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TEN HAG OVER PROPVOL AJAX-PROGRAMMA: ’MISSCHIEN VOORDEEL’

’OP DEZE WEG VERDER’

door Mike Verweij

AMSTERDAM • Erik ten
Hag zag de afgelopen
seizoenen met onder
anderen Matthijs de Ligt,
Frenkie de Jong, Donny
van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Joël
Veltman en Sergiño Dest
een leger sterkhouders
vertrekken. Toch legt de
Ajax-trainer de lat hoog.
Het ultieme doel – overwinteren in de Champions
League – kan vanavond op
bezoek bij Liverpool nog
niet worden bereikt.
Daarvoor volstaat volgende week woensdag hoe
dan ook een thuisoverwinning tegen Atalanta
Bergamo.

AMSTERDAM • Klagen doet Erik
ten Hag eigenlijk nooit. Op Anfield zag de coach op de avond
voor het Champions Leaguetreffen met Liverpool zelfs iets
positiefs in het propvolle programma, waar veel van zijn
collega’s maar op blijven wijzen.
„Het is misschien voor ons wel
een voordeel geweest”, zei de
eigenzinnige trainer van Ajax.
„Wij hebben voorgaande jaren
bijna geen zomerstop gehad,
omdat wij in tegenstelling tot
heel veel van onze tegenstanders in de Champions Leaguevoorrondes moesten spelen. Dat
zorgde al voor een heel vol programma, met vermoeidheid met

name op weg naar de maanden
december en januari tot gevolg.”
De enorme belasting is voor
Ajax dus niks nieuws. „Daar
hebben wij dus wél ervaring

„We zijn bewust bezig met
rouleren. Bij de samenstelling
van de selectie hebben we daar
al naar gekeken. En vervolgens
is het een kwestie van je hele
selectie
gebruiken.
Dat doen
we in de
praktijk,
dus verdelen we de belasting van onze
spelers.”
In Engeland doet zich door de
blessuregolf bij Liverpool, de
goede vorm van Ajax én de extreem goede uitreeks onder Ten
Hag, de rare situatie voor dat de
Amsterdammers niet eens de
underdog zijn. „Ik ben er nooit
zo mee bezig: favoriet of niet.

’Onze jongens zijn echt
fris, allemaal aan boord’
mee en kunnen we nu ons voordeel mee doen. Wat ook meewerkt, is dat wij in het voorjaar
niét hebben gespeeld. Onze
jongens zijn echt fris. We hebben een fitte selectie meegenomen. Ze zijn allemaal aan boord”,
doelde Ten Hag ook op de aanwezigheid van Daley Blind, die
zaterdag in Emmen nog ontbrak.

Normaal gesproken zou je vermoeden dat Liverpool dat is. Ze
staan bovenaan in de Premier
League, zijn vorig seizoen kampioen geworden en hebben het
jaar daarvoor de Champions
League gewonnen. Maar wij zijn
zelfbewust, zullen ervoor gaan
en zien hoeveel dat waard is.”
De gerenommeerde tegenstander is gewaarschuwd. „Het
is zeker zo dat we sterker zijn
dan voor het thuisduel met
Liverpool. We zijn beter op
elkaar ingespeeld, bij een aantal
spelers is de vorm groeiende en
daardoor presteert het team
ook beter”, aldus Ten Hag, die
de onnodig verloren wedstrijd
(0-1) aanhaalde.
„De belangrijkste les is dat we

moediger moeten zijn. Als we
dat thuis waren geweest, had er
meer ingezeten, want we hebben de kansen gecreëerd, maar
ze niet afgerond. En ik denk dat
we er nóg meer hadden kunnen
creëren als we iets meer lef
hadden getoond. We zullen
proberen ons eigen spel te
spelen. Natuurlijk weten we dat
er een grote mate van pressie
komt. Dus zullen we goed aan
de bal moeten zijn en de ruimte
achter de laatste linie proberen
te benutten. De structuren bij
Liverpool zijn altijd hetzelfde. De
hand van de technische staf,
van de manager (Jürgen Klopp,
red.), is herkenbaar. We weten
hoe we daarop moeten inspelen.”

Erik ten Hag ziet kansen tegen Liverpool.

„Ik hoop het wel”, antwoordde Ten Hag, nadat
hem was gevraagd of hij
de opmerking van Marc
Overmars, dat dit een
tussenjaar is, gaat logenstraffen. „Maar waar het
mij altijd omgaat, is de
ontwikkeling van de
ploeg. En ik denk dat we
in de goede richting zitten. We moeten op deze
weg verder gaan, kritisch
naar onszelf kijken en
verbeteren.”
Een zege bij Liverpool
zou de opdracht van volgende week vergemakkelijken. Dan volstaat een
0-0 of 1-1 gelijkspel tegen
Atalanta.

Klopp: ’Ajax is een
Europese gigant’

Van der Vaart en sportpsycholoog verklaren waarom Ajax uit beter presteert dan thuis

WERELD VAN
VERSCHIL

AMSTERDAM • Ajax’
volgende tegenstander
Liverpool is gewaarschuwd. De Engelsen
treffen dinsdagavond
op Anfield Road een
niet te kloppen ploeg.
Althans, in het hoofdtoernooi van de Champions League, op
vreemde bodem en
onder Erik ten Hag.
door
Mike
Verweĳ

CHAMPIONS LEAGUE

U

EFA

De
Amsterdammers
wonnen de afgelopen jaren bij Real Madrid, Juventus, Tottenham Hotspur, Valencia en – recent
FC Midtjylland – en hielden stand bij Bayern
München, Benfica, Chelsea en Atalanta. Tegenover die indrukwekkende, ongeslagen uitreeks
(11 gespeeld, 7 zeges, vier
keer gelijk, 25 punten)
staat een veel mindere
thuisserie (11 gespeeld, 4

Afke van de Wouw

Rafael van der Vaart

zeges, 2 keer gelijk, 5 nederlagen, 14 punten). Met de
voorrondes van het miljoenenbal erbij is Ajax op
vreemd terrein zelfs zeventien(!) duels ongeslagen. De
gerenommeerde sportpsycholoog Afke van de Wouw
en ex-Ajax-speler én voor-

malig Oranje-middenvelder
Rafael van der Vaart verklaren die wereld van verschil.
De 109-voudig international ziet een trend. „Ik heb de
indruk dat er tegenwoordig
in uitwedstrijden veel vrijer
wordt gevoetbald, dat het
verschil tussen uit en thuis
steeds minder groot wordt.
Altijd vol voor de winst spelen, dat vind ik mooi. We
zijn allemaal op voetbal gegaan om te winnen en mooi
te spelen, niet om te rekenen.”
Dat Ajax onder Ten Hag
thuis iets minder presteert,
vindt Van der Vaart niet
vreemd. „In je eigen stadion
moet je – zeker als er gewoon publiek is – voor je gevoel wat meer naar voren
spelen. En dat is niet altijd
verstandig. In uitduels is
het plan vaak wat duidelijker en krijg je ook meer
ruimte”, aldus Van der
Vaart, die benadrukt dat elke wedstrijd op zich moet
worden bekeken. „In het
seizoen dat Ajax de halve finale haalde, werd thuis van
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DATUM: DUEL:
19-09-18 AEK ATHENE
23-10-18 BENFICA
12-12-18 BAYERN M.
13-02-19 REAL MADRID
10-04-19 JUVENTUS
08-05-19 TOTTENHAM
17-09-19 LILLE
23-10-19 CHELSEA
10-12-19 VALENCIA
21-10-20 LIVERPOOL
25-11-20 MIDTJYLLAND

UIT
DATUM: DUEL:
3-0 V
1-0 V
3-3
1-2 X
1-1
2-3 X
3-0 V
0-1 X
0-1 X
0-1 X
3-1 V

02-10-18
07-11-18
27-11-18
05-03-19
16-04-19
30-04-19
02-10-19
05-11-19
27-11-19
27-10-20
03-11-20

BAYERN MÜNCHEN 1-1
BENFICA
1-1
AEK ATHENE
0-2 V
REAL MADRID 1-4 V
JUVENTUS
1-2 V
TOTTENHAM
0-1 V
VALENCIA
0-3 V
CHELSEA
4-4
LILLE
0-2 V
ATALANTA
2-2
MIDTJYLLAND 1-2 V

4 zeges, 2 gelĳkspelen, 5 nederlagen 7 zeges, 4 gelĳkspelen, 0 nederlagen
11 duels: 14 punten gem: 1,3 pnt. 11 duels: 25 punten gem: 2,3 pnt.

Real Madrid verloren en gelijkgespeeld tegen Juventus.
In Spanje en Italië was er
niets meer te verliezen. En
dat is lekker voetballen…”
Tot slot wijst de voormalig
speler van onder meer Ajax,
HSV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Oranje op
de aanwezigheid van Dusan
Tadic, Daley Blind en Davy
Klaassen. „Routiniers maken lastige uitduels voor
jongeren vaak makkelijker
door ze vooraf en in het veld
op hun gemak te stellen. Natuurlijk hadden ze tegen
Atalanta en misschien nadrukkelijker de controle
moeten bewaken. Maar
schiet Perr Schuurs na die
ene actie de bal in de bovenhoek en wordt het 0-3, dan
hebben we het er nu nog
over. Bij Midtjylland liep het
wel net goed af.”
„Interessant”, zegt Van de
Wouw beroepsmatig als zij
de bijzondere statistieken
ziet. „Het heeft vaak met
verwachtingen te maken.
Ajax is in Nederland de
grootste club, maar in uitwedstrijden tegen bijvoorbeeld Real Madrid, Juventus
en Tottenham Hotspur – in
die grote stadions, zeker
met publiek erbij – de underdog.”
De schrijfster van het
boek ’Leren presteren’, die
voorheen werkzaam was bij
Vitesse, FC Twente, FC
Utrecht en VVV-Venlo,
denkt dat de spelers van
Ajax goed met spanning

dachte ’We hebben niets te
verliezen’ of ’Heerlijk zo’n
heksenketel’, dan is het plezierig voetballen.”

Robertson ook onder indruk
van koploper van Eredivisie
door Jeroen Kapteijns

soorten. De Engelsen hebben daar ook twee woorden
voor: self confidence en selfefficacy. Het eerste betreft
vertrouwen in de
persoon,
van de speler zelf. Het
tweede
gaat over het vertrouwen in
eigen kunnen.”
Dat laatste wordt volgens
de psycholoog door vier factoren bepaald. „Uiteraard
door de directe eigen erva-

’Op voetbal gegaan om te winnen en
mooi te spelen, niet om te rekenen’
kunnen omgaan. „Want
druk is heel subjectief. Het
is niet de situatie zelf die
druk geeft, maar hoe je die
situatie interpreteert. Gaat
Ajax daarheen met de ge-

De knappe reeks hangt
volgens Van de Wouw samen met het langzaam opgebouwde zelfvertrouwen.
„Waarbij onderscheid moet
worden gemaakt in twee

Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft veel respect voor Ajax.

ringen. Lukt het om te winnen bij Real Madrid, Juventus en Spurs, dan groeit dat
geloof in eigen kunnen natuurlijk enorm”, aldus Van
de Wouw.
„Maar er zijn ook indirecte eigen ervaringen, zoals
het bekende imagineren van
Louis van Gaal: het in je
hoofd vast inbeelden van
het duel en wedstrijdsituaties. En onderschat de verbale overtuiging niet. Spelers praten zichzelf moed in,
krijgen een peptalk van hun

coach, maar ook de meningen van journalisten, bijvoorbeeld, hebben invloed.
En tot slot is er de emotionele spanning. Hoe voelt een
speler zich en hoe gaat hij de
wedstrijd in? Vindt hij het
kicken om in het hol van de
leeuw te spelen en geniet hij
van die vijandige sfeer, dan
staat er natuurlijk een andere voetballer dan wanneer
hij de entourage beangstigend
of
intimiderend
vindt.”
Hoewel Ajax in Europese

uitwedstrijden als een vis in
het water is, laat Van de
Wouw voor Liverpool-uit de
alarmbellen rinkelen. Spelers kunnen ook té comfortabel zijn. „Bij een snelle, riante voorsprong – zoals bij
Atalanta en Midtjylland –
kunnen zij denken: ’Oh, dit
komt wel goed’. En dat is gevaarlijk, want zo’n gedachte
heeft invloed op het gedrag
op het veld. En Nederlanders denken nu eenmaal
wat sneller dat de buit binnen is. Een gelijkspel bij Ata-

Op het legendarische veld van
Anfield bereidt Ajax zich voor
op het Champions League-duel
met Liverpool.
FOTO AJAX/JASPER RUHE

lanta, na een 0-2 voorsprong, of nog in de problemen komen tegen Midtjylland was een Duitse ploeg
waarschijnlijk niet overkomen. Het advies voor dinsdagavond? Blijf geconcentreerd op je taak en speel tot
de laatste seconde je eigen
spel!”

LIVERPOOL • Liverpooltrainer Jürgen Klopp
verwacht een lastige
avond tegen Ajax, dat
thuis met 0-1 verloor van
de Engelsen, maar voldoende kansen kreeg om
een resultaat te pakken.
„Ajax heeft gewoon een
goed team. Sinds onze
wedstrijd in Amsterdam
vliegen ze door de Eredivisie heen. Ze boeken
grote resultaten en staan
duidelijk bovenaan. Ik
verwacht dan ook een
moeilijke wedstrijd tegen
een prima elftal.”
Ook verdediger Andrew
Robertson sprak in superlatieven over de tegenstander
van vanavond in de Champions League. „Ajax is een Europese gigant met een fenomenale historie. Het huidige team is gewoon geweldig,
dus er wacht ons een pittige
klus.”
Klopp is niet van plan om
vanwege het drukke programma van zijn team spelers rust te geven. „Ik heb
daar simpelweg niet genoeg
spelers voor”, aldus Klopp,
die met Liverpool aan de leiding gaat in Groep D na zeges in de eerste drie duels.
Het laatste groepsduel, tegen Atalanta Bergamo, verloor Liverpool.
Liverpool kampt met veel
afwezigen, maar er is goed
nieuws van het blessurefront. „Jordan Henderson is
oké. Het is goed en mooi dat
hij terug is”, aldus Klopp. De
middenvelder speelde afgelopen zaterdag een helft in
de wedstrijd tegen Brighton
& Hove Albion na enkele duels aan de kant te hebben gestaan met liesklachten.
Klopp maakte al meerdere keren zijn zorgen kenbaar over het zware programma, dat zijn spelers
krijgen voorgeschoteld en
de impact die dat heeft op
hun fysiek. „Mijn spelers
brengen meer tijd door met
onze medische staf en masseurs dan met mij. We kunnen nauwelijks trainen. Het
is echt een heel drukke periode. Maar we gaan ervoor
zolang we elf spelers kun-

nen opstellen”, aldus de Liverpool-manager, die het de
rest van het seizoen zonder
Van Dijk moet stellen. De
Oranje-international heeft
een zware knie-operatie
achter de rug. „Gezien de
omstandigheden gaat het eigenlijk prima met hem. De
knie ziet er goed uit, als je
kijkt naar welke operatie hij
net heeft gehad.”
Behalve op Van Dijk kan
Klopp tegen Ajax geen beroep doen op Alex OxladeChamberlain, James Milner, Joe Gomez, Naby Keïta
en Xherdan Shaqiri. Trent
Alexander-Arnold heeft de
training hervat, maar ook
voor hem komt de wedstrijd
tegen Ajax nog te vroeg.

PROGRAMMA
EN STANDEN
CHAMPIONS LEAGUE
GROEP A
Lokomotiv Moskou-Red Bull Salzburg
Atlético Madrid-FC Bayern München

STAND
1.FC Bayern München
2.Atlético Madrid
3.Lokomotiv Moskou
4.Red Bull Salzburg

4 - 12 ( 15 - 4)
4- 5 ( 4- 7)
4 - 3 ( 4 - 5)
4- 1 ( 7-14)

GROEP B
Shakhtar Donetsk-Real Madrid
Borussia M.-Internazionale

STAND
1.Borussia M.
2.Real Madrid
3.Shakhtar Donetsk
4.Internazionale

4444-

8 ( 14 - 4)
7 ( 9- 7)
4 ( 3 - 12)
2 ( 4- 7)

GROEP C
Olympique M.-Olympiakos Piraeus
FC Porto-Manchester City

STAND
1.Manchester City
2.FC Porto
3.Olympiakos Piraeus
4.Olympique M.

4 - 12 ( 10 4- 9 ( 84- 3 ( 14- 0 ( 0-

1)
3)
6)
9)

GROEP D
Atalanta-FC Midtjylland
Liverpool-Ajax

STAND
1.Liverpool
2.Ajax
3.Atalanta
4.FC Midtjylland

4444-

9(
7(
7(
0(

8 - 2)
7- 5)
8 - 7)
2- 11)

