
(19) en Marc Donders (24)
vastgelegd voor het komende ijshockeyseizoen.
Verdediger Van Gorp en aanvaller Donders kwamen vorig seizoen nog uit voor het
oude Eindhoven Kemphanen.

