
Primeur Saoedi-Arabië erg blij

Van Marwijk in hoofdrol
Bondscoach Bert van Marwijk is met het nationale elftal van Saoedi-Arabië aan een

mooie opmars bezig op de wereldranglijst. In het internationale

executieklassement over 2016 heeft het land met 47 onthoofdingen zelfs de leiding

genomen. 'Het kan niet op', aldus een bron in Riyad die anoniem wil blijven (M. van

Bommel). 'We timmeren flink aan de weg!'

Van Marwijk vindt dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. 'Als ze mijn

kopsterke spits onthoofden, zou de politiek de opstelling nadelig beïnvloeden. Dan

zeg ik: schoenmaker hou je bij je leest en kom op tijd door met de salarissen.'

Van Marwijk steeg afgelopen week met zijn elftal spectaculair op de

wereldranglijst, naar plek 75. 'Maar dat is natuurlijk niet de hoofdzaak. Hoofdzaak

is het WK van 2018. We moeten ons het hoofd niet op hol laten brengen. Dat zeg ik

ook tegen de jongens: koppie erbij houden. Nou, als je dat hier zegt, weten ze wel

dat het menens is.'

Het bevalt Van Marwijk goed in het pittoreske Saoedi-Arabië. 'Nederland werd

me te klein. Als je daar je kop boven het maaiveld uitsteekt, wordt-ie afgehakt. Dat

is hier toch anders.' De geruchten dat kritische voetbalverslaggevers zweepslagen

riskeren, kent Van Marwijk niet. 'Al kunnen we natuurlijk altijd dingen van dit

soort landen opsteken.'

Van Marwijks schoonzoon en assistent-coach Mark van Bommel weet niks van

executies. 'Ik kan die kranten hier ook helemaal niet lezen. Ze hebben een heel raar

alfabet. Maar: 's lands wijs, 's lands eer, wij moeten niet meteen met ons vingertje

klaarstaan. Door de gedaalde olieprijzen kunnen onze bonussen in gevaar komen.

Wanneer dat gebeurt, is het nog vroeg genoeg om erop te wijzen dat

voetbalcoaches ook mensenrechten hebben.'

Volgens Van Marwijk zijn de successen 'heel goed voor de naam van

Nederlandse trainers in het Midden-Oosten'. Hij verwacht dat ook andere landen,

zoals Syrië en Irak, binnenkort zullen kiezen voor een Nederlander. 'Als de

resultaten uitblijven gaan daar zeker koppen rollen en komt er ruimte.'

Geruchten dat ook IS een nationaal elftal wil en zich oriënteert op de

Nederlandse trainersmarkt kan Van Marwijk niet bevestigen. 'Maar het zou
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natuurlijk een enorme uitdaging zijn. En het is goed nieuws voor de

werkgelegenheid binnen het trainersgilde!'


