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‘VANAF NU GAAN WE ALLES

WINNEN’
Hans Kraay jr. over crisis in Oranje
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SPORT
Wordt het niets meer met deze bondscoach en Oranje? Echt wel!
Het komt goed, zondag al thuis tegen Letland, zegt voetbalkenner
Hans Kraaij jr. „Het zou pas een wereldprestatie zijn van Guus
Hiddink om níét bij de eerste drie te eindigen.”
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REVANCHE!

„Vooropgesteld: Guus heeft het niet goed gedaan.
Door de uitwedstrijden tegen Tsjechië en IJsland te
verliezen, heeft hij ’t hele land tegen zich in het harnas
gejaagd. Het getuigt van moed dat hij toch doorgaat.
Hij moet nou wel een Himalaya gaan beklimmen,
maar in de interviews merk je aan alle spelers dat er
revanchegevoelens zijn. Het komt helemaal goed.”

MOEILIJKER OM JE NÍÉT TE PLAATSEN
„Omdat er maar liefst 24 landen meedoen aan het
EK, gaan de eerste twee van elke poule door en speelt
zelfs de nummer drie play-offs. Het zou een wereldprestatie zijn van Hiddink om níét bij de eerste drie te
eindigen in deze poule. Daar lig ik nog geen vijf seconden
van wakker. We zijn er gewoon bij in Frankrijk. Schrijf
dat maar op. Daar mag je me op afrekenen.”

DOE ALS DUITSLAND

,,Nederland heeft nog een paar klassespelers, stel ze
dan ook allemaal op: ik zou voetballen met vier verdedigers en twee controlerende middenvelders. Voorin
met Huntelaar in de spits, Van Persie daarachter,
Robben op rechts en dan Sneijder geniepig hangend
op links. Dan speel je 4-2-3-1. Zo speelt Duitsland
ook al jaren. Met De Jong en hopelijk Strootman op
het middenveld kunnen die voorste vier gewoon als
vrije vogels rondvliegen.”

‘We zijn er gewoon
bij in Frankrijk. Schrijf
dat maar op’
NIEUW TALENT? EH... VAN DIJK!

„Qua talent heeft Oranje wel een probleem, dat is er
weinig. Ik zou toch één nieuwe naam willen toevoegen
aan deze selectie: Virgil van Dijk van Celtic. De jonge
verdediger is kopsterk, heeft kracht en ook techniek.
Ik zou hem graag achterin zien, samen met Ron Vlaar.
Dan zit Guus lekker rustig op de bank, hoor.”

LAATSTE STROHALM: STROOTMAN

„Strootman is een heel belangrijke speler. Het was
een enorme klap voor Oranje dat hij voor het WK
uitviel. Gelukkig is hij op de weg terug. Het mooie
aan Kevin Strootman is dat hij zowel verdedigend als
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aanvallend erg goed is. De Engelsen noemen dat een
‘box-to-box-player’. En bij AS Roma is hij nog beter
geworden. Samen met Nigel de Jong vormt hij een
blok op het middenveld, daar komt niets doorheen.”

‘Hiddink was tot nu toe
te vrijblijvend, maar
dat is nu afgelopen’
AFFAIRE? WÁT VOOR ‘AFFAIRE’?

„Die affaire tussen Van Persie en Huntelaar vind ik de
meest lachwekkende discussie in jaren. Dat is enorm
opgeblazen in de media. Waar ging het nou om? Van
Persie krijgt een kans tegen Kazachstan, kan afleggen
op Huntelaar die er goed voor staat, maar schiet zelf
net naast. Huntelaar wordt dan boos op Van Persie,
en die op zijn beurt weer op Huntelaar. Dat gebeurt
zo vaak op de velden, bij Joure 3, Tietjerksteradeel,
DOVO en bij Juventus. Ik geloof niet in die onzin dat
die twee wat tegen elkaar zouden hebben. Het zijn
twee geweldige voetballers.”

▶ Een voetbal-

fittie tussen
Huntelaar en Van
Persie? Onzin,
vindt Kraaij jr.
En met De Jong
op het middenveld komen we
er wel.

TOPLANDEN ZIJN
TOBLANDEN

„Toevallig hebben Duitsland
en Spanje het ook moeilijk.
Gedeelde smart is halve
smart, we delen de ellende.
Maar Duitsland en Spanje
gaan ook gewoon door,
hoor. Hiddink was tot nu
toe te vrijblijvend, maar
dat is nu afgelopen.
Vanaf nu gaan
we alles winnen
en naar het EK
in 2016. Van
Letland winnen
we met 4-0.
Twee keer
Huntelaar en twee keer
Van Persie. Ik heb het
gezegd...” ◼
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