
Hoe ziet Van Gaal deze Nations 
League-wedstrijden?
“Als veredelde oefenwedstrijden. 
Voor de wedstrijden in juni werd 
hem gevraagd of het belangrijk 
voor hem was om de fi nale daar-
van in 2023 te halen. ‘Voor mij 
niet’, zei hij met een knipoog. 
‘Want dan ben ik toch geen 
bondscoach meer’. Ze zullen deze 
kans heus niet laten lopen, dat 
zag je wel in juni. Hij wilde echt 
winnen. Zo’n fi nale is altijd leuk. 
Maar alles staat in het teken van 
het WK.” 

Heb jij het gevoel dat Van Gaal 
met Oranje weer voetbal-
geschiedenis gaat schrijven?
“Er is in ieder geval iets aan het 

ontstaan bij het team. Van Gaal 
weet precies waar hij naartoe wil. 
Hij doet dat op een manier waar-
op hij iedereen mee krijgt. Eerst 
waren de spelers niet enthousiast 
over de speelwijze met een extra 
verdediger, maar ze zien het ef-
fect en gaan er nu in mee. Na zijn 
eerste drie WK-kwalifi catiewed-
strijden, waarin het echt punten 
binnen harken was, is hij gaan 
bouwen en zie je ontwikkeling. 
Met als hoogtepunt de met 1-4 
gewonnen wedstrijd tegen het 
weinig gemotiveerde België. Ne-
derland speelde toen echt goed.” 

Is de aanloop naar Qatar 
ideaal?
“Verre van, maar dat geldt voor 

L ouis v an G aal is na ruim een jaar nog ongeslagen als bondscoach. Dat biedt 
v ertrouwen v oor het W K  in Q atar. M aar eerst speelt O ranje nog de N ations L eague-
wedstrijden tegen P olen en B elgië . V erslaggev er J eroen S tekelenburg blikt v ooruit.

‘Ik geef Oranje 10 procent kans’

alle landen. Overal wordt een 
week voor het WK begint nog 
voor de nationale competities 
gespeeld. Het voordeel is wel 
dat spelers fi tter zullen zijn dan 
normaal bij een WK, want dat 
begint anders altijd na een 
zwaar seizoen in juni.”

Van Gaal zegt dat dit de beste 
groep is die hij als bondscoach 
trainde. Is dat zo?
“Hij bedoelt ‘professioneel ge-
zien’. Deze spelers zijn kneed-
baar, gaan ’s nachts niet langs de 
regenpijp het trainingskamp uit 
om te feesten. In 2014 had hij 
een aantal exceptionele talen-
echter een veel betere verdedi-
ging en middenveld. En als aan-

vallers Bergwijn en Depay in 
vorm zijn, staat niets Nederland 
in de weg om te vlammen op het 
WK. Maar zij zijn niet van het ni-
veau Mbappé, Neymar of Messi.”

Heeft Van Gaal kans om straks 
met Oranje de wereldtitel te 
pakken?
“Voor mij zijn er drie favorieten: 
Frankrijk, Duitsland en Argenti-
nië – dat speelde geweldig op de 
Copa América vorig jaar. Oranje 
geef ik 10 procent kans. Sorry.”
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