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Onder druk doen bondscoaches

eigenaardig langs de lijn;
toch moeten ze rust uitstralen
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Roberto Mancini wordt besprongen door
zijn assistenten. Door hun wapperende
grijze pakken is zijn glimlach te zien. Italië
heeft België met 2-1 verslagen en de halve
finale van het EK bereikt. De hele wedstrijd
leek Mancini rustig, maar dat was schijn.
Na een uur voetbal was het even te zien.
Het trekken met de mond. Mancini doet
het steeds. Zijn mondhoeken verstrakken
en ontspannen, hij zuigt op zijn lip. Con-
stant veegt hij een haarlok achter zijn oren,
daarna knijpt hij vaak in zijn neus. Hij loopt
over het veld naar zijn team. Zijn spelers
komen om hem heen staan. Hij stapt naar
voren, middenin de kring en steekt één
vinger in de lucht. Hij praat snel, hard, de
speech van een winnaar. Eindelijk kan hij
o nt s p a n n e n .

Vaak zijn ze eenzaam. Om hen heen
schreeuwen, juichen, fluiten tienduizen-
den fans. Nog eens miljoenen zien hen op
televisie. Voortdurend vangen de camera’s
hun bewegingen. In het vak met een kalk-
lijntje eromheen kunnen de bondscoaches
niet veel doen. Rust moeten ze uitstralen,
ondanks de extreme druk.

Hoe ze hun spanning uiten is dit EK goed
te zien. Allemaal anders, soms eigenaardig.
In de kwartfinales waren er Mancini met
dat trekken van zijn mond en Roberto Mar-
tínez van België die net als zijn Deense col-
lega Kasper Hjulmand constant kauwgom
maalt. Frank de Boer was bij het Neder-
lands elftal negentig minuten lang in de
weer met een flesje water: slok nemen,
flesje weggooien, weer pakken, slok, weg-
gooien, pakken. Joachim Löw van Duits-
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Als gekooide tijgers
lopen bondscoaches
langs de lijn op dit EK
Trekken met de mondhoek, kauwgum malen, aan een hand ruiken.
Bondscoaches doen soms eigenaardig langs de lijn. Ze kunnen hun spanning
niet kwijt. Toch moeten ze rust uitstralen.

In het vak met
een kalklijntje
e ro m h e e n
kunnen de
bondscoaches
niet veel doen.
Rust moeten ze
u it s t ra l e n ,
ondanks de
extreme druk

land is berucht om het ruiken aan zijn han-
den tijdens de wedstrijd.

Zij die daadwerkelijk rust uitstralen, zijn
zeldzaam. Aan Andriy Sjevtsjenko, bonds-
coach van Oekraïne, is weinig te zien. Hij
verloor de kwartfinale zaterdag van Enge-
land. Alleen na de 2-0 liet hij zich gaan: een
wegwerpgebaar naar het veld.

Mr. Cool
Echt onbewogen was ‘mr. Cool’: Vladimir
Petkovic, de bondscoach van Zwitserland,
dat vrijdag na strafschoppen in de kwartfi-
nale werd uitgeschakeld door Spanje. Vlak
voor de verlenging liep hij over het veld
alsof hij een lentewandeling maakte. Kri-
tiek, zei hij dit toernooi, doet hem weinig:
„Ik doe een beetje vaseline op mijn hoofd
zodat het eraf kan lopen. Ik voel niets.”

Hij móét het wel voelen tijdens wedstrij-
den, ook fysiek, zegt sportpsycholoog Afke
van de Wouw. Ze schreef het boek Le re n
P resteren, dat gaat over omgaan met druk in
de topsport. „Bij spelers en coaches komt
het stresshormoon cortisol vrij en adrena-
line. De ademhaling wordt sneller, de
bloeddruk hoger, spieren spannen zich
aan. Het lichaam maakt zich klaar om te
vechten of te vluchten. De spelers kunnen
die fysieke spanning kwijt tijdens de wed-
strijd, maar de coach niet. Die mag niet ver-
der dan de dug-out en het trainersvak. Het
zijn gekooide tijgers”, zegt Van de Wouw.

Kasper Hjulmand draagt sneakers, zater-
dag tijdens het kwartfinaleduel tussen De-
nemarken en Tsjechië. Vlak voor rust ijs-
beert de Deense bondscoach door zijn vak.
Steeds heen en weer. Het is dan 1-0. Hij lijkt
tevreden, maar is onrustig. Even later: de
mooiste voorzet van het toernooi. Links-
back Joakim Maehle met buitenkant voet,
Kasper Dolberg tikt binnen: 2-0. Het zal ge-
noeg zijn om de halve finale te halen.

Speelschema
Halve�finales

De�halve�finales,�en�ook
de�finale,�zijn�in�Londen
op�Wembley:

Dinsdag�6�juli,�21�uur
Italië�-�Spanje

Woensdag�7�juli,�21�uur
Engeland�-�Denemarken

Het is een sprookje. Een land in diepe
angst na de hartstilstand die Christian
Eriksen kreeg in de eerste wedstrijd. Een
land dat met het herstellen van Eriksen
steeds beter ging spelen, de groepsfase nét
overleefde, en nu naar Wembley mag.

Hjulmand bood zijn excuses aan. Hij
vond dat zijn elftal de eerste wedstrijd niet
had moeten uitspelen, met al die emoties.
Daarna werd zijn team steeds hechter, ver-
telde hij tijdens een persconferentie. Juist
door wat er was gebeurd. Hjulmand kreeg
lof van zijn spelers, vanwege zijn mense-
lijkheid en eerlijkheid, de manier waarop
hij hen toch weer aan het voetballen had
gekregen. Hij is dit toernooi niet alleen
coach, maar ook vader van het land. Na de
2-0 tegen Tsjechië draait hij rond. Zijn vuis-
ten pompen naar beneden van blijdschap.

Façade van rust
Het zijn momenten in een duel dat coaches
hun façade van rust laten zakken. Want
kalm blijven proberen ze altijd, met een re-
den. Uit diverse wetenschappelijke onder-
zo e ke n is gebleken dat coaches die stress
uitstralen een negatieve invloed hebben
op hun spelers. Die hebben minder zelf-
vertrouwen en een slechtere concentratie.
Bovendien nemen ze de coach die steeds
uit zijn dak gaat minder serieus.

Dick Advocaat, oud-bondscoach van
Nederland, Zuid-Korea, Rusland, België
en Servië, zegt het ook: spelers hebben het
meteen door als je twijfelt. De spanning is
volgens hem groter voor bondscoaches
dan voor clubtrainers. „Elke wedstrijd is
een finale. Je krijgt geen herkansing. Ik ge-
noot wel van die spanning, dat was een
vo o rd e e l”, zegt Advocaat. Zelf stond hij
graag tijdens wedstrijden, dat gaf hem
„een gevoel van controle”.

Het Spaanse elftal staat om bondscoach
Luis Enrique heen. Hij spreek hen toe met
pen en papier in zijn hand. Het is vrijdag-
avond vlak voor de strafschoppenreeks te-
gen Zwitserland, die Spanje zal winnen.
De trainer straalt rust uit, anders dan tij-
dens de wedstrijd. Hij rende door zijn vak,
soms bijna het veld in, gebaarde en
schreeuwde naar zijn spelers. Na de ge-
wonnen penaltyserie de beheersing. Hij
voelde zich ook kalm, zegt Enrique na af-
loop. Dat had, zoals Dick Advocaat al zei,
met controle te maken. „Ik was kalm om-
dat we alles al hadden voorbereid. Er viel
niets meer te doen”, zei Enrique.

Gareth Southgate, de bondscoach van
Engeland, maakt een kleine sprong in de
lucht, na de 3-0 van Harry Kane in de
kwartfinale tegen Oekraïne. Een brede
lach, een gebalde vuist. Meteen daarna al-
weer rustig overleggen met zijn assistent-
coach, serieuze blik. Zijn gezicht valt zel-
den uit de plooi.

Niemand die zoveel kritiek kreeg als
Southgate. Vóór het EK al schreef hij een
open brief aan de Engelse fans. Hij vroeg
om steun, nadat zijn spelers door het eigen
publiek waren uitgefloten toen ze kniel-
den als protest tegen racisme. Southgate
maakte duidelijk dat dit EK voor hem om
méér draait dan alleen winnen. „U ite i n d e -
lijk is dat maar een klein onderdeel. Want
als Engeland speelt, staat er veel meer op
het spel. We brengen mensen samen, we
inspireren en verenigen”, schreef hij.

Na de groepsfase – Engeland speelde
niet sprankelend – was het opnieuw raak:
felle kritiek van de Britse pers. „Wij willen
ook liever champagnevoetbal spelen”, zei
Southgate tegen de BB C. Nu staat hij in de
halve finale, in eigen land. Oekraïne werd
een walk over. Belangrijker was de zege op
Duitsland een ronde eerder. Na die over-
winning, voor eigen publiek op Wembley,
bleef Southgate ook rustig. Even balde hij
na het eindsignaal zijn vuisten, kromde
zijn rug en keek naar boven, naar de lucht
boven het stadion. Nog altijd is het moge-
lijk: dáár, op Wembley, het EK winnen.

Herstellen voor de halve finale
Vier landen zijn nog over. Italië speelt te-
gen Spanje, en Denemarken tegen Enge-
land in de halve finales. En komende zon-
dag de finale op Wembley. Ze moeten her-
stellen nu. De spelers. Maar óók de coa-
ches, zegt sportpsycholoog Van de Wouw.
Ze krijgen het druk. Naar Londen reizen,
tegenstanders analyseren, spelers men-
taal voorbereiden op één van de belang-
rijkste wedstrijden van hun leven.

Het risico voor de trainers: ze komen niet
meer los van het toernooi en draaien zich-
zelf vast in een spiraal van stress en ver-
moeidheid. Arno Havenga, waterpolo-
bondscoach, vertelde er eens over op een
congres over psychologisch herstel. De
avond voor de EK-finale in 2016 zat hij tot
diep in de nacht beelden van de tegenstan-
der te bekijken. De volgende dag was hij
zelf niet fit, waardoor hij minder vertrou-
wen uitstraalde en zijn speelsters tijdens
de video-analyse overlaadde met informa-
tie. Achteraf denkt hij dat de speelsters
daardoor minder rustig de wedstrijd in gin-
gen. Ze verloren de finale en plaatsten zich
niet voor de Olympische Spelen in Rio.

Volgens Van de Wouw moeten coaches
zichzelf voor een belangrijk toernooi goed
kennen en weten hoe ze met stress om-
gaan. Als ze er slecht in zijn, kunnen ze het
leren: ervaring helpt, maar ook ademha-
lings-, ontspannings- en visualisatieoefe-
ningen. Van de Wouw: „Of juist – hoe kort
ook – even afstand nemen van het toer-
nooi en tot rust komen.”

Met�medewerking�van�Danielle�Pinedo
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