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<<<fragment hoofdstuk 9, over het hoge niveau van trainen>>> 

 

De spelers legden voor elkaar de lat ook enorm hoog. ‘We eisten het 

maximale van elkaar,’ weet Kluivert nog. ‘Daar lag ook de sleutel. Het 

had ook geen zin om te gaan trainen als je maar negentig procent 

was, dan kon je gewoon niet mee met de rest. Het werkte echt. Frank 

Rijkaard was de enige die af te toe kon verzaken, die stond er toch 

wel op zondagmiddag. Maar wij jonge jongens moesten elke dag vol 

aan de bak. En altijd zorgen dat je honderd procent was.’ 

 Dat merkte niet alleen Overmars in de 1992, maar ook de 

spelers die na hem kwamen. Zoals Winston Bogarde in de zomer van 

1994. ‘Alles wat minder was dan perfect, zag je meteen,’ weet 

Bogarde nog. ‘Het ging echt om de details. Was je aanname niet goed, 

kreeg je meteen van alle hoeken een dodelijke blik. Zo was Van Gaal 

ook. Als tijdens een wedstrijd een speler de bal drie keer verkeerd 

inspeelde, konden de wisselspelers zich gaan warmlopen.’ 

 Het was pompen of verzuipen, aldus Bogarde, die zelf dacht een 

redelijke pass te hebben. ‘Ik werd alleen maar uitgelachen met die 

bananenschoten van me. Ik had echt iets van: ik wil ook zo strak 

kunnen passen als de rest. Dus ben ik met Van der Lem extra gaan 

trainen, trainen, trainen. Op een gegeven moment opende ik zelfs 

met rechts alsof het heel normaal was. We trokken elkaar over 

grenzen heen. Dat had je als speler af en toe ook gewoon nodig.’ 

 Ook gedrag werd onderling gecorrigeerd. Was een jeugdspeler 

iets te bijdehand, kreeg hij dat te horen of te voelen. ‘Ik heb wel eens 

gelezen dat ik te hard of te cynisch was naar jonge spelers, dat kan,’ 

zegt Blind. ‘Dat ze branie hadden was goed, maar soms draafden ze 

daar te ver in door. Dan moest je dat even corrigeren.’ 

 Bogarde deed dat op zijn eigen wijze. ‘Als ik ging trainen met 

kicksen met zes pinnen eronder, dan wist de rest dat er een paar 

over het hek gingen. Op een goede manier dan. Dan was het even 

nodig om een speler te corrigeren die niet wilde luisteren. Dat werd 



 
 
 
 

 

ook geaccepteerd. Zolang je elkaar maar niet blesseerde. Soms moest 

Van Gaal er even tussen komen, maar meestal losten we het 

onderling op.’  

 Talenten werden net als nieuwkomers geenszins ontzien. Het 

was aan- of afhaken. ‘Ik heb wel gehad dat Peter van Vossen enorm 

boos op me werd,’ weet Kiki Musampa nog. ‘Ik was daar onder de 

douche nog pissig over. Hij was me, voor mijn gevoel, echt aan het 

afzeiken. Hij zag dat ik in de kleedkamer nog steeds ontdaan was en 

zei dat wat op het veld gebeurde, daar moest blijven. In de 

kleedkamer waren we allemaal weer vrienden. Je moest er niet in 

blijven hangen.’ 

 

Niet alleen op het veld, ook in de kleedkamer kon het er hard aan toe 

gaan. Van Gaal stimuleerde dat. De trainer wilde geen monologen 

voeren, maar dialogen aangaan met zijn spelers. Hij dwong de 

Ajacieden tijdens de wedstrijdanalyses hun zegje te doen. Dat 

overviel Overmars de eerste keer. De linksbuiten, die van zijn 

veertiende tot achttiende bij Go Ahead Eagles had gevoetbald, werd 

door Van Gaal bij het magneetbord geroepen om de sterke en 

zwakke punten van Deventer ploeg op te noemen. De kat uit de boom 

kijken was er niet bij voor de nieuwe vleugelaanvaller: Ajax – Go 

Ahead Eagles was de tweede wedstrijd van het seizoen 1992/1993. 

 ‘Het zag er vast klungelig uit wat ik toen deed,’ stelt Overmars. 

‘Ik was geen tactisch meesterbrein, dus ik vond het wel lastig. Ik heb 

volgens mij gezegd dat de keeper slordig werd als hij onder druk 

kwam te staan. Elk detail vond Van Gaal belangrijk. Hij besprak zelf 

ook vaak dat bepaalde keepers snel gingen liggen als je recht op ze af 

kwam lopen. Je nam dat allemaal in je op, en na een paar jaar wist je 

het eigenlijk allemaal wel. Dan was het ook gemakkelijker om zelf het 

woord te nemen.’ 

 Hij moest wel. Niemand werd ontzien. En niemand wist 

wanneer hij aan de beurt kwam. Spelers die naar voren werden 



 
 
 
 

 

geroepen, kregen vaak genoeg de lachers op hun hand, maar er werd 

soms ook pittig gediscussieerd. ‘Je moest je verhaal wel overtuigend 

vertellen,’ weet John van den Brom nog, die in 1993 de overstap van 

Vitesse naar Ajax maakte. ‘We speelden ook al vrij snel tegen mijn 

oude ploeg. In het begin dacht ik echt: shit, moet ik voor dat bord 

gaan staan. Begonnen al die gasten te klappen. Schoften. Op een 

gegeven moment had iedereen voor het bord gestaan, en werd er 

niet meer om gelachen. Clarence Seedorf hoefde Van Gaal niet eens te 

roepen, die ging uit zichzelf wel staan, ook al was hij pas achttien. 

Van Gaal maakte ons ervan bewust dat we er zelf over moesten 

denken. Dat heeft hij er ingestampt bij iedereen.’ 

 ‘Het mooie en goede was dat iedereen zich toch ging 

voorbereiden op die besprekingen,’ beaamt David Endt. ‘Dat was 

eigenlijk geniaal gevonden van Van Gaal. In het begin ging het 

schoorvoetend, want de meeste spelers voelden zich toch kwetsbaar 

zo voor de groep. Maar het ging steeds wat beter. Daar was een 

gevoel van vertrouwen en veiligheid voor nodig. Die gaf de groep 

elkaar, en Van Gaal gaf dat ook. Hij hamerde daarbij heel erg op de 

geslotenheid van de kleedkamer. Alles kon worden besproken, niets 

kwam naar buiten.’ 

 


