
1 2 A B A  T O D A Y  2 0 1 8 - 2 0 1 9  |  2



1 3A B A  T O D A Y  2 0 1 8 - 2 0 1 9  |  2

COVER STORY

Alle stoelen waren bezet, toen op de speciale 
thema-avond Louis van Gaal naar de ABA Lounge 
was gekomen om over zijn zeer succesvolle 
trainerscarrière te praten. Dat deed hij aan de hand 
van vragen die gesteld werden door de bekende 
voetbalcommentator Sierd de Vos.

LOUIS 
VAN GAAL

THEMA-AVOND OVER DE CARRIÈRE VAN
ÉÉN VAN DE SUCCESVOLSTE VOETBALCOACHES VAN NEDERLAND

Het succes van Van Gaal begon in Amsterdam. Met Ajax 
won hij veel prijzen, waaronder in 1995 de Champions 
League en de wereldbeker voor clubteams. Bij alle clubs 
waar Louis daarna werkte, was hij succesvol en won hij 
prijzen. ‘Zijn grootste internationale successen beleefde 
Louis van Gaal met Ajax’, zei Sierd de Vos tijdens de aftrap 
van de met meer dan 225 deelnemers zeer goed bezochte 
ABA thema-avond. Deze avond bracht ABA erelid Louis 
van Gaal terug bij zijn club, waar zijn zegereeks begon.

EL CLÁSICO
In zijn inleiding nam Sierd de Vos, groot kenner van het 
Spaanse voetbal, zijn gehoor mee naar de ‘El Clásico’ uit 
2010, FC Barcelona tegen Real Madrid. Het werd die 
avond 5-0 in Camp Nou. ‘Nog grootser dan de uitslag was 
het spel van FC Barcelona, dat gecoacht werd door Josep 
Guardiola’, zei Sierd de Vos. ‘De kenners zagen daarin het 
Barcelona van diens voorganger Louis van Gaal terug. De 
spelers van Barcelona verlieten onder ovationeel applaus 
het veld.’ Na de wedstrijd droeg Guardiola de overwinning 
op aan Johan Cruijff, Carles Rexach en Louis van Gaal. 
‘Zij hebben ons de weg gewezen’, zei hij.

HENK GROOT
Sierd de Vos: ‘Louis, je bent in de Watergraafsmeer 
geboren, ging voetballen bij RKSV De Meer en maakte 
later als speler de overstap naar Ajax. Het kan niet 
anders dan dat je fan bent van Ajax, maar wie was 
eigenlijk jouw held?’
Louis van Gaal: ‘Mijn held was destijds Henk 
Groot, die in de zestiger jaren voor Ajax speelde. 
Twee keer zelfs, want hij speelde in die periode ook 
twee seizoenen voor Feyenoord. Ik was een grote 
bewonderaar van deze zeer begaafde aanvaller. Hij 
scoorde veel, waarvan menig goal met ’t koppie. Ik 
identificeerde mij met Henk Groot. Hij was dus mijn 
held!’ Waarna de 81-jarige Henk Groot tijdens de 
thema-avond naar voren kwam om persoonlijk de 
complimenten, van zijn grote bewonderaar Louis van 
Gaal, in ontvangst te nemen. Dat was een memorabel 
moment.

ER IK TEN HAG
Sierd de Vos: ‘Het volgende onderwerp op mijn lijstje 
is de loting van Ajax tegen Real Madrid in de achtste 
finale van de Champions League. Hoe kijk je daar 
tegenaan?’
Louis van Gaal: ‘Ik had gehoopt dat Ajax aan Real 

Josep Guardiola: ‘Johan Cruijff, Carles Rexach 
en Louis van Gaal hebben ons de weg gewezen’
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Louis van Gaal met zijn held Henk Groot en Henk’s zoon Jesse Groot (links) 
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gekoppeld zou worden. Waarom? Omdat Ajax kansen 
heeft tegen deze tegenstander. Het rommelt bij Madrid 
en Erik ten Hag is er in geslaagd om Ajax als een ‘team’ 
te laten spelen, terwijl de media hem allang ontslagen 
hadden. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is 
om coach van Ajax te zijn. Je moet de eerste periode 
doorkomen en vanaf dag één presteren. Dat kan niet. 
Als trainer start je een proces. Dat kost tijd. Ten Hag 
heeft ondanks de hevige kritiek van de media zich 
gehouden aan zijn visie en aan zijn proces en hij heeft 
met dit Ajax tegen Real Madrid zeker kansen.’

UEFA CUP
Sierd de Vos: ‘Je was trainer bij AZ toen je door Ajax 
werd benaderd om Hoofd Jeugdopleidingen te worden, 
hoe ging dat toen verder?’
Louis van Gaal: ‘Ik vond dat ik veel te onervaren was 
om Hoofd Jeugdopleidingen te worden bij Ajax. Ik 
had amper een jaar als invaller trainer/speler van de 
hoofdtrainer Han Berger bij AZ achter de rug en had 
zeker niet de ervaring om andere coaches leiding te 
geven. Mijn voorkeur ging uit om de A1 van Ajax te 
trainen. Ik werd toen door Rob Been en Andre Kraan 
benoemd als trainer van het B team, wat nu Jong Ajax 
is, en trainer van de A1. Gedurende deze eerste jaren 
bij Ajax, volgde ik ook nog de Cursus Coach Betaald 
Voetbal. Nadat ik deze met goed gevolg had doorlopen, 
kwamen er destijds aanbiedingen van andere clubs op 
mijn pad om hoofdcoach te worden. Daar kreeg Ajax 
lucht van. Michael van Praag heeft mij toen beloofd 
dat als Leo Beenhakker zou vertrekken, ik het mocht 
overnemen. Dat gebeurde in september 1991. Aan het 
einde van dat seizoen wonnen we met een jonge selectie 
de UEFA Cup. Vraag niet hoe. In de laatste van de 
twee finalewedstrijden tegen Torino in het Olympisch 
Stadion was Dennis Bergkamp ziek, Stephan Petterson 
werd al na een kwartier uit de wedstrijd geschopt en 
de bal ging in de slotminuten boven Stanley Menzo 
tweemaal op de lat. Het bleef 0-0. Dat was genoeg want 
in Turijn was het 2-2 geworden. Dat was het begin van 
de succesreeks van Ajax.’

BAYERN MUNCHEN
Sierd de Vos: ‘Wat vond je van de wedstrijd Ajax tegen 
FC Bayern München?’
Louis van Gaal: ‘Dat was een ongelooflijk moeilijke 
wedstrijd. Bayern parkeerde de bus voor het doel. 
Ajax vond uiteindelijk de balans tussen verdedigen en 
aanvallen en speelde compact. Tja... en dan staat het 
2-1 en dan zie je dat er wat ontbreekt binnen dit zeer 
jonge team. Aan dit facet heeft Ten Hag nog wat werk te 
doen, want op dit hoogste niveau moet je de wedstrijd 
op slot kunnen gooien. Ajax wilde blijven aanvallen.’

COVER STORY
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een eigen karakter en bijvoorbeeld ook een 
voorkeursrichting / -handeling, maar meestal weet 
zij of hij zelf niet welke kwaliteit. Dat moet je eerst 
ontdekken. Door daar samen met de speler naar 
op zoek te gaan, komt die kwaliteit naar voren. Dat 
betekent vaak ook dat spelers daardoor op andere 
posities komen te spelen. Denk aan: Michael Reiziger 
die in de jeugd aanvaller was, maar is doorgebroken 
als rechtsback. Litmanen stond aanvankelijk op de 
6, maar bleek de ideale man op de 10. Ook Rivaldo, 
Arjan Robben, Ronald de Boer, Winston Bogarde en 
zo kan ik nog wel even doorgaan, hebben onder mijn 
leiding een andere positie in het veld gekregen en zijn 
mede daardoor ‘grote namen’ geworden. Dat heeft 
allemaal met het totale mens principe te maken.’

MANCHESTER UNITED
Sierd de Vos: ‘Na het voor Nederland zeer succesvol 
verlopen WK van 2014, ben je aan de slag gegaan bij 

TOTALE MENS PR INCIPE
Sierd de Vos: ‘Er lopen heel wat grote namen in de 
voetballerij rond die onder jou gedebuteerd hebben. 
Hoe deed je dat?’
Louis van Gaal: ‘Ik ga altijd uit van het totale mens 
principe en verdiep me in de spelers. Ik wil weten 
hoe zij in het leven staan en over welke kwaliteiten 
zij beschikken. Want ieder mens heeft een kwaliteit, 

Sierd de Vos: ‘Zijn grootste internationale 
successen beleefde Louis van Gaal met Ajax’
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•   3 nachten in Double Room met ontbijt
• 3 dagen Avis autohuur Cat. B.
•  3 greenfees op Estoril Golf,  

Marinha en The Oitavos
• Gratis shuttle service

•  5 nachten in een Standard Double/Twin 
Room inclusief ontbijt

•  5 dagen Avis autohuur Cat. B
•  3 greenfees: 1x Quinta do Peru en  

2x Aroeira I of II

***** 
Palácio Estoril 

Hotel, Golf & Spa

****  
SANA Sesimbra

Hotel 

***** 
Hotel Dolce  

CampoReal Lisboa
•  7 nachten Deluxe Room inclusief ontbijt
• 7 dagen Avis autohuur Cat. B
•  5 greenfees m.k.u.: CampoReal,  

Royal Óbidos, Bom Sucesso, Praia D’El Rey 
& West Cliffs

Prijs p.p. € 494,- 
(Periode  02/01 - 28/02/2019)

Prijs p.p. € 454,- 
(Periode:  02/01 - 28/02/2019)

Prijs p.p. € 629,- 
(Periode:  02/01 - 28/02/2019)

Portugal Portugal Portugal

    “ Ik heb een super tijd gehad op Aruba en  
  vind dat we verschrikkelijk verwend zijn.
                   Dat kan bijna niet geëvenaard worden.”

•  Transfer vliegveld - Divi Resort v.v.
•  7 nachten Studio Suite in het Divi Village Golf & 

Beach Resort
•  Upgrade naar 1-bedroom Suite op basis van 

beschikbaarheid
• Welkomst receptie en diner
• Verblijf op basis van ALL INCLUSIVE 
• Al uw diners en drankjes in alle restaurants
•  3 greenfees 18 holes incl. buggy op Divi Links 

(9-holes baan)
•  2 geenfees 18 holes incl. buggy op de  

Championship course Tierra del Sol
• 2 x Transfer Divi Resort - Tierra del Sol v.v.
• Leuke give aways en mooie prijzentafel

Prijs p.p. € 1495,- (ex. vlucht)

(€ 350,- toeslag voor 1-persoons gebruik van de Studio)

Aruba golf toernooi inclusief

 ARUBA GOLF TOERNOOI 2019
8 – 15 NOVEMBER 2019

Netherlands'
Best Outbound Golf

Tour Operator

Netherlands'
Best Outbound Golf

Tour Operator

Netherlands'
Best Outbound Golf

Tour Operator

Netherlands'
Best Outbound Golf

Tour Operator

Netherlands'
Best Outbound Golf

Tour Operator

 www.time4golf.nl
info@time4golf.nl • 023-8200030

Time4golf de specialist in golfreizen en businesstrips! 

z

AJAX_MAGAZINE_A4.indd   1 01-02-19   13:32
0223896.pdf   1 1-2-2019   14:15:20



1 9A B A  T O D A Y  2 0 1 8 - 2 0 1 9  |  2

Manchester United. Dat avontuur heeft twee seizoen 
geduurd en je nam afscheid met de FA cup. Hoe kijk je 
op die periode terug?’
Louis van Gaal: ‘Bij Manchester United kwam ik 
in een moeilijke periode om het naar eigen hand te 
zetten. Sir Alex Fergusson had jammer genoeg niet 
doorgeselecteerd en tien spelers uit mijn selectie 
destijds waren boven de 30. Ik moest het proces 
opnieuw starten en dat is bij een grote club als 
Manchester United een grote uitdaging. Na het WK 
van 2014 wilde ik naar de Premier League, maar mijn 
voorkeur lag bij Tottenham Hotspur. Daar heb ik ook 
mee gesproken, maar Manchester United handelde 
slagvaardiger. We weten allemaal hoe het in Engeland 
gegaan is. Toch hebben Truus en ik er twee mooie 
jaren gehad. Engelsen zijn fantastische mensen. Ik ben 
opgevolgd door José Mourinho, die ik bij FC Barcelona 
in mijn eerste periode als analist voor de komende 
tegenstander had aangesteld. Hij deed daar zijn werk 
goed, was zeer ambitieus en bovendien een zeer 
bescheiden man. Daar houd ik van. Zijn ambitie heeft 
hem ver gebracht en zodoende is hij bij Manchester 
in mijn voetsporen getreden. Daar zijn in de pers veel 
woorden over vuil gemaakt, maar José Mourinho neem 
ik niets kwalijk. Die volgde zijn ambitie. Ook hij heeft 
inmiddels het veld moeten ruimen op Old Trafford. 
Zo gaat dat in de voetballerij. Gelukkig heb ik mijn 
periode bij Manchester United kunnen afsluiten met 
de FA Cup. In Engeland is dat een echte hoofdprijs. 
Daardoor kon ik mijn record, dat ik met alle clubs 
waarvoor ik gewerkt heb, prijzen gepakt, voortzetten.’

Louis van Gaal: ‘Erik ten Hag 
is er in geslaagd om Ajax als 
team te laten spelen’

SUCCESCOACH LOUIS VAN GAAL
Louis van Gaal is één van de succesvolste voetbalcoaches van Nederland. Zijn 
grootste successen behaalde hij met Ajax, waarmee hij in 1995 onder andere de 
Champions League en de wereldbeker voor clubteams won. Daarna was hij actief 
bij FC Barcelona en later bij Bayern München. Met die clubs won hij verschillende 
prijzen, waaronder het landskampioenschap. Dat deed hij ook in 2009 met AZ. In 
Engeland sloot hij zijn carrière als clubtrainer af bij Manchester United met het 
winnen van de prestigieuze FA cup. Als bondscoach was Louis van Gaal succesvol 
tijdens het WK in Brazilië, waar hij met Oranje een prestatie van formaat neerzette 
door derde van de wereld te worden.
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