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Boy Waterman, Wijnaldum is volgens
Advocaat niet de spelbepalende mid-
denvelder die hij zelf denkt dat hij is
en Mertens gaf soms gewoonweg te
weinig. Maar ook anderen kregen van
Advocaat onder uit de zak.

PSV ging als winterkampioen de
tweede helft van het seizoen in, maar
een thuisnederlaag tegen PEC Zwolle
zorgde direct weer voor onrust. Advo-
caat hamerde tijdens de winterstop
bij technisch manager Marcel Brands
op het halen van versterkingen. De
clubleiding legde alleen de Zweed Os-
car Hiljemark vast, meer niet. Een
transfer van Adam Maher van AZ mis-
lukte – het sierde Advocaat dat hij
daarvoor begrip op kon brengen.

In aanloop naar het duel met Vites-
se had Advocaat aangekondigd dat er
„een nieuwe periode” zou komen.
Over de invulling daarvan zweeg hij.
De voorbije weken zag Advocaat tot
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Arnhem. De verscherpte gedragsco-
de van de KNVB waarin staat dat pro-
testen tegen de leiding uit den boze
zijn, is niet aan Dick Advocaat be-
steed. De 65-jarige coach van PSV leek
zaterdag in het Gelredome wel een
vaatje buskruit. Advocaat tierde,
juichte, schold, gebaarde en duwde
bijna de bank omver tijdens een ener-
verend duel met Vitesse. Na het ge-
lijkspel (2-2) bleef hij stilzwijgend
voor zich uit kijken. Een half uur la-
ter was Advocaat weer de rust zelve.
„Ach, af en toe lul ik maar wat langs
de lijn”, zei hij met een lach.

Advocaat mag dan misschien bijna
met pensioen gaan, zijn verbetenheid
lijkt groter dan ooit. De oud-voetbal-
ler bleef als speler vooral door zijn ka-
rakter op de been. Als trainer ging hij
in de leer bij Rinus Michels en ont-
groeide hij de middelmaat. ‘De Klei-
ne Generaal’ maakte de afgelopen ja-

Net een vaatje buskruit
Gifkikker Dick
Advocaat tierde,
juichte, schold en
gebaarde in de
wedstrijd tegen
Vitesse. De
PSV-coach leek
te ontploffen.

Voor het sfeertje heb
je geen zicht nodig

Steeds meer
eredivisieclubs
hebben een
blindentribune.
ADO Den Haag
nu ook. Voor
blinde fans is het
een uitkomst.

Twente en Ajax verliezen
punten, Feyenoord wint
FC Twente en Ajax stelden teleur
tegen laaggeklasseerde teams.

Amsterdam. FC Twente en Ajax
hebben gisteren dure punten ver-
speeld in de strijd om de landstitel.
Ajax speelde thuis teleurstellend ge-
lijk tegen Roda JC (1-1), FC Twente
had een lastige middag bij PEC Zwol-
le (ook 1-1). Feyenoord deed gisteren
goede zaken door thuis met 3-1 te
winnen van AZ.

Roda JC, dat een teleurstellend sei-
zoen beleeft, miste gisteren veel be-
langrijke spelers. Toch wist het een
punt te stelen in de Arena. Ajax was
dominant, maar verzuimde meer
doelpunten te maken. „Ik heb Ajax
het eerste kwartier nog niet zó goed
zien spelen”, zei Ajax-trainer Frank
de Boer na afloop op de clubwebsite.
„We waren toen heel dominant en
creëerden veel kansen. Alleen wilde
de bal er vaak nét niet in.”

FC Twente kon niet profiteren van
het puntenverlies van Ajax en PSV
(2-2 bij Vitesse). In Zwolle zette Du-
san Tadic de bezoekers in de eerste
helft verdiend op 1-0, maar Zwolle
kwam in de tachtigste minuut terug
door een strafschop van Denni Avdic.

Feyenoord behaalde een zwaarbe-
vochten zege op AZ. De Rotterdamse
ploeg maakte het verschil nadat AZ
door een rode kaart voor Nick Vierge-
ver in de 67ste minuut met tien man
verder moest. „Vanaf dat moment
hebben we bijna alles goed gedaan”,
zei Feyenoord-trainer Ronald Koe-
man op de clubwebsite. „Dat geeft
aan dat het elftal alleen maar beter
wordt. De enige aanmerkingen zijn
dat we de wedstrijd eerder hadden
moeten beslissen en meer doelpun-
ten hadden moeten maken.”

Feyenoord is als enige ploeg in de
eredivisie dit seizoen nog ongeslagen
in eigen stadion. N RC

Nigeria pakt
Afrika Cup
Nigerianen verslaan in de finale in
Johannesburg de grote verrassing
Burkina Faso.

Amsterdam. Nigeria heeft gister-
avond de Afrika Cup gewonnen.
De Super Eagles waren in de finale in
Johannesburg voor bijna 90.000 toe-
schouwers met 1-0 te sterk voor Bur-
kina Faso, de grote verrassing van dit
toernooi. Middenvelder Sunday Mba
maakte zes minuten voor rust het
enige doelpunt van de wedstrijd.
Voor Nigeria is het de derde Afri-
kaanse titel, na 1980 en 1994. Voor de
coach van Nigeria, Stephen Keshi, is
het winnen van de Afrika Cup extra
bijzonder. Hij is nu de tweede man
ooit die het toernooi wint als speler
en als coach. Keshi was de aanvoerder
toen Nigeria het toernooi in 1994
won. In 1996 won Nigeria op de
Olympische Spelen in Atlanta ook
het voetbaltoernooi. N RC
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ren naam bij Zenit Sint-Petersburg en
als bondscoach van Zuid-Korea en
Rusland. Advocaat werd in het bui-
tenland op handen gedragen. Hoe an-
ders was dat toen hij als bondscoach
van Oranje in 2004 werd verguisd.
Een jaar geleden stond hij voor de
vraag: een nieuw lucratief avontuur
in het buitenland of een terugkeer
naar PSV?

Advocaat was er vrij snel uit. Wat
had hij nog in Nederland te zoeken?
PSV had het geluk dat Advocaat kort
daarna toevallig Kees Jansma trof. „Ik
zei dat hij lekker in Nederland moest
gaan werken”, zei de perschef van het
Nederlands elftal. „Dat werd een lan-
ge discussie, maar daarna koos Advo-
caat alsnog voor PSV.” Jansma raakte
de juiste snaar bij Advocaat, die in
zijn hart niets liever wil dan erken-
ning in Nederland. Advocaat tekende
een eenjarig contract en legde de lat
bewust zo hoog mogelijk. Alles min-
der dan de titel zou een teleurstelling
z ij n .

De gelouterde coach kon echter
niet voorkomen dat zijn spelers soms
op mentaal vlak tekortschoten. Titel-
favoriet PSV wisselde op onverklaar-
bare wijze uitstekende wedstrijden af
met pijnlijke nederlagen. De coach
ging op harde wijze de strijd aan met
zijn spelers. Van spits Tim Matavz tot
doelman Przemyslaw Tyton en van
Georginio Wijnaldum tot Dries Mer-
tens; niemand hoefde op respijt te re-
kenen. Advocaat verbaasde zich over
de soms geringe professionaliteit in
zijn selectie. Zo zette hij aan het begin
van het seizoen miljoenenaankoop
Matavz terug naar Jong PSV omdat
hij niet fit genoeg was, Tyton zou te
onzeker zijn en verloor zijn plaats aan

zijn tevredenheid dat spelers uit ei-
gen beweging extra trainingsarbeid
gingen verrichten. Vrijdag zette de
coach de vaste volgers van PSV op het
verkeerde been door te stellen dat hij
geen reden zag zijn basiselftal te wij-
zigen. Maar een dag later in Arnhem
bleek Hiljemark in de basis te staan,
Matavz begon op de bank.

Aanvoerder Mark van Bommel
nam het elftal bij de hand. De mid-
denvelder bracht vooral rust en over-
leg. Advocaat genoot van zijn ploeg
die voor rust via een strafschop van
Dries Mertens op 1-0 kwam. De tac-
tiek om ‘wat meer compact’ te spelen
leek goed uit te pakken.

Na rust toonde PSV wéér zijn ande-
re gezicht. Advocaat ontplofte bijna
toen scheidsrechter Pol van Boekel in
de 77ste minuut een strafschop aan
Vitesse gaf omdat Marcelo invaller
Mike Havenaar vast zou hebben ge-
houden. Advocaat bleef maar tieren
tegen vierde official Martin van den
Kerkhof. Zelfs nadat Wijnaldum PSV
direct daarna weer op een 2-1 voor-
sprong had gezet, vervolgde Advo-
caat zijn scheldkanonnade tegen de
arbitrage. „We winnen toch wel”,
beet hij de vierde man toe.

Ook op het veld liepen de gemoede-
ren hoog op. Vitesse-speler Theo Jans-
sen landde op de enkel van de ker-
mende Kevin Strootman. Rood voor
Janssen. De strijd leek gestreden tot-
dat Wilfried Bony twee minuten voor
tijd raak kopte. Advocaat ontstak in
razernij. De gifkikker viel niet over de
arbitrage, maar over een dekkings-
fout van Timothy Derijck. „Ondenk-
baar”, foeterde Advocaat na afloop in
wetenschap dat de spelers van PSV
nog steeds niet op hun baasje lijken.

Daniël Schober afgelopen zaterdag bij
de eredivisiewedstrijd ADO Den Haag-
NAC Breda (2-1). Schober heeft slechts
35 procent zicht. FOTO MARTIJN BEEKMAN

Elbers 82’

Janse
Janse

33’

Ten Rouwelaar65’

Seuntjens93’

65’65’65’

NAC

Scheidsrechter: Ruud Bossen 

2 1ADO Den Haag

Ten Voorde82’

50’Vicento
68’Chery

P
P

78’

Mertens

Wijnaldum

Wijnaldum

Vitesse

Scheidsrechter: Pol van Boekel 

2 2 PSV

84’

60’
Hutchinson70’

Marcelo75’

Bony

Bony

Janssen

88’

77’
19’

CARLIJN TEEVEN

Den Haag. Dat het veld groen is, kan
hij zien. Dat er spelers in witte en in
groen-gele shirtjes over het veld lo-
pen ziet hij ook nog. Maar welke spe-
ler aan de bal is, of wat er aan de hand
is als het hele stadion opeens gaat
fluiten en roepen, dat is een stuk las-
tiger. Bart Schijf (9) uit ’s- Gravenzan-
de heeft een aandoening aan zijn net-
vlies. Hierdoor gaat hij steeds slechter
zien en zal hij uiteindelijk helemaal
blind worden. Toch kon hij zaterdag-
avond genieten van de wedstrijd ADO
Den Haag-NAC Breda (2-1).

Het stadion van ADO heeft sinds
kort een tribune speciaal voor blin-
den en slechtzienden. Vlak voor de
winterstop opende ADO als vijfde
club van de eredivisie een blinden-
tribune. AZ was in 2007 de eerste,
daarna volgden Utrecht, Ajax en NAC
Breda. Feyenoord begint dit voorjaar
met een proef.

Bart, zijn vader Kees en broer Pim
behoorden tot de eersten die een sei-
zoenskaart kochten. „Eigenlijk zijn
we voor Ajax – al durven we dat hier
niet hardop te zeggen”, vertelt vader
Kees. Het gaat de mannen dan ook
niet zozeer om de wedstrijd zelf. „We
proeven hier de sfeer van een voetbal-
stadion, het is niet te ver van huis. En
het belangrijkste: het is ook leuk voor
B art.”

Ondertussen luistert Bart, met
groen-geel ADO-sjaaltje om z’n nek,
geconcentreerd naar het wedstrijd-
verslag dat via oordopjes bij hem bin-
nenkomt. Aan de andere kant van het
stadion doet Jim van der Deijl, een
verslaggever van Omroep West, ver-
slag van wat er op het veld gebeurt.

Behalve de luisteraars van de radio
voorziet Van der Deijl sinds een paar
weken ook de blinden en slechtzien-
den van commentaar. „Nu ik weet dat
er ook mensen met een visuele beper-
king meeluisteren, probeer ik nóg
beschouwender te zijn. Bijvoorbeeld
door te zeggen dat een speler een
nieuw kapsel heeft, of door te be-
schrijven hoe de voetbalschoenen van
een speler eruitzien.”

Een enkele keer verspreekt de ver-
slaggever zich. „Als we naar links kij-
ken, zien we…” Maar daar moet je
niet over zeuren, vindt Daniël Scho-
ber (34), die ook op de blindentribune
zit. Hij is geboren met albinisme en
heeft slechts 35 procent zicht. „Het
wordt pas vervelend als mensen alle
woorden die met ‘zien’ te maken heb-
ben heel geforceerd gaan vermijden.”

Het is voor Schober de eerste keer
op de blindentribune van ADO. Net
als negen anderen uit de regio Den
Haag is hij hier op uitnodiging van
Visio, een expertisecentrum voor
blinden en slechtzienden. Het vaste
clubje op de tribune bestaat momen-
teel uit vier mensen en hun begelei-
ders. Schober heeft een speciaal verre-
kijkertje dat hij op z’n bril kan zetten
om de wedstrijd scherper te zien.

Misschien wel de grootste ADO-fan
op de tribune is Swiep van Duyn (62)
uit Zoetermeer. Met een pet, shirt en
sjaal van ADO staat hij vooraan bij het
hek, zo dicht mogelijk bij het veld. De
sneeuwbui die overkomt maakt hem
niet minder enthousiast als het twee-
de doelpunt voor ADO valt. Zijn stok
steekt hij de lucht in en uit volle borst
zingt hij mee met ‘Oh oh Den Haag’.

Dertig jaar geleden verloor Van
Duyn zijn zicht door een oogziekte.
Hij kan nog onderscheid maken tus-
sen licht en donker, maar contouren
ziet hij niet. Dat hij sinds een paar
weken weer naar zijn favoriete club
kan is „een geschenk uit de hemel”.
„Thuis zat ik op de bank en luisterde
naar de radio. Maar dat is niet te ver-
gelijken. Hier krijg je de sfeer veel be-
ter mee, het is gewoon geweldig.”

Kim Polling heeft het Grand Slam
toernooi in Parijs gewonnen. De
22- jarige judoka versloeg in de
finale van de klasse tot 70 kg de
Canadese Kelita Zupancic. Pol-
ling kreeg het stadion al snel stil
door publiekslieveling en olym-
pisch kampioene Lucie Decosse
in de tweede ronde op haar rug te
gooien. Ook Henk Grol (-100 kg,
derde), Dex Elmont (-73 kg, der-
de) en Anicka van Emden (-63 kg,
tweede) eindigde op het podium.
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