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VOORWOORD LEO BEENHAKKER:

“GEFELICITEERD, GOZERS VAN ME”
HET WAS EEN VEELGESTELDE VRAAG DE LAATSTE WEKEN, ERGENS OP STRAAT.
EN ZO MAAR ‘OUT OF THE BLUE’. OP BELEEFDE TOON, DAT DAN WEER WEL.
“MENEER BEENHAKKER, IS HET NOU OOK NIET EEN BEETJE ROT VOOR U DAT DIE
TITEL VAN 1999 NU ECHT VERLEDEN TIJD WORDT? ANDERS WAS U HOE LANGER
HOE HISTORISCHER GEWORDEN…” EN DAN ANTWOORDDE IK STEEVAST: “DAT
INTERESSEERT ME GEEN REET! HOU OP, ZEG! ALS ER IEMAND STRAKS BLIJ IS MET
HET KAMPIOENSCHAP VAN FEYENOORD, DAN IS HET DEZE MENEER WEL, KNUL!”
“Ik kan u in goed vertrouwen meedelen dat ik er echt
heel blij mee ben: 18 jaar zonder titel, het heeft al véél
te lang geduurd! Zeker voor iemand als ik, geboren en
opgegroeid in de schaduw van het stadion. En ook voor
dat geweldige en hondstrouwe legioen! Ik ben geen
type om achteruit te kijken. Als ik naar het heden kijk,
dan zie ik een Feyenoord waarop ik enorm trots ben.
En omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan,
ben ik er ook beretrots op dat Feyenoord kampioen is
geworden aan de hand van het “technische hart” met
Gio, Jean-Paul en Jan. Mijn gozertjes, waarmee ik in de
relatie trainer/speler zulke mooie ervaringen heb gehad. Ik kan u melden dat ik op die drie Mourinho’tjes
van me zo trots ben als een aap met zeven ...ehhh……
staarten. Een diepe buiging.
Het succes heeft vele vaders. En ik weet uit ervaring
dat meerdere mensen binnen de organisatie hun
steentje vanuit hun functie hebben bijgedragen aan
dat succes. Maar uiteindelijk moet het op het veld
gebeuren. En daar stond een groep spelers – vaak
goed maar soms ook minder goed spelend – die wisten wat ze wilden. Winnen! En als het niet ging zoals

het moest, dan moest het maar zoals het kon. Ik zag
hartstocht, bezieling en eenheid. De band die we in
1999 hebben kunnen kweken, heb ik nu teruggezien.
En daar ben ik blij mee! Een ploeg met een missie. En
dat dan ook uitstralen. Zo hoort het, verdomme!
Net als toen was Feyenoord een eenheid en een
mooie mix. Als voetballiefhebber geniet je toch van
die onverzettelijke Deen? Uiteindelijk komt ie straks
op ruim twintig goals, onze Nicolai Jørgensen. En hoeveel assists heeft ie niet gegeven? Een prima speler!
En dan hebben Giovanni, Jean-Paul en Jan ook nog
de beschikking over twee echte buitenspelers, over
wie aanvankelijk nog wat twijfels waren. Die jongens
hadden even tijd nodig om hun plekkie te vinden. Dat
mag. En supporters mogen dan een tijdje twijfelen,
zeuren en mopperen. Ja, dat mag ook. Maar wie horen
we nu nog in negatieve zin over Elia en Berghuis?
Soms neemt Elia een vrije dag in het veld, dat is linksbuitens eigen. Maar vaak is het om te likkebaarden...
Het goede van de ontwikkeling van Elia en Berghuis
als flankspelers was vooral ook dat Toornstra meer

en meer vanuit zijn kracht als middenvelder kwam
te spelen. Altijd onderweg. En hij maakte belangrijke goals! Die jongen heeft een geweldig seizoen
gespeeld. Samen met El Ahmadi en Vilhena vormde
hij een middenveld dat zowel voetballend als in de
arbeid stond als een huis. En achter stond het als een
vesting. Een rustige, moedige en betrouwbare Aussie
in de goal. Wie had in Nederland een jaar geleden van
Brad Jones gehoord? Een verdedigingscentrum met
Eric Botteghin (hij wordt nog steeds beter!) en met
Jan-Arie van der Heijden, die zijn plek opnieuw moest
veroveren maar die je ook met de week zag groeien.
Voeg daar Kongolo en Karsdorp bij, die lekker continu
van cornervlag naar cornervlag op en neer vlogen, en
een bank waarop Gio altijd een beroep kon doen. Die
reservespelers vingen schijnbaar moeiteloos steeds
de boel op als dat van ze gevraagd werd.

Eén man bewaar ik voor het laatst, Dirk Kuyt. In het
veld weet je altijd wat je aan die gozer hebt. Hoe
belangrijk was hij weer, het hele seizoen lang. Cruciale
goals, beslissende passes, inzet en bezieling. Op het
laatst kwam hij soms op de bank terecht. Dat leverde
een heel enkele keer wel een beetje boze c.q. teleurgestelde reacties op. Mag het? Ja!!!!!! Als echte sportman
– en zeker als iemand met zo waanzinnig veel karakter
– zat ie zich dan te verbijten. Maar hij hield zich stil.
Alles voor het team, alles voor de eenheid! Knap hoor,
met zo’n geweldige carrière in je achterzak.
Feyenoord kampioen. Vanaf dag 1 aan kop in de Eredivisie en de leiding geen moment meer losgelaten. Dit
Feyenoord is een team om trots op te zijn. Het team in
het veld en het team achter het team. De technische
staf dus. Gefeliciteerd, gozers van me!!!!!!”

“DIT FEYENOORD IS EEN TEAM OM TROTS OP TE ZIJN. ”
4
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HET SEIZOEN IN VOGELVLUCHT

HET SEIZOEN IN VOLGEVLUCHT

HONDSTROUWE FEYENOORDSUPPORTERS EINDELIJK BELOOND
DE SHOW BEGINT EIND JUNI 2016. DE START VAN HET SEIZOEN WAARVAN WE
DAN NOG NIET WETEN HOE UNIEK HET ZAL ZIJN, WORDT AFGEBLAZEN OP 26
JUNI. OP DIE DAG BEGINT FEYENOORD ONDER LEIDING VAN GIOVANNI VAN
BRONCKHORST ONDER OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING AAN DE EERSTE
TRAINING. ZOALS TE DOEN GEBRUIKELIJK. DE FEYENOORD-SUPPORTERS STAAN
BEKEND ALS HONDSTROUW EN HOEWEL ZE ER JAAR IN JAAR UIT BEKAAID VAN
AFKOMEN, GELOVEN ZE NU ALWEER 18 JAAR LANG IN EEN WEDEROPSTANDING.

Van cabaretier, zanger en Feyenoord-supporter Gerard
Cox is de geweldige oneliner: “Feyenoorder... dat
ben je niet voor je lol.” Op twee troostprijzen na (de
KNVB-bekers van 2008 en vorig jaar) valt er al heel
lang voor het Legioen niet veel te genieten. Maar elke
open dag dat het Stadion volstroomt worden ook de
harten gevuld: met hoop. Steevast zijn de meeste fans
er alweer heilig van overtuigd dat het dit jaar echt
weer gaat gebeuren, dat Feyenoord nu toch heus voor
het eerst sinds 1999 het landskampioenschap gaat
binnenhalen.
Echt wel…!
Op 26 juni begint het dus en dan wordt er onder
Gio, Jean-Paul (van Gastel) en Jan (Wouters) en al die
looptrainers, fysio’s en andere begeleiders, voorzichtig
gewerkt naar een rustige en verantwoorde opbouw,
waarna op 11 juli in de vroege avond (19.00 uur) de
eerste traditionele vriendschappelijke wedstrijd voor

de deur staat. Een kleine reeks potjes met korfbaluitslagen. Het spits wordt afgebeten door Lyra uit
de Lier. In een futuristische omgeving, zo tussen de
tuinbouwkassen van het Westland. De glazen stad.
Daarna volgen Rijnsburgse Boys, RKSV Taxandria uit
Oisterwijk, Borculo en SV Vaassen en dan is Feyenoord
klaar voor het grotere werk. Over een week komt
Valencia CF op bezoek in de Kuip.

De altijd feestelijke open dag is dan al geweest. Op 17
juli. Duizenden kinderen beleven daar de dag van het
jaar en de ouders genieten mee van alle activiteiten
in en rond de Kuip. Het hoogtepunt is de landing van
de helikopter midden op het veld. Daaruit stapt die
dag een Deense spits die niemand kent en die naar de
naam luistert van Nicolai Jørgensen. Al die kinderen,
en hun ouders op de open dag kunnen nu zeggen: wij
waren erbij, wij zagen hem het eerst!

“FEYENOORDER... DAT BEN JE NIET VOOR JE LOL”
6
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Valencia komt op 23 juli op bezoek, een eerste
graadmeter. Veel is er niet veranderd bij Feyenoord.
Het elftal is praktisch in stand gebleven. Met een
enkele aankoop erbij (die Deense spits dus) kan Gio
gaan boetseren aan een eigen team. Helaas is er
wel een fikse tegenslag: Kenneth Vermeer is zwaar
geblesseerd geraakt. De doelman scheurt midden in
de voorbereiding een achillespees af. Zijn herstel zal
zeker een half jaar vergen.
Aangezien de beoogde vervanger Warner Hahn nog
herstellende is van een zware knieblessure, heeft
Giovanni van Bronckhorst een probleem. Voor Hahn

HET SEIZOEN IN VOGELVLUCHT

was in januari van dat jaar al de Zweed Pär Hansson
aangetrokken. Technisch directeur Martin van Geel
reageert snel en goed op het ontstane vacuüm en
trekt de transfervrije Brad Jones aan. Wat een gouden
greep zal blijken…. De Australiër wint in een mum van
tijd de strijd met Hansson en groeit uit tot de rots in
de branding van Feyenoord.
Tegen de Spaanse topploeg Valencia scoort Jørgensen
zijn eerste goal voor Feyenoord en door een doelpunt
in de laatste minuut van Eric Botteghin wint de ploeg
met 2-1. Een opsteker. Er volgt nog een oefenpotje op
28 juli tegen Emmen, wat trainingen, de strijd om de

Johan Cruijff Schaal (komende augustus in de Kuip,
afgelopen jaar nog in de Arena; tegen PSV: 1-0 verlies)
en dan moet Feyenoord helemaal klaar zijn voor de
competitie.
Dan moet ook Giovanni van Bronckhorst klaar zijn
voor het grote werk. In het eerste jaar als hoofdtrainer
overtuigde hij mij niet. Ik vind dat Van Bronckhorst
voor de leeuwen is geworpen. Je kunt, zoals in zijn
geval, een spelersloopbaan hebben gehad met clubs
als Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal en Barcelona. Je kunt tal van kampioenschappen, de Champions
League en andere prijzen hebben gewonnen. Maar

“WIJ WAREN ERBIJ. WIJ ZAGEN NICOLAI JØRGENSEN HET EERST”
8
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dat garandeert nog niet dat je een goede trainer/
coach bent.
Hij heeft een paar jaar meegelopen als trainer van
Jong Feyenoord/Excelsior en is een jaartje assistent
geweest van Fred Rutten. Giovanni van Bronckhorst
(42) is op het moment dat hij de technische baas
wordt toch wel vrij onervaren. Na een hoopvol begin
krijgt hij te maken met de gebruikelijke terugval na
de winterstop. Al jaren kukelt het team in en als hij

HET SEIZOEN IN VOGELVLUCHT

een wedstrijd of zeven achter elkaar verliest, grijpt
technisch directeur Martin van Geel in. Met zachte
hand, maar - hoe hij zijn vertrouwen in zijn trainer
ook uitspreekt - ook Van Geel heeft twijfels over hoe
Van Bronckhorst en de spelers zich ontwikkelen. Als
adviseur wordt Dick Advocaat aangesteld.
Hoewel Van Bronckhorst altijd een goede verstandhouding heeft gehad met Advocaat, gaat hij toch op
zijn strepen staan. Hij wil Advocaat niet op de training

zien. Een statement. Advocaat is doordeweeks welkom in de catacomben. Overleggen in de trainers-kamer prima. Een goed advies is altijd meer dan welkom
maar tot zover en niet verder.
Ik kan het niet wetenschappelijk bewijzen maar ik
denk dat de tussenkomst van Dick Advocaat afgelopen
seizoen een zegen is geweest. Gio is er door geprikkeld
en ik heb hem er ten goede door zien veranderen. Waar
hij tot die tijd een beetje gelaten, bijna ingetogen op

de bank zat, zie ik hem daarna ineens veel meer zijn
vierkant uitkomen, drukker gesticulerend, intensiever
bezig met de coaching. Feller vooral.
Mij is het niet verboden, zoals Dick Advocaat, om
de trainingen te volgen, dus ben ik er meteen in de
periode daarna wat vaker op uitgetrokken. En ik zie
(vanaf de komst van Advocaat) ook op de training een
feller coachende Van Bronckhorst. Indringender dan
voorheen. Soms is er een duwtje nodig om iemand
tot verdere ontwikkeling te brengen. Als dat zijn

“TUSSENKOMST DICK ADVOCAAT IS EEN ZEGEN GEWEEST”
10
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bedoeling is geweest, dan kwalificeer ik de geste van
Advocaat als geniaal. Laten we hem die eer gunnen.
Met een getergde Van Bronckhorst en een team dat
nauwelijks veranderd is in samenstelling kan de trainer accenten gaan aanleggen. Ondanks de pech van
het wegvallen van Kenneth Vermeer bewaart hij de
kalmte en maakt hij met Brad Jones de juiste keuze.
Een kwestie van fingerspitzengefühl...
Feyenoord maakt een bliksemstart en wint maar liefst
negen wedstrijden op rij! Hoe ver moet je daarvoor
teruggaan? Maar nog midden in de overdonderende
zegereeks, grijpt Gio in. Wat nou: ‘Never change a
winning team? Terence Kongolo is vier wedstrijden
de voorstopper geweest, maar komt dan tegen ADO
thuis op de bank te zitten. Vanaf dat moment is
Jan-Arie van der Heijden, de technisch betere en wat
slimmere voetballer van de twee, de vaste centrumverdediger naast Eric Botteghin.
Een wedstrijd later, uit bij PSV, is Kongolo - de man
met de uitschuifbare benen - terug in de basis.
Maar dan als linksback. Lucas Woudenberg, die vijf
wedstrijden de linksback van dienst is geweest,
wordt geslachtofferd en we zien hem de rest van het
seizoen praktisch niet meer terug. De defensie met
Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden en Terence Kongolo is vanaf dat moment
boven elke discussie verheven. Met vaste vervangers.
Bart Nieuwkoop als stand-in voor Karsdorp en Miquel
Nelom voor Kongolo.
Een volgend keerpunt volgt na de zo gevreesde winterstop. Van Bronckhorst (en met hem Jean-Paul van
Gastel en Jan Wouters) is er van overtuigd geraakt dat

Feyenoord (rond Nicolai Jørgensen) met twee vaste
vleugelspitsen moet gaan spelen: Steven Berghuis en
Eljero Elia. Daarmee is er voor Jens Toornstra even geen
plaats. En omdat je in de middenlinie naast Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi maar één speler kunt zetten,
valt op 5 februari bij FC Twente uit de keus op Dirk Kuyt.
Nadat een week later thuis tegen FC Groningen een
tot op het bot getergde Jens Toornstra zo ongeveer in
zijn eentje (2-0, twee goals van Toornstra) zijn tanden
laat zien, heeft Van Bronckhorst een luxeprobleem.
Vanaf dat moment kiest hij definitief voor Toornstra
en gebruikt een daarna even getergde Dirk Kuyt als
supersub.

En die ongelooflijke Deen Nicolai Jørgensen blijft
onderwijl maar goals maken en met assists strooien.
Die goals vallen opvallend vaak in de slotfase, hetgeen
een echte topspits kenmerkt. Alert tot en met en tot
het laatste fluitsignaal messcherp.
En zo groeit Feyenoord tot de gesmeerde machine
die voor het eerst sinds 1999 kampioen wordt van
Nederland.
De rest is geschiedenis.
Nou ja, dat wordt het. De fans mogen nu eerst nog
even volop genieten van het heden. In zwijmel terugkijken komt later wel. Daar is dit boek voor gemaakt.

“BRAD JONES GROEIT UIT TOT DE ROTS IN DE BRANDING”
12
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“VOOR HET EERST WEER KAMPIOEN SINDS 1999”
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COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

ZONDAG 7 AUGUSTUS 2016

FEYENOORD BEGINT HET SEIZOEN MET EEN KLINKENDE OVERWINNING OP
FC GRONINGEN. DE PLOEG DROOGT FC GRONINGEN IN HET NOORDLEASE
STADION MET 0-5 AF. DE GROTE HELD IS ELJERO ELIA, DIE MAAR LIEFST
DRIE KEER SCOORT (BINNEN TWINTIG MINUTEN).

FC GRONINGEN-FEYENOORD 0-5

Ooit bezong het legioen Say Oeh ah Ed de Goey. Nu
galmt het Oeh ah Elia van de tribunes.
Nicolai Jørgensen en Tonny Vilhena zorgen voor de
andere goals. Steven Berghuis maakt als invaller zijn
debuut in het Feyenoord-shirt.
Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft als vervanger
van Kenneth Vermeer de Australiër Brad Jones onder
de lat de voorkeur boven de Zweed Pär Hansson.
Jones krijgt volop de kans om zich te onderscheiden.
In de eerste helft heeft hij maar één keer reddend
moeten optreden. Vanaf het moment dat Feyenoord
zich veilig weet met nog een half uur te gaan en
een 0-4-voorsprong, moet hij nog even vol aan de
bak. Met wat mooie ingrepen houdt hij de 0 vast en
bewijst zijn waarde voor het team. Feyenoord krijgt
daarna ook nog wat mogelijkheden, maar moet tot
de 83ste minuut wachten op de 5-0. Nicolai Jørgensen
heeft al een paar keer pech gehad maar knalt dan via
de onderkant van de lat raak en scoort zo zijn eerste
competitietreffer in dienst van zijn nieuwe club.
Steven Berghuis is op dat moment ook al ingevallen.
De rechterspits, zes dagen daarvoor op huurbasis
aangetrokken van Watford, komt na 74 minuten in
het veld voor Dirk Kuyt en laat meteen zien van grote
waarde te kunnen zijn.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
16

Feyenoord heeft in mijn Groningse periode nooit gewonnen. Dus ben ik aangenaam verrast met die 5-0. Daar zet
Feyenoord toch wel even de toon mee. Wat een seizoensopening! Ja, en achteraf weten we dat ze die koppositie niet
meer hebben losgelaten. Dat zegt veel over de kracht en de overtuiging waarmee ze kampioen zijn geworden.

”
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FC GRONINGEN-FEYENOORD 0-5

2

OPSTELLING FC GRONINGEN

OPSTELLING FEYENOORD

Sergio Padt, Hans Hateboer, Etiënne Reijnen,
Hedwiges Maduro, Yoëll van Nieff, Tom Hiariej (geel),
Jesper Drost, Ruben Yttergård Jenssen, Jarchinio
Antonia, Tom van Weert, Albert Rusnák

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Terence
Kongolo, Lucas Woudenberg, Karim El Ahmadi
(geel), Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Jens
Toornstra, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia (geel)
Wisselspelers: Berghuis voor Kuyt (74) en
Bilal Basaçikoglu voor Elia (67)
Doelpuntenmakers: Trindade de Vilhena (19),
Elia (36, 45, 56), Jørgensen (83)

18

ZONDAG 14 AUGUSTUS 2016

FEYENOORD- FC TWENTE 2-0
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HET LEGIOEN GAAT ER IN DE EERSTE THUISWEDSTRIJD NA DE KNALLER TEGEN
FC GRONINGEN MAAR EENS GOED VOOR ZITTEN, MAAR TEGEN FC TWENTE OGEN
DE COMBINATIES MINDER VLOEIEND EN KOMT ELJERO ELIA NIET UIT DE VERF.

Peter Houtman: “Dat is Elia. Hij loopt zeg maar 1 op 3. Je
ergert je er aan of het water loopt je uit de mond. Het
is alles of niets.”
Feyenoord begint de wedstrijd vooral in een veel te
laag temp0. Pas op het moment dat Jens Toornstra,
meestal de grote aanjager binnen de ploeg, zich er
mee gaat bemoeien is het na ruim twintig minuten
raak. Nicolai Jørgensen schermt de bal goed af en geeft
hem mee aan Karim El Ahmadi, het schot smoort voor
de voeten van Jens Toornstra en de aanvaller, dan nog

middenvelder, haalt uit in de rebound en schiet de bal
in het dak van het doel. Toornstra, de man aan wie
men het afgelopen seizoen nog vaak twijfelde, zal
gaandeweg de competitie een van de belangrijkste
pilaren van het team worden.
Na het stroeve begin voelt de goal als een bevrijding
en Feyenoord draait daarna aanmerkelijk beter.

FEYENOORD- FC TWENTE 2-0
OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING FC TWENTE

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Terence
Kongolo, Lucas Woudenberg, Karim El Ahmadi, Dirk
Kuyt , Tonny Trindade de Vilhena, Jens Toornstra,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Berghuis voor Kuyt (63),
Basaçikoglu voor Elia (75)
Doelpuntenmakers: Toornstra (23) en Jørgensen (80)

Nick Marsman, Hidde ter Avest, Joachim Andersen,
Peet Bijen, Stefan Thesker, Dejan Trajkovski,
Kamohelo Mokotjo, Yaw Yeboah, Hakim Ziyech,
Chinedu Ede, Jari Oosterwijk

Feyenoord zorgt na de pauze voor wat meer vuurwerk. Achter elkaar nemen Dirk Kuyt, Rick Karsdorp,
Jørgensen, Toornstra en Elia Twente-goalie Nick
Marsman onder vuur maar de doelpogingen sterven
in schoonheid. Al na een uur spelen wordt Dirk Kuyt
rust gegund (door Steven Berghuis), een ingreep die
dan voor het eerst wordt gedaan en die later in het
seizoen gaandeweg gaat leiden tot discussies over de
vervangbaarheid van de aanvoerder. Met Berghuis als
rechteraanvaller, komt Toornstra achter de spitsen te
spelen waar hij steeds beter tot zijn recht zal komen.
Berghuis krijgt tien minuten voor tijd nog een goede
mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen, maar zijn
inzet wordt gestopt door Marsman. Even later is het
wel raak. Dan wordt het goede werk van Nicolai Jørgensen beloond met een prachtige goal. Hij speelt zijn
tegenstander uit en jaagt de bal er via de binnenkant
paal keihard in. Er zullen er nog veel volgen van de
Deen…

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Ik denk dat het stroeve begin toch een beetje te maken heeft met de druk van de Kuip. De verwachtingen zijn
altijd hooggespannen en na Groningen helemaal. Als die eerste er dan in ligt, valt er een stukje spanning weg.
Toen zag je de combinaties meer vloeien.

”
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3 ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016

EN OOK DE DERDE ZEGE IS BINNEN. GIOVANNI VAN BRONCKHORST KIEST UIT
NOOD GEBOREN DOOR HET WEGVALLEN VAN DE GEBLESSEERDE ELJERO ELIA EEN
ANDER TACTISCH CONCEPT.

HERACLES-FEYENOORD 0-1

Met Vilhena hangend op links en de in de basis
debuterende Berghuis in plaats van Elia maar vooral
met dank aan Karim El Ahmadi die na een half uur
van achteruit een aanval opzet, doorstoomt en na een
paar schakels (zoals Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
en Dirk Kuyt) de bal voorin weer terugkrijgt en op
zijn pantoffel neemt. Toch speelt Feyenoord niet echt
overtuigend en met name veel te slordig. Bel Hassani
en Thomas Bruns krijgen een paar mooie kansen en af
en toe komt Feyenoord met de schrik vrij.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
22

Dat was een zware pot. Dan kan het kwartje zomaar de andere kant op vallen. Tegen Heracles hebben we het
altijd moeilijk met dat kunstgras. Maar dat maakt niet uit als je de drie punten maar meeneemt. Je wordt geen
kampioen tegen Ajax of PSV maar tegen de mindere goden. Als je deze wedstrijden wint dan kom je er. En hoe?
Met een mager doelpuntje? Nou en, in de tas en wegwezen.

”
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HERACLES-FEYENOORD 0-1

4

OPSTELLING HERACLES

OPSTELLING FEYENOORD

Bram Castro, Tim Breukers, Mike te Wierik, Justin
Hoogma, Robin Gosens, Thomas Bruns, Joey
Pelupessy, Iliass Bel Hassani, Jaroslav Navratil,
Paul Gladon, Brahim Darri

Brad Jones, Rick Karsdorp (geel), Eric Botteghin,
Terence Kongolo, Lucas Woudenberg, Karim El
Ahmadi, Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven
Berghuis, Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wisselspelers: Berghuis voor Basaçikoglu (geel) (70),
Van der Heijden voor Kuyt (90), Kramer voor
Jørgensen (93)
Doelpuntenmaker: El Ahmadi (30)

24

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2016

FEYENOORD-EXCELSIOR 4-1

25
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FEYENOORD BLIJFT WINNEN. EVEN LAAT STANLEY ELBERS HET LEGIOEN SCHRIKKEN
DOOR EXCELSIOR OP VOORSPRONG TE ZETTEN. WEER BEGINT FEYENOORD TE
TRAAG AAN DE WEDSTRIJD EN EEN MOMENT VAN ONACHTZAAMHEID LEIDT
NA EEN HALF UUR TOT EEN TEGENGOAL ALS NIGEL HASSELBAINK OP LINKS
DOORBREEKT EN ELBERS HELEMAAL ONGEDEKT KAN INTIKKEN.
De eerste keer in vier wedstrijden dat Brad Jones moet
buigen dit seizoen. Lang duurt de vreugde van de
Excelsior-fans niet. Op slag van rust maakt de man die
zijn zeshonderdste competitiewedstrijd speelt, Dirk
Kuyt, gelijk. Op aangeven van Nicolai Jørgensen, die
deze avond hard werkt maar zelf niet scoort.
Na rust stelt Feyenoord orde op zaken door doelpunten van Steven Berghuis, Jens Toornstra en opnieuw
Kuyt. Kennelijk wakker geschud door de aanvoerder
tapt Feyenoord uit een ander vaatje. Spelend met een
hoger tempo creëert de ploeg kans op kans en na een
half uur is het weer Kuyt die de ban breekt. Hij neemt
een pass van de voor Kongolo ingevallen Jan-Arie van
der Heijden fraai op zijn borst en schiet de bal in één
keer met rechts in de verre hoek.

FEYENOORD-EXCELSIOR 4-1
OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING EXCELSIOR

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Terence
Kongolo, Lucas Woudenberg, Karim El Ahmadi, Dirk
Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra.
Wisselspelers: Van der Heijden voor Kongolo (46),
Kramer voor Jørgensen (66) en El Hankouri voor
Berghuis (81)
Doelpuntenmakers: Kuyt (44, 69), Berghuis (61),
Toornstra (65)

Tom Muyters, Khalid Karami, Henrico Drost,
Jurgen Mattheij, Bas Kuipers, Ryan Koolwijk, Kevin
Vermeulen, Luigi Bruins, Alfredo Gomes Ribeiro, Nigel
Hasselbaink, Stanley Elbers.
Doelpuntenmaker: Elbers

Even later is het alweer raak. Karim El Ahmadi legt
de bal voor de voeten van Steven Berghuis, die met
links in de kruising schiet: zijn eerste doelpunt! En
drie minuten later pakt Jens Toornstra, dit keer weer
eens linkerspits (!), zijn goaltje mee. Feyenoord blijft
dus voor de vierde maal op rij ongeslagen. Een ander
lichtpunt is het debuut van het 19-jarige talent Mo El
Hankouri, een jeugdspeler, die deze zomer tekende en
als invaller voor Berghuis met een paar leuke acties
de handen van het legioen op elkaar krijgt. Het is nog
vroeg maar een publiekslieveling lijkt geboren....

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Ondanks dat je eerst op achterstand komt en met 1-1 de rust ingaat, is dit toch een walk-over. Excelsior heeft
best een aardig elftal, maar is gewoon een maatje te klein op het moment dat Feyenoord even aanzet.
Klaar.

”
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5 ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016

OP DE ZONDAG VÓÓR DE EUROPESE TOPPER TEGEN MANCHESTER UNITED
HOOPT GIOVANNI VAN BRONCKHORST OP EEN SNELLE ONTKNOPING EN HIJ
WORDT OP ZIJN WENKEN BEDIEND. NA RUIM EEN HALF UUR SPELEN IS DE
WEDSTRIJD IN FEITE BESLIST.

FEYENOORD-ADO 3-1

In nog geen twee minuten beslissen Dirk Kuyt en
Nicolai Jørgensen met fraaie goals het eenzijdige
duel. De man van de wedstrijd is echter Jens Toornstra
die, spelend tegen zijn oude club, in beide gevallen de
aangever is.
Eerst geeft Toornstra de assist vanaf links en mag Kuyt
de bal eerst tegen de keeper en daarna in het doel
knallen. En nog geen paar tellen later ligt de bal opnieuw achter doelman Ernestas Setkus. Nu ziet de linkerspits Nicolai Jørgensen in een oogopslag en geeft
hij Jens Toornstra de bal met een geniaal steekpassje,
na eerst zijn directe tegenstander te hebben gedold.
Jørgensen, recht voor de doelman, schiet zonder met
zijn ogen te knipperen raak.
ADO, goed begonnen aan de competitie, kan geen
vuist maken. 75 procent balbezit en tien schoten op
doel tegen twee schoten van ADO is alleszeggend.
Van Bronckhorst heeft zijn rustige middag en de
trainer kan het zijn team slechts kwalijk nemen dat
de wedstrijd niet definitief op slot wordt gegooid. Met
name Dirk Kuyt krijgt nog een geweldige kopkans
op aangeven van Tonny Vilhena. Pas in de slotfase
(ADO via Marengo en El Ahmadi) wordt er nog wel
gescoord, puur voor de statistieken. De wedstrijd is al
doodgebloed.
WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“

Een makkie. Maar wat mij voor altijd zal bijblijven aan deze wedstrijd is het gebaar van de ADO-supporters. Na een
kwartier lieten ze die zee van knuffelbeesten neerdalen op het veld ten behoeve van het Sophia Kinderziekenhuis,
Dat brak ieders hart. Die unieke beelden zijn de hele wereld rondgegaan. Wij komen als Feyenoord ook regelmatig
in het Sophia. Dus onze betrokkenheid is groot en wij vonden dat gigantisch. Dat applaus ook…kippenvel! Er is
geloof ik ook wel een speciale band tussen de supporters van ADO en Feyenoord. Ergens anders was dit, denk ik,
niet gebeurd.

”
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FEYENOORD-ADO 3-1

6

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING ADO

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Lucas Woudenberg, Karim El
Ahmadi, Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena (geel),
Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wisselspelers: Basaçikoglu voor Berghuis (76), Kuyt
voor Gustafson (83), Kongolo voor Woudenberg (88)
Doelpuntenmakers: Kuyt (33), Jørgensen (35), El
Ahmadi (94)

Ernestas Setkus, José Ignacio San Román, Thomas
Meißner, Tom Beugelsdijk, Wilfried Kanon, Tom
Trybull, Kevin Jansen,
Aaron Meijers, Édouard Duplan, Gervane Kastaneer,
Sheraldo Becker.
Doelpuntenmaker: Marengo

30

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016

PSV-FEYENOORD 0-1
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WAT EEN WEELDE! MANUNITED VERSLAAN. UIT WINNEN VAN PSV EN DAARMEE
HET EERSTE GAT SLAAN TEN OPZICHTE VAN EEN GROTE CONCURRENT: EEN
VOORSPRONG OP DE EINDHOVENAREN VAN VIJF PUNTEN! LANG KAN HET
ALLE KANTEN OP.
PSV is eerst via Jetro Willems dichtbij een doelpunt en
tot drie keer toe sticht Luciano Narshing gevaar maar
uitblinker Brad Jones houdt fier stand.
De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst klopt
de Eindhovenaren verrassend in eigen huis met 0-1.
Eric Botteghin is de gevierde man door na 82 minuten
uit een corner voor de enige treffer van de wedstrijd
te zorgen. Dat Feyenoord in het Philips Stadion gaat
winnen houden na de eerste helft weinig mensen
voor mogelijk. Tot die tijd is het vooral een kwestie van
tegenhouden en overleven geweest. Waar de Rotterdammers in het eerste kwartier al goed weg komen
bij een vrije trap van Jetro Willems kijkt doelman Brad
Jones in het tweede kwartier wat vaker een PSV’er
in de ogen. Tot drie keer toe is dat Luciano Narsingh,

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

PSV-FEYENOORD 0-1
OPSTELLING PSV

OPSTELLING FEYENOORD

Jeroen Zoet, Santiago Arias, Nicolas Isimat-Mirin,
Héctor Moreno, Jetro Willems, Davy Pröpper, Jorrit
Hendrix, Andrés Guardado, Gastón Pereiro, Luuk de
Jong, Luciano Narsingh

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi,
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena (geel), Steven
Berghuis, Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: : Basaçikoglu voor Berghuis (63), Kramer voor
Jørgensen (80)
Doelpuntenmaker: Botteghin (82)

maar even zo vaak komt de Feyenoord-doelman als
winnaar uit de strijd, waarbij hij eenmaal uitstekend
wordt geholpen door de opnieuw uitblinkende Karim
El Ahmadi.
Nicolai Jørgensen krijgt na ruim een half uur de eerste
grote kans. Randje buitenspel. gelanceerd door Dirk
Kuyt. De Deen wacht echter te lang, zodat Willems de
bal nog kan wegglijden. Feyenoord krijgt daarna meer
kansen maar de concentratie is niet scherp genoeg,
Misschien omdat Feyenoord de wedstrijd tegen Manchester United nog in de benen heeft. Nog geen drie
dagen eerder gespeeld!
Een paar keer komt Feyenoord dus goed weg, maar
Brad Jones houdt zijn hoofd koel in een paar gevaarlijke situaties voor het doel en neemt echt de laatste
twijfels weg voor wat betreft de keuze voor de Australier als vervanger voor Kenneth Vermeer boven Pär
Hansson. Diezelfde Vermeer zal na zijn blessure nog
de grootste moeite krijgen om zijn plaats onder de lat
terug te veroveren. Brad Jones staat uiteindelijk zelf
indirect aan de basis van de winnende goal. Een verre
uittrap wordt tot een hoekschop verwerkt en uit de
corner komt de bal voor de voeten van Botteghin, die
van dichtbij snoeihard schiet. Botteghin, die ook in defensief opzicht weer uitstekend werk verricht. Met het
doelpunt van Botteghin laat hij het uitvak met 1600
Feyenoord-supporters exploderen. Een ovatie van de
fans valt ook Brad Jones ten deel in de allerlaatste
minuut door een kopbal van PSV-zijde uit zijn doel te
rammen.

Het legioen is uniek, dat weet iedereen. Dat is een extra wapen. 1600 man die naar Eindhoven reizen en daar
zo tekeer gaan dat het lijkt als PSV een uitwedstrijd speelt. Die supporters slepen je er op moeilijke momenten
doorheen. Dat heb ik als speler zelf aan den lijve ondervonden.

”
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LEE TOWERS

LEE TOWERS:

“EINDELIJK IS HET ZOVER”
LEEN HUIZER, BETER BEKEND ALS LEE TOWERS, ZANGER VAN BEROEP EN
FEYENOORD-AMBASSADEUR VOOR HET LEVEN UIT PASSIE: “IK BEN GEBOREN
EN GETOGEN FEYENOORDER. EEN ECHTE JONGEN VAN DE LINKER MAASOEVER.
IK BEN AMBASSADEUR VAN MIJN CLUPPIE EN DAT NEEM IK SERIEUS OP. WAT
ZEG JIJ, LEO, ALS IK JE WEER EENS ERGENS VOOR VRAAG MET BETREKKING TOT
FEYENOORD? DAN IS NEE NOOIT EEN ANTWOORD...OF WEL SOMS?
Hoeveel jaar ben ik niet al getrouw op de Open Dagen
van Feyenoord. Dan zit de Kuip vol en sta ik uit volle
borst te zingen op de middenstip. Dan lopen daar zo’n
tienduizend kinderen rond en duizenden ouders en
fans. En dan komt die helikopter met nieuwe spelers
erin en dan laait de hoop in onze rood-witte harten
weer op.
Het is nu al 18 jaar dat we geen kampioen zijn geworden. De laatste keer was 1999. Lange jaren van wachten. Maar eindelijk is het zover! Eindelijk…! Dat gevoel,
dat ik nu met honderdduizenden andere Rotterdammers en niet-Rotterdammers deel is ongekend.
ONZE club is weer kampioen geworden. We ploffen
bijna uit elkaar van trots. Mooi hè…? Eén ding: zelden is
een kampioenschap zo ongelooflijk terecht geweest.
Vanaf dag 1 staan we aan kop en die positie hebben
we geen seconde meer uit handen gegeven. Niemand
kan zeggen dat we mazzel hebben gehad. Ook Ajax en
PSV zullen hier vrede mee kunnen hebben.
De eenheid, de zo geprezen eenheid van Feyenoord
was geweldig. Iedereen voor elkaar... dat was het
motto. Als ik er dan iemand uit mag nemen is het

Dirk Kuyt. Ik heb dit seizoen zoveel gesprekken met
Dirk gehad... wat een kanjer is dat. Ik hou van die man.
Giovanni van Bronckhorst moest hem wel eens in
bescherming nemen. Dan zette hij hem op de bank.
Soms uit tactisch oogpunt, maar meestal om hem
even een dagje uit de wind te houden. Zodat ie zich
niet zou forceren of blesseren.
Dat vrat aan Dirk, vertelde hij mij. Hij voelde dat als
falen. Als aanvoerder moet hij de kar trekken. Maar
op de bank lukt dat niet zo best. Dat was moeilijk, dat
deed pijn. Maar als ie er dan weer in kwam dan nam
ie meestal gelijk sportief wraak met een schitterende
goal. Dat is Dirk. En de was buiten hangen omdat ie
dan soms explodeerde van woede op de bank, was
er ook nooit bij. Alles voor het team. Die mentaliteit,
die ongelooflijke onbaatzuchtigheid is uniek voor de
man. Zo’n aanvoerder heb ik zelden aanschouwd. Wat
een kerel!
Maar heel het team, wisselspelers incluis, stond als
één man achter de club. Elke speler gaf zich voor de
volle honderd procent. Soms had een speler niet zijn
dag, maar er was geen verzaker te vinden.

Er wordt nu gezegd dat het succes het gevolg is van
de eenheid en daar is op zich helemaal niets mis mee.
Maar soms proef ik uit andere steden iets van geringschatting alsof dat het enige is. Dan krijg je weer het
label opgeprikt van werkploeg… Nou, dat stamt uit de
vroegere gloriejaren met bikkelaars als Rinus Israel
en Theo ‘de Tank’ Laseroms. Het huidige Feyenoord
herbergt genoeg elementen waar de ware voetballiefhebber zijn vingers bij kan aflikken. Daarom loop
ik deze dagen als een pauw rond met zeven gekleurde
staarten.

“DIRK KUYT, WAT EEN KEREL!”
Trots ook op ons Legioen met een hoofdletter L. De
hondstrouwe supporters, die er ook in al die uitwedstrijden in de uitpuilende vakken stonden, en op
moeilijke momenten onze club er doorheen riepen,
schreeuwden en sleepten. Ik ben apetrots op de club
als geheel. “Niets is sterker dan dat éne woord:
Feyenoord…!” En zo is het!

“WE PLOFFEN UIT ELKAAR VAN TROTS”
34
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ZONDAG 25 SEPTEMBER 2016

FEYENOORD-RODA JC 5-0

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

OVERWINNING NUMMER 7. DE BLIKSEMSTART VAN FEYENOORD KRIJGT EEN
VERVOLG. HAD FEYENOORD HET EEN WEEK EERDER VOOR HET EERST ECHT
MOEILIJK, RODA JC IS DIT KEER WEL ECHT VOLSLAGEN KANSLOOS. RUST 2-0,
EINDSTAND 5-0.
Feyenoord begint al gauw aan een batig doelsaldo te
werken met de 5-0 tegen FC Groningen, de 4-1 tegen
Excelsior en nu weer een vijfklapper tegen Roda JC.
Jørgensen opent na 25 minuten de score door een
misser van verdediger Ard van Peppen. De verdediger
zet de bal per ongeluk voor het doel en zijn ploeggenoot Roel Brouwers loopt onder de bal door waarna
de Deen kan intikken. Zijn vierde doelpunt inmiddels.
Tien minuten later geeft Jørgensen de assist aan El
Ahmadi die de bal in één keer op de slof neemt en
hem snoeihard in de kruising peert. Waarmee de
Marokkaan zijn totaal inmiddels op drie brengt, niet
slecht voor een middenvelder na zeven wedstrijden.
Feyenoord kan het zich in de loop van de tweede helft
veroorloven om wat gas terug te nemen. Giovanni van
Bronckhorst haalt Jan-Arie van der Heijden, die niet
helemaal fit aan het duel begonnen was, van het veld.
En even later ook Steven Berghuis. Ook met het oog

36

op de uitwedstrijd tegen Fenerbahçe die komende
donderdag op het menu staat.
De dubbele wissel geeft Roda geen greintje extra
kracht. Juist in de slotfase loopt Feyenoord in nog
geen tien minuten uit uit naar 5-0. Eerst heet de doelpuntenmaker opnieuw Jørgensen, al komt het doelpunt voor een deel op het conto van Jens Toornstra.
De onvermoeibare aanvaller is met een diepe pass
verdediger Brouwers te slim af en zet Jørgensen voor
een leeg doel.
Dat kan ikzelf ook, denkt Toornstra. Als invaller Bilal
Basaçikoglu even later vanaf de zijlijn een mooie
voorzet geeft haalt Toornstra snel de trekker over. En
nog is het niet genoeg, want in blessuretijd tekent
Kongolo voor de vijfde treffer. Uit een voorzet van Rick
Karsdorp kan de linksback totaal vrijgelaten bij de
tweede paal inkoppen.
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FEYENOORD-RODA JC 5-0
OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING RODA JC

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi, Dirk
Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: Basaçikoglu voor Berghuis (64), Woudenberg
voor Van der Heijden (64), Kramer voor Kuyt (84)
Doelpuntenmakers: Jørgensen (25,83), El Ahmadi (36),
Toornstra (89), Kongolo (92)

Yves De Winter, David Boysen, Mikhael Rosheuvel,
Nestoras Mitidis, Ali Yasar, Daniel De Silva, Nick
Wolters, Tim Blattler, Frederic Ananou, Danny Stassar

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“

Roda bracht weinig, okay, maar de klasse is hoe effectief Feyenoord het karwei afmaakt. Knap. Je ziet ook rond
deze tijd de waardering alom groeien voor bepaalde spelers. Nicolai Jørgensen om te beginnen, die niet alleen
lekker begint te scoren maar ook volop actief is met assists. Toornstra idem dito. Eigenlijk middenvelder maar
steeds een doelpuntje meepikkend. Jones krijgt steeds meer lof toegezwaaid. De fans zien hoe El Ahmadi steeds
belangrijker wordt. Jonge jongens als Karsdorp en Kongolo draaien moeiteloos mee op topniveau. Botteghin is
een geweldenaar. Ze hebben nu goede buitenspelers. Mensen zien het: hier groeit iets. Dit wordt anders. Dit is
niet het wisselvallige Feyenoord van al die laatste jaren.”

”
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ZONDAG 2 OKTOBER 2016

EN DE TREIN DENDERT MAAR VOORT. OOK WILLEM II WORDT OPZIJ GEZET.
MAAR BEPAALD MOEITELOOS GAAT DAT NIET. FEYENOORD MAAKT
HET ZICH ONNODIG MOEILIJK.

WILLEM II-FEYENOORD 0-2

Feyenoord begint scherp. Via Dirk Kuyt, Bilal Basaçikoglu en Tonny Vilhena worden er binnen het kwartier al drie prima kansen gecreëerd, waarna Nicolai
Jørgensen op schitterende wijze scoort. Basaçikoglu,
aan de rechterkant geposteerd als vervanger voor de
geblesseerde Steven Berghuis, zet voor en de Deen
hakt de bal handig achter zijn standbeen langs binnen bij de eerste paal. Jørgensen kan daarmee alweer
zijn zesde competitietreffer aantekenen.
So far, so good. Maar na rust valt Feyenoord ver terug.
Er sluipt lamlendigheid in het spel. De passing wordt
slordig. Willem II krijgt daardoor de kans terug te
komen in de wedstrijd. Tot twee keer toe wordt het
gebrek aan concentratie bijna afgestraft. Bij een
kopbal van Funso Ojo kan Brad Jones gelukkig redding
brengen. Een poeier van Bartholomew Ogbeche
scheert rakelings over het doel..
De opluchting bij het legioen is enorm als Renato
Tapia na 76 minuten met de 0-2 de bevrijding brengt.
En de vreugde is des te groter als je ziet hoe de invaller
voor Dirk Kuyt op prachtige wijze door de Tilburgse
defensie soleert en het karwei afmaakt! Feyenoord
gaat met een goed gevoel én de maximale score van
24 punten uit acht duels de interlandperiode in.

Giovanni van Bronckhorst kan even een weekje
achterover leunen in de wetenschap dat Feyenoord
(terwijl de concurrentie hier en daar wat steekjes
heeft laten vallen) met een maximale score van 24
punten uit acht wedstrijden, inmiddels afgetekend
aan kop staat.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“

Kijk, Brad Jones houdt je in zo’n wedstrijd toch op cruciale momenten overeind. De rust die hij brengt. Het lef
dat hij heeft voor de goal. Hij pakt zoveel ballen uit de lucht. Een dappere keeper. Dat geeft een ploeg rust en
vertrouwen. Dat is zo belangrijk geweest. Bij potjes als Willem II uit verspeelt Feyenoord vaak punten. Dat was in
het verleden en daar hebben ze er dit seizoen juist veel van gewonnen. Daar ligt de winst. Dan mag het vandaag
onrustig zijn geweest in de tweede helft maar je neemt de volle buit wel mee naar huis. Dat is de klasse van
Feyenoord dit seizoen. Dat heeft toch met een stukje wilskracht en vertrouwen te maken. Feyenoord groeit steeds
meer naar een eenheid toe.

”
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WILLEM II-FEYENOORD 0-2

9

OPSTELLING WILLEM II

OPSTELLING FEYENOORD

Kostas Lamprou, Pele van Anholt, Darryl Lachman,
Jordens Peters, Derrick Tshimanga, Jordy Croux,
Funso Ojo, Erik Falkenburg, Thom Haye, Francisco Sol
Ortiz

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi, Dirk
Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Bilal Basaçikoglu
(geel), Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: Renato Tapia voor Kuyt (63), Kramer voor
Jørgensen (73)
Doelpuntenmakers: Jørgensen (16), Tapia (75)

42

ZONDAG 16 OKTOBER 2016

NEC-FEYENOORD 1-2
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EN OOK DE NEGENDE OVERWINNING OP RIJ IS EEN FEIT, MAAR ER IS WEL EEN
KLEIN WONDER VOOR NODIG: FEYENOORD WORDT GERED DOOR DE KLOK. PAS
IN BLESSURETIJD MAAKT INVALLER MICHIEL KRAMER DE WINNENDE GOAL.

Feyenoord, te gast bij NEC, lijkt lange tijd op de eerste
nederlaag af te stevenen. Tot de laatste tien minuten
staat NEC op voorsprong.
Misschien meegevoerd door de succes-roes begint
Feyenoord slap aan de wedstrijd en daardoor kan
Mohamed Rayhi keeper Brad Jones verrassen met een
houdbaar schot. Het is voor het eerst dat de Australiër in de fout gaat. Feyenoord staat achter en dat is
nieuws!
De tegenvaller roept herinneringen op aan het debacle van vorig seizoen. Toen verloor Feyenoord in het
laatste duel van de winterstop (3-1) van NEC en dat
was de inleiding bij de competitie-hervatting in 2016
direct daarna van een frustrerende serie verliesbeurten aan één stuk. De paniek erover wordt door het
legioen nog steeds gevoeld. Feyenoord, goed bezig
aan de eerste seizoenshelft, raakte compleet de weg
kwijt.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Ja, negen overwinningen op rij. Ongelooflijk! Daarmee heeft Feyenoord de basis gelegd, waar vooral PSV maar
ook Ajax punten lieten liggen. En dat die wedstrijd bij NEC niet goed was en uiteindelijk met de nodige dosis
geluk tot stand kwam doet niet ter zake. Over de hele breedte hebben ze allemaal hun deel aan geluk en pech. De
een wat meer dan de ander. Ajax heet niet voor niets al sinds mensenheugenis lucky Ajax. Laten we elkaar geen
mietjes noemen. Het was een zware pot tegen NEC. Ze weigerden te verliezen en groeven zich in. Zeker na die
snelle goal van Rayhi. Dan is het de klasse van Feyenoord om door te knokken tot de laatste snik. En dat doet met
name Nicolai Jørgensen! Zoveel late goals als die jongen heeft gescoord…! Altijd alert tot het laatste moment.
Fantastisch. Dat is een discipline apart. Scherp tot het eind. Ik had dat ook wel als spits destijds. Soms speelde ik
misschien niet zo best maar ik wist dat ik het in één keer kon doen kantelen. Dan peerde ik er één in blessuretijd in
en dan was ik ineens de held. Dat is het geluk van de spits. Je kunt als verdediger de sterren van de hemel spelen
en aan het eind een blunder maken. Dan scheldt iedereen je verrot. Als spits ben je vaak een zondagskind…

”
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Nu is de situatie anders. Feyenoord is de ongenaakbare koploper van de eredivisie en bovendien staat de
club op het punt een clubrecord te breken door voor
de zesde uitwedstrijd op rij de ‘nul’ vast te houden.
(Op 20 april 2016 was er voor het laatst op vreemde
bodem tegen Feyenoord gescoord: tegen Heracles).
Hoe reageren de Rotterdammers nu? Probleem is dit
keer dat NEC fel en vanuit een gesloten verdediging
opereert. Er is de Nijmegenaren veel aan gelegen om
de zegekar van Feyenoord af te stoppen. Het wordt
een moeilijke wedstrijd, die Feyenoord dus ook nog
eens slordig begint. Lang ziet het er niet naar uit dat
het nog goed komt met de Kuipploeg. Hoe langer de
goal uitblijft hoe nerveuzer het spel van Feyenoord
wordt. Maar dan: met nog tien minuten te gaan doet

Giovanni van Bronckhorst zijn gouden wissel. Hij
offert een verdediger op en brengt Michiel Kramer in
voor Jan-Arie van der Heijden.
De druk bij de moegestreden NEC’ers wordt opgevoerd en de wissels van de trainer betalen zich uit.
Steven Berghuis staat met een afstandsschot aan de
basis van de gelijkmaker. De bal belandt op de lat en
via Dirk Kuyt op de paal waarna Nicolai Jørgensen het
laatste zetje kan geven.
En de ongelooflijke ontknoping valt in de blessuretijd.
In de allerlaatste minuut. Het is nu Jørgensen die
op de paal schiet en Kramer die op de goede plaats
staat. De al vaker belangrijke invaller zorgt voor een
droom-einde van een uiterst beklemmende thriller.

45

COOLSINGEL!

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

NEC-FEYENOORD 1-2

10

OPSTELLING NEC

OPSTELLING FEYENOORD

Joris Delle, Mikael Dyrestam, Dario Dumic, Wojciech
Golla, André Fomitschow, Janio Bikel, Julian von
Haacke, Gregor Breinburg, Reagy Baah Ofosu, Kévin
Mayi, Mohamed Rayhi.
Doelpuntenmaker: Rayhi

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi, Dirk
Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Bilal Basaçikoglu,
Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: Berghuis voor Toornstra (66) Kramer voor
Van der Heijden(70), Woudenberg voor Kuyt (93)
Doelpuntenmakers: Jørgensen (80), Kramer (91)
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ZONDAG 23 OKTOBER 2016

FEYENOORD-AJAX 1-1

47
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NA TIEN WEDSTRIJDEN LIJDT FEYENOORD DAN TOCH HET EERSTE PUNTENVERLIES
IN DE COMPETITIE. DE ZEGEKAR, HET MOEST ER EENS VAN KOMEN, IS GESTREMD.
MET AJAX MOETEN DE PUNTEN WORDEN GEDEELD.

Met een naaste concurrent, dus die wordt er ook niet
wijzer van (het verschil blijft vijf punten!) terwijl PSV
al helemaal geen beste seizoensstart heeft. Dat dan
weer wel.
Eigenlijk wordt het nog een zwaar bevochten gelijkspel, omdat Feyenoord al vroeg in de tweede helft op
achterstand komt. Tegen alle verhoudingen in, want
de beste kansen zijn aanvankelijk voor Feyenoord, dat
ook de meeste persoonlijke duels wint. Maar Dirk Kuyt
schiet rakelings over, Eric Botteghin vergeet de bal
voor open doel er in te tikken en Jens Toornstra ziet
een schot net voorlangs rollen.

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

COOLSINGEL!

Na het stiftje van Dolberg na rust kan Feyenoord vol in
de tegenaanval. Van Bronckhorst brengt al gauw met
Eljero Elia, Steven Berghuis en nog wat later Michiel
Kramer verse krachten in. Ajax laat zich steeds meer
terugzakken.
Omdat de ruimtes steeds kleiner worden en Ajax
zich met hand en tand verdedigt, krijgt Feyenoord vijf
minuten voor tijd door Dirk Kuyt, op goed aangeven
van Elia, loon naar werken. De schade blijft beperkt...

FEYENOORD-AJAX 1-1
OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING AJAX

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden (geel), Terence Kongolo , Karim El Ahmadi
(geel), Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Bilal
Basaçikoglu, Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: Elia voor Toornstra (60), Berghuis voor
Basaçikoglu (71), Kramer voor Van der Heijden (81)
Doelpuntenmaker: Kuyt (85)

André Onana, Joël Veltman, Davinson Sánchez,
Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Davy Klaassen,
Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Bertrand Traoré,
Kasper Dolberg, Amin Younes
Doelpuntenmaker: Dolberg

Kortom, Ajax heeft in de eerste helft weinig in te
brengen. Maar het eerste gevaar van belang na rust
komt van Kasper Dolberg die prompt Jan-Arie van
der Heijden uit kapt en Brad Jones met een stiftbal
kansloos laat. Het is een streep door het tactisch
concept van Giovanni van Bronckhorst: het veld klein
houden waardoor Ajax nauwelijks gevaarlijk kan
worden en bijna geen duels wint. Maar ondanks een
goede vleugelbezetting met Bilal Basaçikoglu en Jens
Toornstra, de laatste ietwat hangend op links, blijven
de goals uit.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Even dacht ik aan een herhaling van het jaar ervoor. Toen werd Ajax in de Kuip met dat afstandsschot
matchwinner. Ook dat duel knokten de Feyenoorders als leeuwen. Bal op de paal, op de lat, een schot rakelings
langs en wat al niet meer, maar hij mocht er gewoon niet in. Ik dacht: de geschiedenis herhaalt zich maar gelukkig
knalde Dirk Kuyt op het laatste moment de bal er in. Dit keer wel. Dat voelde voor mij toch een beetje als winst.

”
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ZONDAG 30 OKTOBER 2016

EN EVEN HAPERT DE GEOLIEDE MACHINE. OPNIEUW SPEELT FEYENOORD
GELIJK. DE PLOEG KOMT ONMIDDELLIJK IN DE PROBLEMEN DOOR EEN SNELLE
TEGENGOAL VAN HEERENVEEN-SPITS REZA GHOOCHANNEJHAD.

FEYENOORD-HEERENVEEN 2-2

Sam Larsson mag ongehinderd van achteruit oprukken, speelt op links Arber Zeneli aan die Ghoochannejhad lanceert: 0-1.
Feyenoord is wakker en gaat meteen op jacht naar de
gelijkmaker. Onder aanvoering van de onvermoeibare
Jens Toornstra op links en Rick Karsdorp met zijn
rushes op rechts buigt de thuisploeg nog vóór rust de
achterstand om. Eerst is er Toornstra (wie anders?) die
met een mooie steekpass Nicolai Jørgensen in stelling
brengt (1-1) en op slag van rust reageert Rick Karsdorp
alert op een gemiste strafschop van Dirk Kuyt. Nog
voordat oud-Feyenoorder Erwin Mulder opnieuw kan
reageren pegelt Karsdorp de tweede Feyenoord-treffer er in.
Feyenoord mag gewaarschuwd zijn voor de gevaarlijke counters van Heerenveen maar een kwartier
na rust is het via linkerspits Arber Zeneli weer raak
(2-2) en kan Feyenoord opnieuw op jacht. Nu naar de
broodnodige winnende treffer om de concurrentie
van het lijf te houden.
En dan wacht de dit seizoen zo alerte Giovanni van
Bronckhorst wel erg lang met wisselen. Pas twintig
minuten voor het einde brengt hij Eljero Elia erin en
Van Bronckhorst weigert zelfs helemaal om er een extra spits naast Nicolai Jørgensen bij te zetten, terwijl

dat medicijn twee wedstrijden daarvoor, uit bij NEC,
nog zo formidabel werkte. (Kramer scoorde toen weer
eens in de één-na-laatste minuut.) Een gemiste kans
en duur puntverlies, want Feyenoord lijkt na de bliksemstart van negen wedstrijden een beetje van slag…

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
50

Ik ben het niet altijd met jou eens maar hier twijfelde ik ook aan. Maar je weet vaak niet wat de beweegreden is. Wij
zien niet alle trainingen. Was Kramer misschien niet fit genoeg? Gokte hij hier dit keer verkeerd? Je weet het niet.
Hij zal het er ook met zijn collega’s op de bank, Jean-Paul van Gastel en Jan Wouters, hebben gehad. “Laten we de
rust bewaren…, “ zegt er dan één. Voor de buitenwacht is het zo eenvoudig. Achteraf kijk je de koe in de kont…”

”
51
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FEYENOORD-HEERENVEEN 2-2

12

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING HEERENVEEN

Brad Jones, Rick Karsdorp (geel), Eric Botteghin (geel),
Jan-Arie van der Heijden, Terence Kongolo , Karim El
Ahmadi, Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Bilal
Basaçikoglu, Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: Elia voor Basaçikoglu (69)
Doelpuntenmakers: Jørgensen (26), Karsdorp (42)

Erwin Mulder, Stefano Marzo, Jerry St. Juste, Joost
van Aken, Lucas Bijker, Morten Thorsby, Stijn Schaars,
Yuki Kobayashi, Arber Zeneli, Reza Ghoochannejhad,
Sam Larsson.
Doelpuntenmakers: Ghoochannejhad, Zeneli

52

ZONDAG 6 NOVEMBER 2016

GA EAGLES-FEYENOORD 1-0
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EN DAN VOLGT DE MOKERSLAG. NA NEGEN KEER WINST OP RIJ EN TWEE GELIJKE
SPELEN LOOPT FEYENOORD TEGEN EEN NEDERLAAG AAN. UITGEREKEND TEGEN
HET ZIELTOGENDE GA EAGLES, DE GEDOODVERFDE DEGRADANT, LOOPT DE
PLOEG IN HET MES. EVEN LIJKT FEYENOORD HET SPOOR BIJSTER.
Vooral de motor van de ploeg laat het in Deventer
afweten. Juist het sterkste deel van de ploeg: het zo
geprezen, ijzersterke middenveld geeft dit keer niet
thuis. Met als gevolg overbelasting van de verdediging
en hapering in aanvallend opzicht. Feyenoord speelt
de slechtste wedstrijd van het seizoen.

GA EAGLES-FEYENOORD 1-0
OPSTELLING GA EAGLES

OPSTELLING FEYENOORD

Theo Zwarthoed, Joey Groenbast, Norichio Nieveld
Rochdi Achenteh, Xandro Schenk, Joey Suk
Marcel Ritzmaier, Sander Duits, Darren Maatsen
Jarchinio Antonia, Randy Wolters
Doelpuntenmaker: Antonia

Pär Hansson, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Terence Kongolo , Marko Vejinovic,
Dirk Kuyt, Renato Tapia, Steven Berghuis (geel),
Nicolai Jørgensen, Bilal Basaçikoglu (geel)
Wissels: Toornstra voor Tapia (46), Elia voor Berghuis
(60), Kramer voor Kuyt (74)

Vooral de man die zijn plaatst eerst moest veroveren
en sindsdien zeer goed en betrouwbaar de verdediging organiseert, Jan-Arie van der Heijden, gaat een
paar keer opzichtig in de fout. Even lijkt hij zich na
die tegenslag te revancheren met een mooie kopbal
maar de man van de voorzet, Steven Berghuis, lijkt
hands te hebben gemaakt. ‘s Avonds, na het zien van
de televisiebeelden, waag ik die handsbal te betwijfelen, maar feit is dat Feyenoord voor het eerst een
nederlaag incasseert.
Het beetje gogme ontbreekt dit keer bij Feyenoord en
hoewel Giovanni van Bronckhorst ditmaal wel scherp
wisselt en in de slotfase naast Eljero Elia ook Michiel
Kramer als extra spits inbrengt, blijft Feyenoord nu
offensief te machteloos om nog potten te breken. Een
wedstrijd om snel te vergeten.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Die wedstrijd waren we gewoon niet fel genoeg. We verloren inderdaad de slag op het middenveld. Soms heb je
dat. Dan begin je niet fel genoeg. Is dat onderschatting? Misschien… Feit is dat als je de tegenstander onderschat
het heel moeilijk is om dat bij te stellen. Je krijgt dan irritatie. Dingen gaan dan nét niet lukken. Spelers voelen de
frustratie groeien. Dat is onverklaarbaar. Later weten we dat Feyenoord thuis datzelfde Eagles helemaal van de
kaart speelt met 8-0. Noem dat maar voetballogica…

”
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ZONDAG 20 NOVEMBER 2016

NA TWEE GELIJKE SPELEN EN EEN NEDERLAAG SLAAGT FEYENOORD ER WEER IN
OM TE WINNEN. DOOR DOELPUNTEN VAN DIRK KUYT, KARIM EL AHMADI EN
JENS TOORNSTRA WORDT PEC ZWOLLE UITEINDELIJK, NA OPNIEUW EEN STROEF
BEGIN, KAPOT GESPEELD.

FEYENOORD-PEC ZWOLLE 3-0

Het duel begint met een gevoel van kippenvel voor
Tonny Trindade de Vilhena, die drie weken eerder zijn
moeder verloor aan een slepende ziekte.
Supporters hebben sterretjes en ander vuurwerk
ontstoken, hetgeen een schitterende zee van lichtjes
te zien geeft en de middenvelder zichtbaar ontroert.
Naast Vilhena zijn ook Brad Jones (vanwege een
blessure en vervangen door Pär Hansson) en Karim El
Ahmadi (blessure) terug van weggeweest. En krijgen
Jens Toornstra en Eljero Elia de voorkeur boven Steven
Berghuis en Bilal Basaçikoglu en is Miquel Nelom de
vaste stand-in van de geblesseerde Terence Kongolo.
Dankzij Dirk Kuyt komt Feyenoord zeven minuten voor
rust op voorsprong. Een voorzet van Jens Toornstra is
loepzuiver en de aanvoerder kopt knap in. Net na rust
kan Feyenoord de zaak afmaken maar kansen van
Eljero Elia en Nicolai Jørgensen worden niet verzilverd
en het zal nog tot twintig minuten vóór tijd duren eer
de bevrijdende treffer valt. Na voorbereidend werk
van Rick Karsdorp en sleurende spits Jørgensen knalt
Karim el Ahmadi de bal er in.
PEC Zwolle heeft hoegenaamd niets in te brengen en
vlak na de treffer van El Ahmadi wordt alle hoop van de
bezoekers aan flarden geschoten door Jens Toornstra
die op aangeven van Dirk Kuyt loeihard raak schiet.

De winst zorgt ervoor dat Feyenoord de koppositie in
de eredivisie behoudt met twee punten verschil ten
opzichte van Ajax en maar liefst zes op PSV. Giovanni
van Bronckhorst kan weer wat rustiger ademhalen.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
56

Ik herinner me dat er een paar spelers weer terug waren. Misschien had dat ook te maken met dat dipje daarvoor.
Maar aan PEC Zwolle had Feyenoord eigenlijk geen kind. Dat was echt er op en er over.

”
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FEYENOORD-PEC ZWOLLE 3-0

14

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING PEC ZWOLLE

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden (geel), Miquel Nelom, Karim El Ahmadi,
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Jens Toornstra,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Basaçikoglu voor Jørgensen (72), Tapia voor El
Ahmadi (79), Berghuis voor Elia (79)
Doelpuntenmakers: Kuyt (38), El Ahmadi (71),
Toornstra (76)

Mickey van der Hart, Bram van Polen, Bart
Schenkeveld, Dirk Marcellis, Ted van de Pavert, Calvin
Verdonk, Mustafa Saymak, Danny Holla, Wout
Brama, Wouter Marinus, Queensy Menig

58

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016

FC UTRECHT-FEYENOORD 3-3
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OP WERKELIJK MIRACULEUZE WIJZE IS FEYENOORD ER IN DE HEL VAN UTRECHT
NOG IN GESLAAGD OM EEN PUNT UIT HET VUUR TE SLEPEN. MET NOG ZES
MINUTEN TE GAAN IN DE OFFICIËLE SPEELTIJD KOMT FC UTRECHT OP EEN
3-1-VOORSPRONG EN NOG EINDIGT DE WEDSTRIJD IN EEN GELIJKSPEL.
Vooral in de eerste helft krijgt Feyenoord maar geen
vat op het spel van de Utrechters. Al na twee minuten
staat Feyenoord op achterstand. Een pass van Nacer
Barazite zet Sébastien Haller ineens vlak voor de neus
van Brad Jones en voor de keeper goed en wel beseft
wat er gebeurt ligt de bal al achter zijn rug in het doel.
Even later lijkt alles met een sisser af te lopen. Uit
een aanval een paar minuten daarna slaagt oud FC
Utrecht-spits Dirk Kuyt er al in om gelijk te maken. Nicolai Jørgensen kan de voorzet van Rick Karsdorp niet
goed verwerken, maar Kuyt is er als de kippen bij om
in de rebound langs goalie Robbin Ruiter te schieten.
Maar verder komt Feyenoord niet. De ploeg blijft de
hele eerste helft achter de feiten aanlopen. Met name
Eljero Elia rent meer achter rechtsback Giovanni
Troupée aan dan omgekeerd en dat is tekenend voor
het wedstrijdbeeld. FC Utrecht bepaalt het spel en
Feyenoord loopt hardnekkig achter de feiten aan.

kant ten faveure van Bilal Basaçikoglu. Maar ondanks
een paar aardige Feyenoord-kansen scoort Utrecht
aan de andere kant het derde doelpunt via Haller
na een fout van Rick Karsdorp, waarna met nog een
handvol speeltijd Feyenoord tegen de muur komt te
staan en uiteindelijk nog het vege lijf redt ook.
Met dank aan de airforce Nicolai Jørgensen en
Michiel Kramer, die in de 93ste minuut invalt en pas
zes minuten later bijna in het laatste fluitsignaal de
gelijkmaker scoort! Kan het veel gekker?. Door het
gelijkspel blijft de ploeg aan kop dankzij een beter
doelsaldo, omdat Ajax na veertien speelronden nu
evenveel punten heeft.

De verandering van tactiek in de tweede helft, waarbij
Feyenoord met twee spitsen gaat spelen (Kuyt naast
Jørgensen) ligt voor de hand maar net als vóór rust
krijgt Feyenoord meteen al weer een snelle tegentreffer te incasseren. Dat gebeurt na matig uitverdedigen
van Eljero Elia, waarna uitblinker Giovanni Troupée
kan scoren.
Vervolgens kan Feyenoord opnieuw in de achtervolging en laat Giovanni van Bronckhorst het 4-4-2-systeem gauw voor wat het is en haalt Toornstra naar de
WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Dit was bizar. 3-1 sta je achter. Ik gaf er geen cent meer voor en wie wel? En dan wordt het nog 3-2 in de 90ste
minuut door Nicolai Jørgensen en dan komt het: dan scoort Michiel Kramer in de 99ste minuut. Hoe verzin je het?
Dat was misschien wel de meest narrow escape ever…

”
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FC UTRECHT-FEYENOORD 3-3

15

OPSTELLING FC UTRECHT

OPSTELLING FEYENOORD

Robbin Ruiter, Giovanni Troupée, Mark van der
Maarel, Willem Janssen, Robin van der Meer,
Yassin Ayoub, Rico Strieder, Sofyan Amrabat,
Richairo Zivkovic, Nacer Barazite, Sébastien Haller.
Doelpuntenmakers Haller (2x), Troupée

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Miquel Nelom, Karim El Ahmadi (geel),
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Jens Toornstra,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Basaçikoglu (geel) voor Toornstra (72), Van der
Heijden voor Kramer (93)
Doelpuntenmakers: Kuyt (4), Jørgensen (90),
Kramer (99)
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ZONDAG 4 DECEMBER 2016

FEYENOORD-SPARTA 6-1
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EEN GROTER CADEAU KAN SPARTA FEYENOORD NIET GEVEN IN DE EERSTE
STADSDERBY SINDS JAREN. DE STADGENOOT LAAT IN DE KUIP FEYENOORD
UITERST GENEREUS AAN HET DOELSALDO WERKEN.

Sparta, nerveus en slordig na zoveel derby-loze jaren
en met slechts een paar spelers die ooit de Kuip van
binnen hebben gezien, geeft Feyenoord alle ruimte.
De ene na de andere mooie goal verdwijnt achter de
oren van Sparta-doelman Roy Kortsmit. Feyenoord
is heer en meester. Als eerste is het halverwege de
eerste helft Vilhena die het op zijn heupen krijgt. Hij
krijgt de ruimte om naar het strafschopgebied door
te stomen en haalt met een verwoestend schot uit in
de linkerhoek…
Op slag van rust is het Jens Toornstra met misschien
wel de mooiste goal van de dag. Een één-twee met
Rick Karsdorp neemt hij van grote afstand in een keer
op de schoen. Keeper Roy Kortsmit kan de bal niet
meer gezien hebben. En een uur later staat diezelfde
Toornstra aan de basis van Feyenoords derde doelpunt. Hij weekt zich los van zijn directe tegenstander
en speelt aan de zijkant Karsdorp aan. Diens voorzet
tikt de altijd alerte Nicolai Jørgensen moeiteloos in.
Een zaalvoetbal doelpunt. Tien minuten later gevolgd
door nog een treffer van de Deen. Even later mag hij
gaan rusten.

De stadsderby is beslist en het laatste half uur gunt
Giovanni van Bronckhorst nog wat spelers rust in verband met de nakende ontmoeting met Fenerbahçe
door Simon Gustafson, Bilal Basaçikoglu en Michiel
Kramer te laten opdraven. En dat lukt, want Eric
Botteghin en Eljero Elia scoren ook nog een keer. Het
machteloze Sparta kan slechts in de slotfase nog iets
terug doen via Thomas Verhaar. Hij mag als invaller de
eer redden.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Het was bijna sneu voor Sparta. Je merkte dat ze bloednerveus waren. Als stadionspeaker sta ik langs het veld en
dan zit je er bovenop. Dan kan je de spelers ruiken. En aan Sparta merkte je dat ze de zenuwen hadden. Ze waren
volslagen kansloos. Als lammeren werden ze naar de slachtbank gebracht. Ik noem geen namen maar ik heb ook
genoeg aankopen van Feyenoord kapot zien gaan aan stadion-vrees. Nieuwe jongens moeten in ieder geval altijd
even flink wennen. Het is niet niets om in een kolkende Kuip die trap op te lopen en dan ineens die enorme massa
te zien en te voelen. De Kuip is uniek. Daarom hebben veel fans toch ambivalente gevoelens bij een eventueel
vertrek uit het Stadion. Voort in de vaart der volkeren (het grote geld) of lekker in die weergaloze Kuip blijven. Een
dilemma...dat is het!”

”
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FEYENOORD-SPARTA 6-1

16

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING SPARTA

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden (geel), Miquel Nelom, Karim El Ahmadi,
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Jens Toornstra,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Basaçikoglu voor Kuyt (65), Gustafson voor
Toornstra (69), Kramer voor Jørgensen (76)
Doelpuntenmakers: Trindade de Vilhena (24),
Toornstra (43), Jørgensen (59, 64), Botteghin (73),
Elia (92)

Roy Kortsmit, Denzel Dumfries, Bart Vriends, Michel
Breuer, Rick van Drongelen, Kenneth Dougall, Stijn
Spierings, Mart Dijkstra, Loris Brogno, El Azzouzi,
Craig Goodwin.
Doelpuntenmaker: Verhaar
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ZONDAG 11 DECEMBER 2016

AZ-FEYENOORD 0-4

67

COOLSINGEL!

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

COOLSINGEL!

FEYENOORD BESLIST DE OP PAPIER ZO MOEILIJKE UITWEDSTRIJD TEGEN AZ IN
ÉÉN HELFT. BIJ RUST PRIJKT DE ROYALE STAND VAN 0-3 OP HET SCOREBORD
EN IS DE BUIT BINNEN.

De eerste klap voor AZ komt van oud-AZ’er Steven
Berghuis, die een één-tweetje op rechts met Nicolai
Jørgensen perfect terugkrijgt voor de rechtervoet en
hem hard en laag in de rechter benedenhoek schiet.
De wedstrijd is dan pas elf minuten oud.
En Feyenoord gaat furieus door. Acht minuten later
is Jan-Arie van der Heijden aan de beurt. Weer is het
Jørgensen die voorbereidt en in een schitterende
dubbele combinatie Van der Heijden voor AZ-goalie
Sergio Rochet zet en knap afrondt.
Op slag van rust mag Nicolai zelf. Een counter van
Jens Toornstra en Tonny Trindade de Vilhena bereikt
Nicolai Jørgensen, die beheerst alweer zijn twaalfde
doelpunt noteert.
in de tweede helft nam Feyenoord wat gas terug, zonder dat de defensie iets weggaf. Waarna Vilhena voor
het slotakkoord zorgde door twintig minuten voor
tijd voor de vierde goal te zorgen. De kilometervreter
kreeg de bal aangespeeld van Eljero Elia, nam de bal
onder controle en haalde keihard uit in de kruising:
4-0. Hoe makkelijk kan voetbal zijn...

AZ-FEYENOORD 0-4
OPSTELLING AZ

OPSTELLING FEYENOORD

Sergio Alvarez Rochet, Mattias Johansson, Derrick
Luckassen, Stijn Wuytens, Ridgeciano Haps, Joris van
Overeem, Robert Mühren, Ben Rienstra, Iliass Bel
Hassani, Wout Weghorst, Muamer Tankovic

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden (geel), Miquel Nelom , Karim El Ahmadi,
Jens Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena, Steven
Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Bart Nieuwkoop voor Karsdorp (75),Tapia voor
El Ahmadi (76), Basaçikoglu voor Berghuis (78)
Doelpuntenmakers: Berghuis (11), van der Heijden (19),
Jørgensen (45), Trindade de Vilhena (69)

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Ik had niet gedacht dat het tegen AZ zo eenvoudig zou zijn. Een walk-over uit bij AZ. Dit was nou precies zoals je
altijd een uitwedstrijd zou moeten spelen. Geconcentreerd vanaf de eerste minuut en slagvaardig.

”
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ANDRÉ STAFLEU

ANDRÉ STAFLEU:

“ER IS VEEL OM TROTS OP TE ZIJN”

‘KUYT WAS OOK OP DE BANK GOUD WAARD’

ANDRÉ STAFLEU (62) SPEELDE 10 JAAR VOOR FEYENOORD, TUSSEN 1975 EN
1985. HIJ WERD LANDSKAMPIOEN IN 1984 EN WON TWEE KNVB-BEKERS.
AL JARENLANG WERKT HIJ MET VEEL PLEZIER IN DE HAVEN BIJ INTERNATIONAL
LASHING, HET BEDRIJF VAN ZIJN VRIEND EN FEYENOORD-SPONSOR
GERARD BAKS.

Niet op kantoor maar ‘in het veld’. Tussen de havenarbeiders. Geel beschermingsjack aan, witte helm op.
Hobby: vissen. Motto: doe normaal dan doe je al gek
genoeg!
“Genieten, ja zeker, ik heb bij vlagen zeker genoten
van Feyenoord. Ze hebben het goed gedaan. Maar
we moeten niet doorslaan. Ik probeer dan toch een
beetje nuchter te blijven in alle gekte. Feyenoord heeft
zich er goed doorheen geslagen maar zonder geluk
vaart niemand wel. En dan wil ik niet zeggen dat we
gemazzeld hebben of dat Ajax of PSV het hadden verdiend. Integendeel: Feyenoord is volkomen verdiend
en terecht kampioen geworden.
Maar het heeft wel meegezeten dat je weinig of geen
blessures hebt gehad op de belangrijke posities. Dat
had ook gekund. En dan loopt het misschien anders.
De boel moet wel heel blijven. En dan weet ik wel dat
als Berghuis of Elia geblesseerd raken dat Bilal Basaçikoglu klaarstaat of dat het wegvallen van Kongolo
kan worden opgevangen door Nelom, maar ik heb het
over cruciale posities.
Wat als Botteghin een tijdje was weggevallen? Of

El Ahmadi of Toornstra of Vilhena of Jørgensen voor
langere tijd was weggevallen? Dan krijg je een ander
verhaal. Maar goed, dat is allemaal niet gebeurd dus
we kunnen blij zijn en dat ben ik ook. Maar we hebben
‘m af en toe ook flink zitten knijpen. Laten we elkaar
geen mietjes noemen. Het was niet alleen maar
hosanna.
Er waren wedstrijden, en niet een paar, dat ze veel
te slap begonnen. Als je kijkt hoe vaak het op het
nippertje goed is gekomen… Die goals tellen ook,
dat weet ik wel, maar toch! Je moet daarin wel reëel
blijven. Feyenoord heeft het goed gedaan. Het was
een eenheid. Bij vlagen is er heel erg goed gespeeld.
Die thuiswedstrijd tegen PSV was top! Je bent vanaf
de eerste dag aan kop gebleven. Knap. Dus er is veel
om trots op te zijn.
En dat gezeur over vechtvoetbal is kletskoek. Maar wie
maakt zich daar nog druk om? Ik niet! We zien toch
zelf wat er gebeurt? Als andere clubs mooier en beter
hadden gespeeld waarom zijn zij dan geen kampioen
geworden? Mensen maken zich ook druk over Oranje.
Te weinig Feyenoorders? Is dat ooit anders geweest?

En de coach van dienst snijdt zich dan toch zelf in de
vingers…
Wanneer ik er in ben gaan geloven? Ik denk een
maand of drie geleden. Kijk, je hebt al weet ik veel
hoeveel jaar traditiegetrouw die terugval. Onder
Gullit, onder Koeman, onder Rutten, onder Giovanni
vorig seizoen ook. Dan is het de eerste helft van de
competitie super-de-luxe en dan in januari begint de
boel in te storten. Tsja, hoe komt dat? Geen idee, maar
het gebeurde steeds weer.
Daarom had ik mijn bedenkingen. Maar toen ze na
de winterstop ook maar aan de lopende band bleven
winnen, ben ik er even voor gaan zitten. Ik dacht: ‘Hé,

nu begint het ergens op te lijken…!’ Vanaf dat moment
werd het serieus en ben ik er in gaan geloven en in
blijven geloven. Dat gelijkspel bij PEC Zwolle, waardoor
Ajax op een puntje kwam, was even slordig maar daar
werd ik niet zo nerveus van als bijna iedereen. Utrecht
thuis moet je gewoon winnen en Vitesse zat met zijn
kop bij de beker. Voor mij was het een gelopen koers. Ik
vond het ook een prima zet dat Giovanni op tijd heeft
gekozen voor Jens Toornstra in plaats van Dirk Kuyt.
Geweldige aanvoerder en een fijne gozer maar het
was voor mij de juiste keuze. Die stoom van Toornstra
in de middenlinie had je nodig en Kuyt was ook op de
bank goud waard.”

“HET WAS NIET ALLEEN MAAR HOSANNA”
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ZATERDAG 17 DECEMBER 2016

FEYENOORD IS VOOR HET EERST SINDS 2000 DE WINTERKAMPIOEN. IN DE
UITVERKOCHTE KUIP WORDT VITESSE VRIJ MOEITELOOS OPZIJGEZET. MET
TEGEN AZ NOG DIRK KUYT OP BANK HEEFT GIOVANNI VAN BRONCKHORST NU
STUIVERTJE GEWISSELD EN JENS TOORNSTRA ERNAAST GEZET.

FEYENOORD-VITESSE 3-1

Het lijkt een voorbode van wat na de winterstop
komen gaat.
De trainer hinkt op twee gedachten. Nu de voorste linie een vaste vorm krijgt met Steven Berghuis, Nicolai
Jørgensen en Eljero Elia zal hij als er geen blessures
op het middenveld zijn steeds vaker moeten kiezen
tussen Toornstra en Kuyt. Een bizarre keus. Bijna een
dilemma. De enorme power en het loopvermogen van
Jens Toornstra en de gedrevenheid en het leiderschap
van aanvoerder Dirk Kuyt. Met als bijzonder aspect,
dat de laatste tegenwoordig niet alleen de meest
scorende van het stel is. Links, rechts of vanuit de as
scoort ook Toornstra er lustig op los.

Ajax en PSV (die een dag later allebei gelijkspelen) is
respectievelijk 5 en 8...! Feyenoord is voor het eerst
sinds mensenheugenis weer eens winterkampioen.
Afgetekend!

Het duel deze zaterdagavond is eenzijdig. Het is
Feyenoord dat de wedstrijd dicteert en het is Eljero
Elia die uit een voorzet van Rick Karsdorp al na een
kwartier scoort. Het is negen minuten later te wijten
aan slecht uitverdedigen van Miquel Nelom, die de geblesseerde Terence Kongolo vervangt, dat Vitesse via
linkerspits Adnane Tighadouini iets terug kan doen:
1-1. Maar op slag van rust maakt Steven Berghuis weer
het verschil. Met een mooie kopbal dit keer laat hij zijn
ploeg met een goed gevoel de kleedkamer opzoeken.
En een stief kwartiertje na rust is het opnieuw Berghuis die de wedstrijd op slot zet. De voorsprong op

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
72

Het gemak waarmee Feyenoord won verraste mij. Vitesse vond ik dit seizoen een mooi voetballende ploeg.
Probleem is dat ze overal vandaan komen. Moeilijk een eenheid van te smeden, maar toch… Je ziet langzaamaan
hoe Berghuis belangrijk aan het worden is. Er waren wat twijfels vooraf. Voegt hij iets toe? Nou en of!

”
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FEYENOORD-VITESSE 3-1

18

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING VITESSE

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Terence
Kongolo, Miquel Nelom (geel), Karim El Ahmadi (geel),
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Toornstra voor Elia (60), Basaçikoglu voor
Kuyt (83)
Doelpuntenmakers: Elia (15), Berghuis (42, 57)

Eloy Room, Kelvin Leerdam, Guram Kashia,
Maikel van der Werff, Kosuke Ota, Navarone Foor,
Lewis Baker, Marvelous Nakamba, Milot Rashica,
Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini.
Doelpuntenmaker: Tighadouini

FEYENOORD IS WINTERKAMPIOEN
FEYENOORD 17 GESPEELD
42 PUNTEN
AJAX
17 GESPEELD
37 PUNTEN
PSV
17 GESPEELD
34 PUNTEN
74

ZONDAG 15 JANUARI 2017

RODA JC-FEYENOORD 0-2

DOELSALDO 47 - 12
DOELSALDO 35 - 13
DOELSALDO 25 - 8
75
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IN KERKRADE BEGINT FEYENOORD IN DE ÉÉN NA STERKSTE OPSTELLING. MET BRAD
JONES IN HET DOEL, DAARVOOR RICK KARSDORP, ERIC BOTTEGHIN, JAN-ARIE VAN
DER HEIJDEN, TERENCE KONGOLO. MIDDEN: JENS TOORNSTRA, TONNY TRINDADE DE
VILHENA, DIRK KUYT EN VOORIN STEVEN BERGHUIS, NICOLAI JØRGENSEN, ELJERO ELIA.

Een na sterkste opstelling omdat Karim El Ahmadi
de eerste drie competitiewedstrijden nog ontbreekt
vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup.
Giovanni van Bronckhorst meldt het al op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd. Het gaat
tegen Roda moeilijk worden. Hij baseert zich op de
cijfers die zeggen dat januari voor Feyenoord bijna
traditiegetrouw een lastige maand is. Van de laatste
22 competitiewedstrijden in januari zijn er slechts 3
(!!!) gewonnen. Je zou hierdoor bijna met een broek
vol de bus in stappen.
Maar niets blijkt minder waar. De trainer heeft de
boel knap op scherp gezet en Feyenoord wint door

RODA JC-FEYENOORD 0-2
OPSTELLING RODA JC

OPSTELLING FEYENOORD

Benjamin van Leer, Martin Milec, Daryl Werker,
Christian Kum, Ard van Peppen, Tom van Hyfte, Adil
Auassar, Mikhael Rosheuvel, David Boysen, Abdul
Ajagun, Athanasios Papazoglou

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo , Jens Toornstra, Tonny
Trindade de Vilhena, Dirk Kuyt, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Basaçikoglu voor Berghuis (76), Nieuwkoop
voor Karsdorp (89)
Doelpuntenmakers: Kuyt (69), Elia (88)

keihard werken toch uiteindelijk op overtuigende
wijze. Van Bronckhorst had er op de trainingen steeds
op gehamerd om het tempo op het kunstgras hoog te
houden, met veel beweging en een snelle balcirculatie. Toch duurt het enige tijd om Roda ‘kapot’ te spelen.
Pas twintig minuten voor tijd breekt de tegenstander.
Een afgemeten voorzet van Steven Berghuis komt
voor de voeten van Dirk Kuyt die de bal snoeihard in
de bovenhoek knalt. De aanvoerder is weer eens goud
waard. Even later maakt Eljero de zaak af op aangeven
van Nicolai Jørgensen. Feyenoord heeft de herstart
van de competitie overleefd en uit knap gewonnen!
Is er hier wellicht sprake van een nieuwe bliksemstart?

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Een ontzettend lastige wedstrijd op papier. En het was ook geen makkelijke pot, maar Feyenoord bleef gewoon
gas geven. En dan zie je dat ze laat in de wedstrijd toch nog scoren. Dat is het beeld van het seizoen. Dat getuigt
van karakter.

”
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FEYENOORD-WILLEM II 1-0

ZATERDAG 21 JANUARI 2017

FEYENOORD-WILLEM II 1-0
HET LIJKT DIE ZATERDAGAVOND WEL EEN BEETJE PRIJSSCHIETEN IN DE KUIP. TEGEN
WILLEM II KRIJGT FEYENOORD MISSCHIEN WEL EEN DOZIJN OPGELEGDE KANSEN
OM DE WEDSTRIJD VÓÓR RUST AL HELEMAAL AF TE MAKEN.
Maar het blijft bij een magere 1-0, dankzij Jens
Toornstra die een mooie voorzet van Eljero Elia hard
binnen kopt. En het blijft dus lang spannend.
Hoewel spannend…? In de tweede helft doofde de
wedstrijd als een smeulend houtvuur onder een

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17
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OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING WILLEM II

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Terence Kongolo, Jens Toornstra, Dirk
Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Tapia voor Kuyt (75), Basaçikoglu voor Elia (83)
Doelpuntenmaker: Toornstra (32)

Kostas Lamprou, Pele van Anholt, Darryl Lachman,
Jordens Peters, Derrick Tshimanga, Anouar Kali, Jari
Schuurman , Elmo Lieftink, Jordy Croux, Francisco Sol
Ortiz, Thom Haye

zeiknatte paardendeken. Feyenoord-Willem II was
zo’n wedstrijd om weinig woorden aan vuil te maken.
Omdat Feyenoord het wel best vond zo en Willem II
te onmachtig was om maar enigszins voor gevaar te
zorgen.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Ik heb me alleen vermaakt vanwege onze oud-keeper Kostas Lamprou. Iedereen zeurt altijd maar over zijn geringe
lengte, maar hij heeft een geweldige sprongkracht en roste er met name voor rust alles uit. Dus wat nou te
klein?

”
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ZONDAG 29 JANUARI 2017

KENNELIJK HEEFT GIOVANNI VAN BRONCKHORST, NA DE VORIGE WEDSTRIJD
THUIS TEGEN WILLEM II, ER OP GEHAMERD OM DITMAAL UIT EEN ANDER VAATJE
TE TAPPEN. DIT KEER TREKT FEYENOORD VANAF HET BEGIN FEL VAN LEER. MET
DE RUST IS DE WEDSTRIJD BESLIST EN KAN HET LEGIOEN GERUST ADEMHALEN.

FEYENOORD-NEC 4-0

Het is Steven Berghuis die na een half uur de score
openbreekt. Eljero Elia krijgt het op links op zijn
heupen, zet NEC’er Mikael Dyrestam op het verkeerde
been en geeft een indraaiende voorzet die Berghuis
snoeihard in de touwen schiet. Op slag van rust is het
Elia zelf die de wedstrijd beslist. Een sluw wippertje
van Dirk Kuyt neemt de buitenspeler in de draai op
zijn slof en verdwijnt in de korte hoek.
Eljero Elia wordt daarna meteen vervangen (hij krijgt
rust van Van Bronckhorst) voor Bilal Basaçikoglu die
in de tweede helft een paar opgelegde kansen krijgt
maar faalt.
Het blijft ook in de tweede helft voornamelijk eenrichtingsverkeer tot aan de slotfase. Dan slaat Nicolai
Jørgensen, zoals zo vaak aan het einde van de wedstrijd, nog even toe. Eerst tikt hij in de 87ste minuut
de bal op aangeven van Bart Nieuwkoop binnen en in
de laatste minuut zorgt de Deen voor het laatste tikje
na een duel tussen Basaçikoglu en NEC-goalie Delle.
Feyenoord heeft, dankzij Jørgensen, weer aan zijn
doelsaldo gewerkt ten opzichte van de concurrentie.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
80

Haha...weer Jørgensen op het eind. Het is een gave. Zo geconcentreerd blijven tot het laatste fluitsignaal. Dat is
maar weinig spitsen gegeven.

”
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FEYENOORD-NEC 4-0

21

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING NEC

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Miquel Nelom (geel) , Jens Toornstra,
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena (geel), Steven
Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Basaçikoglu voor Elia (46), Nieuwkoop voor
Berghuis (86)
Doelpuntenmakers: Berghuis (30), Elia (45),
Jørgensen (87,90)

Joris Delle, Mikael Dyrestam, Dario Dumic, Wojciech
Golla, André Fomitschow, Ferdi Kadioglu, Janio Bikel,
Gregor Breinburg, Jordan Larsson, Jay-Roy Jornell
Grot, Mohamed Rayhi

82

ZONDAG 5 FEBRUARI 2017

FC TWENTE – FEYENOORD 0-2
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EN FEYENOORD DENDERT MAAR VOORT. WEER WORDT ER EEN OP PAPIER
LOODZWARE UITWEDSTRIJD GEWONNEN. TEGEN EEN UITERST BEHOUDEN
FC TWENTE KOST HET NET ALS EERDER BIJ RODA JC VEEL TIJD OM DE
GROLSCH VESTE TE NEMEN
Giovanni van Bronckhorst heeft weer dezelfde opdracht mee gegeven aan zijn spelers. Houd het tempo
en de balcirculatie hoog en dan speel je ze op het
laatst onherroepelijk kapot. Het wordt haast een vast
recept en weer lukt het uiteindelijk.
Ver in de tweede helft, een kwartier voor tijd, om
precies te zijn, breekt Feyenoord het verzet. Met Jens
Toornstra, die het slachtoffer is geworden van de terugkeer van Karim El Ahmadi, in de 62ste minuut als
invaller voor Dirk Kuyt wordt er door Feyenoord nog
een tandje bijgezet. En met succes. Eljero Elia schiet
een kwartier voor tijd eindelijk langs zijn directe tegenstander en laat Eric Botteghin van dichtbij scoren.
En drie minuten voor tijd is hij er weer: Nicolai Jørgensen, tot de slotfase nauwelijks in beeld, verrast
Twente-keeper Marsman met een schot in de korte
hoek. Het Feyenoord-vak ontploft en de buit is weer
binnen. Met de paar duels van vóór de winterstop is
het alweer de zevende overwinning op rij!

FC TWENTE – FEYENOORD 0-2
OPSTELLING FC TWENTE

OPSTELLING FEYENOORD

Nick Marsman, Hidde ter Avest, Joachim Andersen,
Stefan Thesker, Jeroen van der Lely, Kamohelo
Mokotjo, Fredrik Jensen, Mateusz Klich, Dylan Seys,
Enes Ünal, Oussama Assaidi

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo (geel), Karim El Ahmadi,
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Toornstra voor Kuyt (62), Basaçikoglu voor
Elia (76)
Doelpuntenmakers: Botteghin (75), Jørgensen (87)

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Feyenoord heja, weer een zwaar bevochten overwinning.
Beuken en beuken was het om er doorheen te komen. Je
kreeg toen inderdaad dat ‘luxe-probleem’ door de terugkeer
van Karim El Ahmadi. Toornstra of Kuyt…? Ik geef het je als
trainer te doen.

”
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ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017

FEYENOORD KOMT OP ZATERDAGAVOND WEER EEN STAP DICHTER BIJ HET
HEILIGE DOEL. DANKZIJ TWEE DOELPUNTEN VAN JENS TOORNSTRA, DIE DEZE
AVOND EEN DUIDELIJK SIGNAAL AFGEEFT: HOM OF KUYT MAAR TOORNSTRA
GAAT NIET MEER OP DE BANK.

FEYENOORD-FC GRONINGEN 2-0

Hij heeft zich langzamerhand onmisbaar gemaakt en
dat beseft zijn trainer inmiddels ook.
FC Groningen komt die avond trouwens met snode
plannen naar de Kuip. Er is geen team dat dit seizoen
zo verdedigend speelt, zo fanatiek rond het zestienmetergebied, met als enige man rond de middencirkel
Bryan Linssen als eenzame spits.
Giovanni van Bronckhorst ziet het 5-4-1-concept even
aan en komt dan met zijn aanwijzingen: tempo en
balcirculatie nu zo hoog opvoeren dat de Groningers
wel moeten breken. En dit keer lukt dat, met dank
aan kilometervreter en superjager Jens Toornstra, al
na ruim een half uur. Met medewerking van Steven
Berghuis met een geweldige passeerbeweging en
dito voorzet vanaf de rechterkant (1-0).
Terwijl FC Groningen ook na rust volhardt met een
negatieve spelopvatting krijgt het in de 66ste minuut
opnieuw de kous op de kop. Met ditmaal Jan-Arie van
der Heijden in een prima bijrol. Hij maakt een voorzet
in het strafschopgebied in één keer dood en speelt
Jens Toornstra met een schitterende hakbal vrij voor
het doel, waarna Toornstra de bal in de verre hoek kan
prikken (2-0).
Even later krijgt Juninho Bacuna rood vanwege een
grove overtreding op Terence Kongolo en heeft FC
Groningen eindelijk ook enige reden voor nog wat
anti-voetbal in het laatste kwartier.
WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
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Jens Toornstra is van ver gekomen. De eerste jaren waren er grote twijfels. Het kwam er niet uit. Was het de druk
van de Kuip? Maar hij heeft al zijn critici de mond gesnoerd. Begin van dit seizoen stond ie dan weer links voorin of
rechts of hangend of ergens midden. Hij is alle kanten binnen het team uit gestuurd. Maar hij bleef gaan met die
enorme power. En toen er voorin geen plaats meer was en hij het loodje leek te leggen, stond ie weer op. Hij heeft
zich inderdaad onmisbaar gespeeld.

”
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FEYENOORD-FC GRONINGEN 2-0
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OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING FC GRONINGEN

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi, Jens
Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena (geel), Steven
Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Nieuwkoop voor El Ahmadi (76), Nelom voor
Kramer (83).
Doelpuntenmaker: Toornstra (38, 66)

Sergio Padt, Desevio Payne, Kasper Larsen, Etiënne
Reijnen, Yoëll van Nieff, Samir Memišević, Ruben
Yttergård Jenssen, Simon Tibbling, Mimoun Mahi,
Bryan Linssen

88

ZONDAG 19 FEBRUARI 2017

ADO-FEYENOORD 0-1
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MET DIRK KUYT OP DE POSITIE VAN TONNY TRINDADE DE VILHENA (NIET
HELEMAAL FIT, MAAR WEL OP DE BANK) BOEKT FEYENOORD UIT BIJ ADO VOOR
DE ZESDE KEER OP RIJ SINDS DE WINTERSTOP DE VOLLE WINST.

Maar het lijkt wel of het steeds meer moeite gaat
kosten omdat de tegenstanders zich meer en meer
gaan instellen op Feyenoord.
Bij ADO zit bovendien voor het eerst bij een thuiswedstrijd Alfons Groenendijk op de bank en die is in
de strijd om degradatie niet van plan zich zomaar te
laten afslachten. Ook ADO stelt zich dus zeer defensief op en Feyenoord is dit keer niet bij machte er veel
tegenover te plaatsen.
Gaandeweg stapelen de irritaties over en weer zich
op en het wordt vooral een rommelige wedstrijd.
Feyenoord heeft vooral moeite om het spel te
spreiden, waardoor de buitenspelers zelden goed in
stelling worden gebracht.
Pas laat, ruim een uur in de tweede helft, breekt Karim
El Ahmadi de ban. Bij een door de ADO verdediging
slecht weggewerkte bal is de Marokkaanse international er als de kippen bij en haalt hard en zuiver uit.
Alweer zijn vijfde doelpunt van dit seizoen.

ADO-FEYENOORD 0-1
OPSTELLING ADO

OPSTELLING FEYENOORD

Robert Zwinkels, Tyronne Ebuehi, Tom Beugelsdijk,
Wilfried Kanon, Aaron Meijer, Dion Malone, Danny
Bakker, Donny Gorter, Ruben Schaken, Guyon
Fernandez, Édouard Duplan

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Miquel Nelom, Jens Toornstra (geel),
Karim El Ahmadi, Dirk Kuyt, Steven Berghuis (geel),
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Tapia voor Kuyt (81), Basaçikoglu voor Elia (84)
Doelpuntenmaker: El Ahmadi (62)

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

ADO uit is altijd moeilijk voor Feyenoord, maar in degradatiegevaar en net met een nieuwe trainer die op een
schokeffect hoopt, valt het helemaal niet mee. Ze gaven geen meter ruimte, waren zo fel als de pest. Dan krijg je
irritaties en dan moet je uitkijken dat je je niet mee laat slepen daarin. Gelukkig bleef Feyenoord rustig. Ook dat is
gegroeid binnen dat team.

”
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ZONDAG 26 FEBRUARI 2017

MISSCHIEN WEL DE BESTE WEDSTRIJD VAN FEYENOORD VAN DE LAATSTE JAREN.
WAT EEN MOORDEND TEMPO. EN WAT EEN SCHITTERENDE COMBINATIES.
WAARBIJ MAAR ÉÉN PLOEG DUIDELIJK DE BOVENTOON VOERT: FEYENOORD,
DAT IN ZIJN OP DAT MOMENT STERKSTE FORMATIE SPEELT.

FEYENOORD-PSV 2-1

Met Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi,
Jens Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena, Steven
Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia en Dirk Kuyt op
de bank in de rol van supersub.
Hoewel daarover binnen en buiten Feyenoord altijd
discussie zal blijven bestaan. Kun je de grote aanvoerder, die ook dit seizoen zo sterk is en met cruciale doelpunten, voorzetten en geweldige passes, met goed
fatsoen buiten het elftal laten?
Maar goed, Feyenoord speelt vooral in de eerste helft
voetbal van een andere planeet (citaat: oud-PSV
trainer Aad de Mos)! De openingsfase is zo overdonderend dat de bal al na negen minuten bij PSV in het
netje ligt. Eljero Elia, Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis hebben de PSV verdediging al met mooie acties
ontregeld als Jens Toornstra toeslaat. De razendsnel
op links opgekomen Terence Kongolo haalt de achterlijn en komt met een afgemeten voorzet die door
Toornstra zo loeihard op de slof wordt genomen dat
PSV-goalie Jeroen Zoet de bal niet eens langs heeft
zien komen. De Kuip ontploft en niet voor de laatste
keer want het is en blijft een zinderende wedstrijd van
het begin tot het eind.
Na een bijna eenzijdige eerste helft komt PSV na rust

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“

Ja, een bloedstollende en van Feyenoord-kant geweldige wedstrijd. Het is jammer dat er dan zo’n gedoe was om
die winnende goal. Waarom daar wel en elders geen doellijntechnologie…? Maar hij zat er geheid in! Een volslagen
terechte en verdiende overwinning want Feyenoord dicteerde bijna de hele wedstrijd. Jammer dat Dirk Kuyt de
hele wedstrijd op de bank bleef. Die moet zich hebben zitten verbijten, maar gaf geen krimp. Uiteindelijk juichte hij
voluit mee. Het is de overwinning van het collectief en wat een aanvoerder zie je dan. Wat een klasbak!”

”
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pas een beetje bij van de schrik. Tot echt gevaarlijke
momenten voor het doel van Brad Jones leidt het
vooralsnog niet maar na ruim een kwartier zorgt
Gaston Pereiro, met een schot van buiten het strafschopgebied en ook enigszins vanuit het niets, voor
de gelijkmaker.
En dan kan Feyenoord opnieuw op jacht naar de zo
verdiende, volle winst. Steven Berghuis raakt de paal
en er volgt een schitterend lobje van Jens Toornstra,
nadat eerst bij PSV invaller Steven Bergwijn nog een
kansje heeft gekregen. Karim El Ahmadi kan maar net
voorkomen dat de PSV’er kan uithalen.
De voor Feyenoord bevrijdende goal om PSV definitief
van zich af te schudden in de race om de titel moet
haast wel vallen en valt ook na een zenuwslopende
slotfase. Het is Jan-Arie van der Heijden die de bal uit
een hoekschop van dichtbij achter Jeroen Zoet werkt.
Iets dat niet meteen door scheidsrechter Bas Nijhuis
wordt opgemerkt. Maar de bal is wel degelijk volledig
achter de lijn, Nijhuis corrigeert op advies van de vierde man, en de Kuip explodeert van vreugde.
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Het doelpunt wordt op Fox en later op Studio Sport
wel honderd keer herhaald, maar de bal zit er in en
Zoet duwt de bal echt van achteruit over de lijn. De
wedstrijd wordt beslist door doellijntechnologie.
PSV ligt uit de race en Ajax, voorlopig ook op veilige
afstand, blijft over als enige concurrent voor de titel.

FEYENOORD-PSV 2-1
OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING PSV

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi, Jens
Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Basaçikoglu voor Elia (59), Bart Nieuwkoop
voor Karsdorp (80) , Miquel Nelom voor Berghuis (86)
Doelpuntenmakers: Toornstra (9), Van der Heijden (82)

Jeroen Zoet, Santiago Arias, Nicolas Isimat-Mirin,
Héctor Moreno, Jetro Willems, Davy Pröpper, Andrés
Guardado, Marco van Ginkel, Gastón Pereiro, Luuk de
Jong, Bart Ramselaar.
Doelpuntenmaker: Pereiro
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ZONDAG 5 MAART 2017

SPARTA-FEYENOORD 1-0
ALS EEN MOKERSLAG SLAAT HIJ IN. DE EERSTE NEDERLAAG NA 10 OVERWINNINGEN
(GEREKEND ROND DE WINTERSTOP) OP RIJ! UITGEREKEND TEGEN STADGENOOT
SPARTA. IS FEYENOORD IN SLAAP GESUST DOOR SPARTA VANWEGE DE MAGERE
RESULTATEN VAN DE PLOEG?

SPARTA-FEYENOORD 1-0
OPSTELLING SPARTA

OPSTELLING FEYENOORD

Roy Kortsmit, Denzel Dumfries, Rick van Drongelen,
Michel Breuer, Sherel Floranus, Mart Dijkstra, Ryan
Sanusi, Paco van Moorsel, Jerson Cabral, Mathias
Pogba, Craig Goodwin.
Doelpuntenmaker: Pogba

Brad Jones, Rick Karsdorp (geel), Eric Botteghin,
Jan-Arie van der Heijden, Terence Kongolo , Karim
El Ahmadi (geel), Jens Toornstra, Tonny Trindade de
Vilhena, Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Nelom voor Kongolo (28), Basaçikoglu voor
Elia (53), Kuyt voor Berghuis (68)

Of is het door de 6-1 aframmeling in Kuip drie maanden terug? Feit is dat de bal er al in ligt bij Brad Jones
voordat de wedstrijd goed en wel begonnen is. Een
voorzet vanaf links, Mathias Pogba die omhoog gaat,
zijn kopbal en Feyenoord staat met 1-0 achter.
De verbijstering is zo groot dat het zich met hand en
tand verdedigende Sparta in de eerste helft nauwelijks kansen weggeeft aan het zichtbaar stuurloze
Feyenoord. Maar na rust des te meer. De ene na de
andere kans wordt echter door de mannen van Zuid
verprutst.
Het wordt een nederlaag met verstrekkende gevolgen, maar dat ligt dan nog in het verschiet.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Een draak van een wedstrijd voor Feyenoord. Als je zo aan een wedstrijd begint, vanuit een schijnbare euforie, krijg
je dat. En dan krijg je in de tweede helft kans op kans. Maar dan zit ook alles tegen. Wat een kansen hebben ze nog
gehad. Ongelooflijk.

”
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CARLO DE LEEUW

CARLO DE LEEUW:

“ER OP EN ER OVER.
DE TITEL ZIT IN DE ZAK”
CARLO DE LEEUW (56) SPEELDE VAN 1978 TOT 1982 BIJ FEYENOORD. HIJ WON
IN 1980 DE KNVB-BEKER EN VERTROK TE VROEG UIT DE KUIP, NET VOORDAT
FEYENOORD ONDER LEIDING VAN JOHAN CRUIJFF DE LANDSTITEL WON.

Carlo de Leeuw was een prachtige speler. Een typische,
grillige linkerspits. Een jongen voor wie je naar het
Stadion ging. Bij Cambuur, een van zijn latere clubs,
verdiende hij de bijnaam die hem als latex paste:
“it Slangeminsk út Rotterdam”. Al sinds mensenheugenis is hij de materiaalman van Feyenoord en wordt
hij gekscherend weleens de stille kracht achter Feyenoord genoemd. Sinds 2013 is hij ook de materiaalman
van het Nederlands elftal.
“Eigenlijk ben ik te vroeg weggegaan bij Feyenoord.
Achteraf stom, maar ja: gedane zaken nemen geen
keer. Ik kwam er langere tijd naast te staan, was jong
en had geen geduld. Je moet op zo’n moment de
mazzel hebben dat een trainer vertrouwen in je heeft.
Dat voelde niet echt zo. Later heb ik er nog weleens
bij stilgestaan hoe het allemaal had kúnnen lopen.
Toen Thijs Libregts in 1983 als trainer werd aangesteld
en Johan Cruijff kwam. Johan zag het niet in Pierre
Vermeulen. Kan gebeuren.
Toen is op een gegeven moment een linksback,
Stanley Brard, linksbuiten gaan spelen. Wat als ik was
gebleven? Cruijff liep ook weg met Mario (Been), misschien had ik ook een klik met hem gehad. Hoe anders

was het dan allemaal gelopen. Niet dat ik daar onder
gebukt ga, hou ‘s op...alleen zo mijmer ik weleens.
Maar ik heb een prima leventje zo, kom niks tekort en
heb lol in wat ik doe.
Tsja, dit seizoen: dat ik dat op mijn leeftijd nog mee
mag maken, haha. Het is wat na al die tijd. 18 jaar
zeg! Maar dit is iets om te koesteren. Het is leuk om
daar deel van uit te maken. Het is je club in voor- en
tegenspoed. Maar nu het zo gaat als dit seizoen is het
wel even iets anders. Heel de stad is er mee bezig. Er
wordt al weken nergens anders meer over gepraat.
Als je er zoals ik er dagelijks bovenop zit zie je de
ontwikkeling van het hele gebeuren. De stemming
in de groep, de schommelingen. Nadat we als een
komeet van start gingen, negen keer winst op rij, was
dat super maar ik had nog niet echt iets van: nu gaat
het gebeuren. Het seizoen is dan nog zo lang. En wat
iedereen óók dacht, niet zei, maar wel dacht, was: ‘Wat
gebeurt er na de winterstop?’
Toen dat goed ging en er ook daarna steeds werd
gewonnen kwam er langzaamaan toch iets los. Maar
ook de spelers houden dat dan af. Niet uit bijgeloof

maar uit noodzaak om scherp te blijven. Overleven.
Elke wedstrijd winnen, elke wedstrijd een finale. Een
paar keer hebben ze de fout gemaakt dat ze te makkelijk begonnen aan de wedstrijd en dat is de ellende
over jezelf afroepen. Als dat gebeurt ben je al bijna te
laat. Eer je een wedstrijd dan nog kan doen kantelen,
dat is enorm ingewikkeld. Je loopt dan achter de feiten
aan, er groeit irritatie. Niet eens onderling maar bij de
spelers zelf en zie dat maar weer eens recht te breien.
Toen dat in Zwolle opnieuw gebeurde, kreeg ik het wel
even benauwd. ik heb er geen slapeloze nacht van ge-

had, maar het voelde niet lekker. Maar in de dagen na
die wedstrijd, naar FC Utrecht toe, zag ik toch iets in de
groep van: ‘Ja mooi niet, dat gaat ons niet gebeuren.’
Na een heel seizoen aan kop en de sterkste zijn... Nou,
de horde Utrecht werd daarna genomen en naar Vitesse toe hoorde je het rondzingen in de catacomben:
en nu gaan we even anders van kiet. Gelijk bij de strot.
Er op en er over. Toen wist ik het zeker. De titel zit in
de zak. Dit geven ze never nooit meer weg. En zo was
het.”

“DIT IS IETS OM TE KOESTEREN”
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NA HET DEBACLE BIJ SPARTA KOMT FEYENOORD TEGEN AZ STERK TERUG.
VANWEGE EEN BLESSURE VAN ELJERO ELIA IS ER WEER RUIMTE VOOR DIRK KUYT.
JENS TOORNSTRA VERHUIST VOOR DE GELEGENHEID MAAR WEER EENS NAAR
DE LINKERFLANK.

FEYENOORD-AZ 5-2

Het kan het manusje van alles niet deren: hij scoort
het tweede doelpunt en Feyenoord wint met 5-2.
Ander heuglijk feit is de terugkeer na ruim een half
jaar blessureleed van Kenneth Vermeer en het debuut
in de hoofdmacht (als invaller) van het Noorse talent
Emil Hansson.
Vanaf het begin wil Feyenoord laten zien dat het iets
goed wil maken met de supporters. De ploeg gaat
als een komeet uit de startblokken en na 12 minuten
ligt nummer 1 er in dankzij Nicolai Jørgensen, die een
minuut of tien later Toornstra in staat stelt om de
volgende achter Tim Krul te knallen. Een kwartier na
rust is de wedstrijd beslist middels een loeihard schot
van aanvoerder Dirk Kuyt.
AZ doet dan via Derrick Luckassen nog iets terug maar
Jørgensen laat zien dat hij de man is van de lange
adem en scoort weer eens in de slotfase: in de 80ste
en 82ste minuut! Voor de statistieken mag Wout
Weghorst in blessuretijd nog iets terugdoen.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
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Ja, een week eerder liep het van geen kant en dan gaat het tegen een op papier veel sterkere tegenstander dan
Sparta van een leien dakje. AZ werd bijna moeiteloos aan de kant gezet. De geheime krachten in de sport…

”
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FEYENOORD-AZ 5-2
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OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING AZ

Kenneth Vermeer, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, JanArie van der Heijden, Miquel Nelom, Karim El Ahmadi,
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: Nieuwkoop voor Kuyt (65), Kramer voor
Jørgensen (83), Emil Hansson voor Berghuis (83)
Doelpuntenmakers: Jørgensen (12, 80, 82),
Toornstra (21), Kuyt (59)

Tim Krul, Jonas Svensson, Ron Vlaar, Derrick
Luckassen, Ridgeciano Haps, Mats Seuntjens, Joris
van Overeem, Stijn Wuytens, Alireza Jahanbakhsh,
Wout Weghorst, Levi Garcia
Doelpuntenmakers: Luckassen, Weghorst
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HEERENVEEN-FEYENOORD 1-2

103

COOLSINGEL!

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

COOLSINGEL!

MET DE HERSTELDE BRAD JONES WEER ONDER DE LAT IN DE PLAATS VAN
KENNETH VERMEER KOMT FEYENOORD IN DE EERSTE HELFT TOTAAL NIET IN
ZIJN NORMALE SPEL. WAARBIJ EEN STRAFSCHOP NA 18 MINUTEN BEPAALD
NIET HELPT.
Reza Ghoochannejhad benut de strafschop en daarna
zoeken de discipelen van Gio van Bronckhorst naarstig
naar hun kluts.
Pas na een donderspeech van de trainer in de rust
wordt de zaak rechtgetrokken. Eric Botteghin en
Dirk Kuyt krijgen al gauw kansen en het begint weer
ergens op te lijken. En na een kwartier is het - wie
anders - Nicolai Jørgensen die de bal over de lijn tikt en
oud-Feyenoord doelman Erwin Mulder kansloos laat.
Twintig minuten voor tijd maakt Tonny Trindade
de Vilhena, mooi in stelling gebracht door Steven
Berghuis, zijn mooiste goal. Hij wringt zich door de
Heerenveen-defensie, kopt handig op zichzelf en
poeiert de bal in de stuit keihard in de benedenhoek.
Een wonderschoon doelpunt en van het allergrootste
belang. De ongeveer 1300 meegereisde supporters
exploderen voor de tweede keer van vreugde. Feyenoord blijft schadevrij en houdt Ajax keurig op afstand.

HEERENVEEN-FEYENOORD 1-2
OPSTELLING HEERENVEEN

OPSTELLING FEYENOORD

Erwin Mulder, Stefano Marzo, Jerry St. Juste, Joost
van Aken, Lucas Bijker, Yuki Kobayashi, Morten
Thorsby, Pelle van Amersfoort, Luciano Slagveer, Reza
Ghoochannejhad, Sam Larsson.
Doelpuntenmaker: Ghoochannejhad

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Miquel Nelom (geel), Karim El Ahmadi,
Dirk Kuyt, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis
(geel), Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra (geel)
Wissels: Bart Nieuwkoop voor Kuyt (74), Kramer voor
Jørgensen (87)
Doelpuntenmakers: Jørgensen (56), Trindade de
Vilhena (70)

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Die wedstrijd heb ik intens meebeleefd. Een aantal supporters kon die wedstrijd live in café de Kuip volgen, dat zit
in een bioscoop vlakbij het Stadion. En ik was gevraagd om de voorbeschouwing te doen en zo’n beetje als speaker
te functioneren. Nou, het zat stampvol daar en het was spannend tot en met. Dus dat publiek ging tekeer, dat was
niet te geloven en na die ontlading helemaal. Stond er in de krant de volgende dag dat er nog nooit zo’n tumult
was losgebarsten in een bioscoop. In de verre omtrek wisten ze niet hoe ze het hadden...haha!

”
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ZONDAG 2 APRIL 2017

ZONDER DE GESCHORSTE TONNY VILHENA, EEN VAN DE BESTE SPELERS DIT
SEIZOEN, DE STERKHOUDER VAN HET TEAM, BEGINT FEYENOORD AAN DE
UITWEDSTRIJD TEGEN AJAX EN AL BINNEN ÉÉN MINUUT STAAT DE PLOEG
ACHTER.

AJAX-FEYENOORD 2-1

Een loepzuivere en bikkelharde vrije trap van Lasse
Schöne slaat in als de gesmeerde bliksem en de
Rotterdammers kunnen al meteen achter de feiten
aanlopen. Bovendien is dan ook Nicolai Jørgensen al
na elf minuten uitgevallen.
Feyenoord zoekt en kan het een wedstrijd lang niet
vinden. Het speelt krachteloos en zonder overtuiging,
wat te zien is aan de manier waarop de tweede Ajax
goal in de 36ste minuut tot stand komt. Bart Nieuwkoop reageert traag op Hakim Ziyech, die vrij kan voorgeven waarna David Neres bij de paal kan intikken.
Is er voor rust al geen behoorlijke Rotterdamse aanval
tot stand gekomen met een matige opbouw en
Jørgensens vervanger Michiel Kramer in een soort
niemandsland, na rust komt het tot één luttele vrije
trap van Jens Toornstra die Ajax-keeper Onana in
problemen brengt en dat is het. Met Kramer, die in
blessuretijd de eer redde, moet het Legioen het doen.
Meer zit er deze Klassieker niet in. Ajax komt tot een
afstand van drie punten, met een veel slechter doelsaldo. Dat dan weer wel.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
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Als je meteen in de eerste minuut bij Ajax met 1-0 achter komt te staan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen.
Maar als je er dan vlak voor rust een tweede overheen krijgt weet je dat het eigenlijk al over en uit is. In zo’n
topduel geeft Ajax dat dan niet meer weg,

”
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AJAX-FEYENOORD 2-1

29

OPSTELLING AJAX

OPSTELLING FEYENOORD

Andre Onana, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Nick
Viergever, Daley Sinkgraven, Davy Klaassen, Lasse
Schöne, Hakim Ziyech, David Neres, Bertrand Traoré,
Justin Kluivert.
Doelpuntenmakers: Schöne, Neres

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden (geel), Miquel Nelom, Karim El Ahmadi
(geel), Dirk Kuyt, Bart Nieuwkoop, Steven Berghuis
(geel), Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra
Wissels: Kramer voor Jørgensen (11), Tapia (geel) voor
Karsdorp (46), Nieuwkoop voor Gustavo Hamer (89)
Doelpuntenmaker: Kramer (91)
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WOENSDAG 5 APRIL 2017

FEYENOORD-GA EAGLES 8-0
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DE SPORTIEVE WRAAK OP DE DOORDEWEEKSE AVOND VAN 5 APRIL IS
HONINGZOET. NIET ALLEEN WORDT DE BLAMAGE IN DEVENTER TEGEN DE
GEDOODVERFDE DEGRADANT GO AHEAD EAGLES RECHTGEZET MAAR DE
REVANCHE LIJKT ZELFS OP EEN STANDRECHTELIJKE EXECUTIE.
Feyenoord wint met maar liefst 8-0 en drinkt ook de
vieze smaak van de nederlaag tegen Ajax enigszins
weg.
Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt het in de aanloop naar het duel voor het eerst: vanaf nu spelen we
alleen maar finales. Maar van een strijd is dus totaal
geen sprake. Zijn ploeg walst over de tegenstander
heen. Met goals van Jens Toornstra (3), Eljero Elia,
Dirk Kuyt, Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en
Michiel Kramer wordt een en ander rechtgezet en kan
met goede moed de uitwedstrijd tegen FC Zwolle,
weer met Tony Vilhena, tegemoet worden gezien.
Zonder de geblesseerde Nicolai Jørgensen trekt Feyenoord tegen de Eagles fel van leer, de tegenstander
opjagend als aangeschoten wild.

FEYENOORD-GA EAGLES 8-0
OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING GA EAGLES

Brad Jones, Bart Nieuwkoop, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Miquel Nelom, Karim El Ahmadi,
Dirk Kuyt, Jens Toornstra, Steven Berghuis, Nicolai
Jørgensen.
Wissels: E. Hansson voor Elia (60), Hamer voor
Nieuwkoop (69), Velinovic voor Berghuis (75)
Doelpuntenmakers: Toornstra (9, 41, 90), Elia (15),
Kuyt (30), Van der Heijden (45), Botteghin (50),
Kramer (72)

Theo Zwarthoed, Joey Groenbast, Sander Fischer,
Xandro Schenk, Marcel Ritzmaier, Pedro Chirivella
Burgos, Dan Crowley, Elvis Manu, Sam Hendriks,
Jarchinio Antonia

Met de rust staat de tegenstander al met 5-0 achter
en bij de hervatting beginnen de fans al te roepen
om ‘tien, tien’. Feyenoord scoort er nog even lustig op
los middels Botteghin en Kramer en dan besluit Van
Bronckhorst de krachten te sparen met het oog op
de wedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle en brengt
hij talentjes Emil Hansson en Gustavo Hamer en
routinier Marko Vejinovic in voor Elia, Nieuwkoop en
Berghuis. Het slotakkoord is nog in de laatste minuut
voor Jens Toornstra. En dan is het leuk geweest.

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Het was prijsschieten. Ik kreeg allerlei commentaar vanuit het publiek. Peter, heb je nog een stem over of: je moet
zeker een nieuwe cd gaan bestellen van ‘I will survive’ want deze zal wel versleten zijn…

”
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ELKE WEDSTRIJD IS, MET DE HETE ADEM VAN AJAX IN DE NEK, EEN FINALE. DAT IS
HET MOTTO. EN DAN BINNEN EEN KWARTIER ACHTERSTAAN BIJ PEC ZWOLLE. DE
SHOCK IS GROOT. DE GESCHIEDENIS LIJKT ZICH TE HERHALEN.

PEC ZWOLLE-FEYENOORD 2-2

Net als een week eerder in de Arena tegen Ajax loopt
Feyenoord in een vloek en een zucht tegen een snelle
achterstand aan.
Maar dan staat er iemand op die aanvankelijk geen
vaste plaats had maar van steeds grotere waarde
is geworden: Steven Berghuis. Met een geweldige
individuele actie zorgt hij voor de aansluitingstreffer.
Hij speelt zijn directe tegenstander uit en schiet de
bal koeltjes in de benedenhoek. Dat gebeurt ruim een
kwartier voor rust.
Bijna tien minuten na rust doet Steven Berghuis hetzelfde kunstje. Weer neemt hij het doelpunt volledig
voor zijn rekening. Hij trekt naar binnen vanaf de
rechterkant en schiet met een loepzuiver schot de bal
langs Zwolle-doelman Mickey van der Hart.
Berghuis geeft Feyenoord daarmee nog een half uur
om op jacht te gaan naar de derde verlossende treffer
maar daar stokken alle inspanningen. Feyenoord
komt op het gehate en stroeve kunstgras van Zwolle
niet verder dan een gelijkspel en door de winst van
Ajax wordt het verschil tussen de twee koplopers
teruggebracht tot slechts één puntje… Zou het dan
toch….?

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“
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Ik dacht: probeer te leren van je fouten. Tegen Sparta uit, Ajax uit, Utrecht uit en noem maar op, steeds kwamen ze
pijlsnel tegen een achterstand aan te kijken. Dat lijkt toch een gebrek aan concentratie. Scherpte. Van Bronckhorst
zal er steeds op gehamerd hebben. Maar als ik ergens in negatieve zin de vinger op moet leggen is het dat…

”
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PEC ZWOLLE-FEYENOORD 2-2

31

OPSTELLING PEC ZWOLLE

OPSTELLING FEYENOORD

Mickey van der Hart, Bram van Polen, Dirk Marcellis,
Ouasim Bouy, Calvin Verdonk, Danny Holla, Django
Warmerdam, Ryan Thomas, Kingsley Ehizibue,
Queensy Menig, Youness Mokhtar.
Doelpuntenmakers: Menig, Van Polen

Brad Jones, Bart Nieuwkoop, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Miquel Nelom, Karim El Ahmadi, Jens
Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissel: Tapia voor El Ahmadi (82)
Doelpuntenmaker: Berghuis (26, 54)
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ZONDAG 16 APRIL 2017

FEYENOORD-FC UTRECHT 2-0
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FEYENOORD BLIJFT (OOK NA 31 DUELS) KOPLOPER, AL IS HET MET HET
SCHAMELE PUNTJE VERSCHIL MET AJAX. IN EEN ENERVERENDE WEDSTRIJD
TEGEN FC UTRECHT, MET EEN DUIDELIJK OVERWICHT VOOR DE THUISPLOEG,
HOOR JE LANG GEEN SPELD VALLEN.
Met samengeknepen billen zitten de Feyenoord-fans
te wachten op de die ene treffer die het stugge verzet
van de nummer 4 FC Utrecht als een paasei openbreekt.
Na een stief half uur is het zover als Jens Toornstra
alweer zijn 14de seizoenstreffer noteert. Hyperactief
als altijd is hij vanaf het begin al druk bezig om
Utrecht-doelman David Jensen te bestoken. Met een
vrije trap, met schoten, met storen. Dan kopt Nicolai
Jørgensen de bal door op Toornstra en volgt iedereen
met ingehouden adem hoe de speler (weer in plaats
van Dirk Kuyt op het middenveld) de bal over Jensen
lepelt.
Het kabaal is gigantisch. De Kuip trilt letterlijk op zijn
grondvesten,
Die goede, oude, bedreigde Kuip heeft veel meegemaakt maar moet diep in zijn herinnering tasten (en
zeker 18 jaar…) dat hij zo door elkaar is geschud. Het
Stadion is vergeten dat het nog kan dansen…
De fans schreeuwen het uit, sommigen huilen,
anderen springen, maar allemaal worden ze gek
van blijdschap. De ontlading is gigantisch. En ook de
spelers beseffen: dit laten we niet meer los. Over ons
lijk met dat puntje verschil met Ajax: wij en wij alleen
worden dit jaar kampioen.
Het blijft nog lang tot in de tweede helft spannend
(tot de 80ste minuut om precies te zijn als Elia de

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Ik zag vooraf fans die tussen hoop en vrees leefden. Je rook de angst. Ik zweer het je. Er was een geweldige sfeer,
zoals altijd, maar de twijfel hing in de lucht. Maar gelukkig niet bij de spelers. Nee, op de tribunes. Het was
gewoon periodes lang muisstil. Tot die verrukkelijke goal van Toornstra. De mensen werden gek. Zo erg heb ik het
zelden gezien. Kippenvel.

”

116

117

COOLSINGEL!

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

FEYENOORD-FC UTRECHT 2-0

32

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING FC UTRECHT

Brad Jones, Bart Nieuwkoop, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Terence Kongolo , Karim El Ahmadi
(geel), Jens Toornstra (geel), Tonny Trindade de
Vilhena, Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Woudenberg voor Kongolo (83), Kuyt voor
Berghuis (83), Kramer voor Jørgensen (85)
Doelpuntenmakers: Toornstra (33), Elia (80)

David Jensen, Giovanni Troupée, Ramon Leeuwin,
Willem Janssen, Kevin Conboy, Sofyan Amrabat,
Yassin Ayoub, Nacer Barazite, Gyrano Kerk,
Sébastien Haller

ZONDAG 23 APRIL 2016

VITESSE-FEYENOORD 0-2

wedstrijd met een luid bejubelde smak op slot gooit)
maar Feyenoord knokt voor wat het waard is en houdt
FC Utrecht consequent ver genoeg weg van het doel
van Brad Jones. De zege komt eigenlijk geen moment
in gevaar.
Het aftellen is begonnen. Volgende week Vitesse uit,
dan Excelsior uit en dan Heracles thuis. Moet kunnen.
Langzaam loopt de Kuip leeg met lachende, zingende
mensen. Zich al een beetje kampioen wanend.
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DE EERLIJKHEID GEBIEDT TE ZEGGEN DAT VITESSE AANVANKELIJK WEL DEGELIJK
PRETENTIES HEEFT OM ER NOG EEN PITTIGE WEDSTRIJD VAN TE MAKEN.
NATUURLIJK BESEFFEN ZE DAT ER EEN BEKERFINALE, UITERAARD IN DE KUIP,
VLAK VOOR DE DEUR STAAT.
Maar ze spelen niet met de rem er op of met angst
voor hun benen.
Maar de sterke openingsfase, waarin Vitesse wel
degelijk stug verdedigt, is teveel voor de thuisploeg.
Feyenoord zet de ploeg van oud-speler Henk Fräser
meteen vast en laat niet los. Dat laat Vitesse-doelman Eloy Room wel gebeuren bij een inzet van Jens
Toornstra waarna Nicolai Jørgensen simpel zijn twintigste seizoenstreffer binnen kan tikken.

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

COOLSINGEL!

Feyenoord over twee weken geen kampioen worden
in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Heel vreemd… Vier
punten voorsprong op de aartsvijand en een veel
beter doelsaldo, met twee wedstrijden te gaan?

VITESSE-FEYENOORD 0-2
OPSTELLING VITESSE

OPSTELLING FEYENOORD

Eloy Room, Kelvin Leerdam, Guram Kashia, Arnold
Kruiswijk, Kevin Diks, Marvelous Nakamba, Lewis
Baker, Milot Rashica, Yuning Zhang, Alexander
Büttner

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo, Karim El Ahmadi, Jens
Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena, Steven Berghuis,
Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Kramer voor Jørgensen (85),
Nelom voor Elia (87)
Doelpuntenmaker: Jørgensen (10, 28)

Nog binnen het half uur is de wedstrijd gespeeld en
nu heeft de Deen ook nummer 21 te pakken. El Ahmadi zet druk naar voren, geeft de bal aan Jørgensen, die
hem naar de zijkant schuift naar Jens Toornstra, die
op zijn beurt de bal keurig op het hoofd legt van de
nu al legendarische spits. Een soort van lange afstand
een-twee…
Daarna bloedt de wedstrijd langzaam dood. Feyenoord wordt alsmaar slordiger en vindt het, onwetend
van wat er die middag nog komen zal, wel goed zo en
Vitesse geeft de hoop op en is kennelijk nog uitsluitende bezig met volgende week, met de bekerfinale.
Als de spelers en de fans van Feyenoord later op de
weg terug zijn horen ze wat er in Eindhoven gebeurt.
De late middag-wedstrijd van Ajax bij PSV gaat
verloren en het moet nu wel heel vreemd lopen wil

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

De spelers hadden elkaar bezworen dat ze nu in een uitwedstrijd niet meer de fout zouden begaan om rustig te
beginnen. Ze zouden er meteen opvliegen. Ze hebben dat waargemaakt. En Ajax liet het vervolgens liggen. Hier
kon ik alleen van dromen. En natuurlijk maakt Feyenoord het op Woudestein af. Ze gaan echt geen risico nemen.
Dat wordt nu helemaal er op en er over. Tenminste, dat dachten we die zondag...

”
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ZONDAG 7 MEI 2017

EEN ZWARTE PAGINA IS HET. NIET MEER EN NIET MINDER. HUILENDE KINDEREN,
VROUWEN EN ZELFS VOLWASSEN KERELS. IN HET CENTRUM VAN DE STAD, WAAR
IN ELK ZICHZELF RESPECTEREND CAFÉ GROTE TOT ENORME BEELDSCHERMEN
HANGEN, SCHRIKT IEDEREEN ZICH ROT.

EXCELSIOR-FEYENOORD 3-0

In de Kuip, waar tienduizenden supporters in een
vol stadion rondom een vierkant van giga-schermen
zitten, weten ze niet wat ze zien. En natuurlijk in het
vroegere Woudestein – het stadion heet sinds deze
wedstrijd Van Donge & De Roo Stadion – waar het
allemaal echt gebeurt. Ontluistering
Feyenoord is geen schim van zichzelf en speelt zijn
slechtste wedstrijd van het seizoen. Excelsior wint volkomen terecht, waar niemand dat voor mogelijk hield.
Met een 4-3-2-1 concept. Dat lijkt heel verdedigend
maar is het uiteindelijk geenszins. Vanaf de eerste
minuten is Excelsior de gevaarlijkste ploeg. Op een
prachtige kans van Terence Kongolo na, niet ver vóór
rust. Een voorzet van Jens Toornstra, een snoekduik
van Kongolo en die ziet de bal precies aan de verkeerde
kant van de paal wegdraaien. Niet naar binnen dus...
Soms is het vlies tussen succes en afgang flinterdun.
Nee, Excelsior wint uiteindelijk volkomen verdiend
maar je kunt wel vraagtekens zetten bij de omstandigheden waarin dat oud-papier-clubje van weleer
(dat tegenwoordig een degelijke BVO is die met
respect tegemoet kan worden getreden) de wereld
van het moderne voetbal tegemoet treedt. Hoe is
het in hemelsnaam mogelijk dat anno 2017 de KNVB
(waar gezond verstand toch al zeer schaars is) het zich

laat aanleunen dat de Kralingers op een veldje van
Madurodam-afmetingen speelt? Is het niet al heel
lang tijd om overal dezelfde NORMALE afmetingen te
hanteren?
En dan dat stroeve kunstgras…. Het is al een doorn in
het oog voor de ware voetballiefhebbers dat er tegenwoordig steeds meer op kunstgras wordt gespeeld.
Als die ondergrond dan ook nog eens zo wordt gema-

WEDSTRIJDCOMMENTAAR PETER HOUTMAN:

“

Dit was echt een afgang. 1-1 gelijkspelen kan nog of 1-0. Dan was het feest ook in duigen gevallen. Maar om je zo
te laten vernederen met 3-0... Ongelooflijk. Ik geloof nog steeds in de titel. Maar er is nu wel iets meer nodig dan
een overwinning met de hakken over de sloot. Alleen als Feyenoord wint zoals laatst thuis tegen PSV. Met glans
en een duidelijk verschil winnen van Heracles dan is dat potje tegen Excelsior een incidentje geweest en heeft
niemand het er meer over. Dan is het alsnog groot feest. Want we zijn dan wel een seizoen lang de beste geweest
en gebleven...

”
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EXCELSIOR-FEYENOORD 3-0

34

OPSTELLING EXCELSIOR

OPSTELLING FEYENOORD

Warner Hahn, Khalid Karami, Jurgen Mattheij, Jordy
de Wijs, Milan Massop, Ryan Koolwijk, Jeffry Fortes,
Fredy Ribeiro, Stanley Elbers, Nigel Hasselbaink.Mike
van Duinen.
Doelpunten: Hasselbaink, Elbers, Koolwijk

Brad Jones, Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van
der Heijden, Terence Kongolo (geel) , Karim El Ahmadi,
Jens Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena (geel),
Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Kuyt voor Berghuis (64), Nieuwkoop voor
Karsdorp (83)

ZONDAG 14 MEI 2017

FEYENOORD-HERACLES 3-1

nipuleerd dat een beetje soepel en gesmeerd voetbal
moeilijk, zo niet onmogelijk wordt, is dat de waanzin
ten top. Excelsior weigerde het veld vooraf te sproeien,
met alle gevolgen van dien: stroever dan stroef!
Giovanni van Bronckhorst onderschat dat in de
voorbeschouwing voorafgaande aan de wedstrijd.
Kennelijk vol vertrouwen op een goede afloop heeft
hij daar wel begrip voor. Hij is op dat moment nog van
mening dat Excelsior alle middelen kan aanwenden.
Ook die van niet sportieve aard! Ik vraag me af of hij
daar nog steeds zo over denkt. Maar vooral wat de
mening van de KNVB is. Zouden daar niet eens regels
voor moeten gecreëerd?
Maar goed, zijn het de zenuwen die de club van Zuid
parten speelt? Is het overconcentratie? Met een gemiddelde leeftijd van rond de 28...?
Of is het toch overschatting, hetgeen het meest voor
de hand ligt. De manier waarop Hasselbaink, Elbers en
Koolwijk halverwege de tweede helft 1-0, 2-0 en tot
verbijstering ook 3-0 met speels gemak achter Brad
Jones tikken en hoe de Feyenoorders met eenzelfde
gemak de kopjes laten hangen en het opgeven, stemt
tot nadenken.
Kan dit elftal zondag tegen Heracles de druk nog aan?
Of zit Feyenoord er twee wedstrijden te vroeg helemaal doorheen en wordt het vijftiende landskampioenschap alsnog in het zicht van de haven verspeeld?
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ZONDER DE GESCHORSTE TONNY VILHENA, EEN VAN DE DRAGENDE SPELERS,
BEGINT FEYENOORD AAN DE SPANNENDSTE KLUS SINDS 18 JAAR. OM
KAMPIOEN TE WORDEN MOET ER TEGEN HERACLES GEWONNEN WORDEN.
AJAX LIGT MET ÉÉN PUNTJE ACHTERSTAND NOG OP DE LOER.
Maar de schorsing van diezelfde Vilhena helpt, hoe
vreemd het ook klinkt, een handje mee. Want hierdoor
is er dit keer geen plaats op de bank voor aanvoerder
Dirk Kuyt. Hij begint op het veld, achter spits Nicolai
Jørgensen. Dat blijkt een geschenk uit de hemel. De
wedstrijd is nog geen kwartier oud of het staat al 2-0!
Twee keer Dirk Kuyt, als zo vaak de redder in nood. Wat
er gebeurd zou zijn als Vilhena niet was geschorst
zullen we nooit weten, maar ik was er bij voorbaat
niet rouwig om dat hij niet speelde. Een nog jonge
speler als Vilhena bleek vorige week tegen Excelsior –
net als al die andere jonkies en zelfs ervaren spelers
als Eric Botteghin en El Ahmadi – niet tegen de stress
bestand.

126

Tegen Heracles is een oude, koelbloedige rot nodig
als Dirk Kuyt. En hij staat er! Letterlijk en figuurlijk.
Hij doet in een kwartier tijd wat ie moet doen: druk
zetten en erop en erover. De aanvoerder maakt zich
even kwaad en de wedstrijd is in feite gespeeld. Zoals
een geëmotioneerde Willem van Hanegem na afloop
zei: “Na die sof tegen Excelsior hadden de spelers
iemand nodig om zich aan op te trekken. En dan moet
je iemand hebben als Dirk Kuyt.”
Al na 90 seconden zit de eerste goal er in. Bart Nieuwkoop gooit de bal snel uit naar Kuyt, die de bal hard
tegen de touwen schiet. De wereld lijkt heel even
stil te staan voordat ie ontploft. Een fractie van een
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seconde is het van: hè??? Maar het publiek gelooft
het maar al te graag en op de tribunes explodeert het
van pure vreugde. Mensen schieten in tranen, dansen,
schreeuwen hun gekte uit. En ze zijn nog niet van
de schrik bekomen of een minuut of tien later is het
alweer raak.
Nu krijgt Eljero Elia het op zijn heupen. Hij haalt de
achterlijn en zet voor. En weer is het Dirk Kuyt, die
naam uit een jongensboek, die als een duveltje uit een
doosje naar voren schiet en voluit raak kopt: 2-0. Hoewel er dan nog 75 minuten moeten worden gespeeld:
de overwinning zit in feite al in de tas. Wat kan er nu
nog fout gaan…?
Het antwoord? Dit dus… Feyenoord kan het heft nog
uit handen geven. En dat dreigt in het laatste kwartier

COOLSINGEL!

vóór rust nog even te gebeuren. Feyenoord trekt zich
ietwat terug, laat het spel aan Heracles en maakt het
zich daarmee onnodig moeilijk. Giovanni van Bronckhorst moet het ongetwijfeld hebben gezien, want in
de tweede helft begint Feyenoord meteen weer druk
te zetten en trekt het de wedstrijd naar zich toe.
Er zijn kansen, een paar technische hoogstandjes,
maar het duurt nog tot de 82ste minuut voor de definitieve ontknoping als de bevrijding van Rotterdam
over het publiek heen komt. Nicolai Jørgensen wordt
binnen het strafschopgebied aan zijn shirt naar
beneden getrokken. Strafschop! En niet de Deense
topscorer (die op 21 doelpunten staat) loopt met de
bal naar de stip, maar Dirk Kuyt, de aanvoerder die er
al twee heeft gescoord, maar er graag een hattrick van

COMPETITIEVERLOOP ‘16 - ‘17

wil maken. Voor beiden is wat te zeggen, maar mag
ik dan Nicolai Jørgensen (wat was hij belangrijk dit
seizoen!) noteren als aangever van de assist?
Het feest barst los in de Kuip. Maar daar niet alleen.
Ook op het Stadhuisplein wordt het een gekkenhuis
en op het Hofplein springen tientallen mensen in
de fontein. Rotterdam lacht waar het vorige week
zondag nog zo heeft gehuild. Vergeten is het veel te
kleine soepveldje op Woudestein waar een paar jaar
eerder gedoodverfd kampioen AZ struikelde. En dit
seizoen ook Ajax trouwens (1-1).
Invaller Peter van Ooyen mag in 88ste minuut nog 3-1
scoren, maar dat mag de pret allang niet meer drukken. Feyenoord is voor het eerst sinds 18 jaar (de laat-

WEDSTRIJDCOMMENTAAR
PETER HOUTMAN:
Peter
Houtman:

“

Dit is een droom. Zoals ik na Excelsior al zei: nu moeten we met glans winnen. Ik vind dat Feyenoord dat in
zo’n topseizoen, waarin we vanaf de eerste tot de laatste dag aan kop hebben gestaan, verdiende. En het is
uitgekomen! Man van de wedstrijd…? Hahaha: super-Dirk! En nu maar hopen dat ie blijft... Please?

”
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FEYENOORD-HERACLES 3-1
ste keer gebeurde dat in 1999) en voor de vijftiende
keer landskampioen. De beelden van de emoties die
even daarna losbarsten, zullen ongetwijfeld de wereld
rondgaan. Een kampioensfeest volgt zoals zelden is
gevierd. Kuipenvol emotie. Want de fans hebben er zo
lang op moeten wachten. En moeten lijden...
Laat het de epiloog zijn. Oké, de beker werd vorig
seizoen al gewonnen en dat was al iets. Maar om
de landstitel te veroveren? Van hoever is Feyenoord
gekomen om dat weer te kunnen bereiken? De vernedering bij PSV, waar Feyenoord in 2011 werd afgeslacht
met 10-0. Het bijna-faillissement waarvoor rond die
tijd de ooit zo rijke club werd geplaatst als gevolg van
financieel wanbeleid rond het jaar 2007.
Ere wie ere toekomt: het was algemeen directeur Eric
Gudde die met verstandig beleid een schuld van zestig
miljoen euro (!) wist te saneren. En het was technisch
directeur Martin van Geel die al even verstandig – en
met veel inspanning en geduld – bouwde aan een representatief elftal. Samen met dit duo is heel de organisatie verantwoordelijk geweest voor deze uitzinnig
bejubelde titel. Feyenoord heeft zijn trots terug!

middenstip ging staan en de microfoon vroeg aan
Peter Houtman. Waarna hij de schaal overhandigde
aan de voorzitter van de supportersvereniging, met
de woorden, en wijzend op het publiek: “Deze schaal
is voor jullie, voor de fans. Hij is van jullie omdat jullie
hem het meest hebben verdiend door altijd keihard
achter ons te blijven staan.”

OPSTELLING FEYENOORD

OPSTELLING HERACLES

Brad Jones, Bart Nieuwkoop, Eric Botteghin, Jan-Arie
van der Heijden, Terence Kongolo, Karim El Ahmadi,
Jens Toornstra, Dirk Kuyt, Steven Berghuis, Nicolai
Jørgensen, Eljero Elia
Wissels: Nelom voor Kongolo (50), Basaçikoglu voor Elia
(75), Karsdorp voor Nieuwkoop (80)
Doelpuntenmaker: Kuyt (2, 14, 83)

Castro, Breukers, Te Wierik, Hoogma, Fledderus,
Bruns, Pelupessy, Niemeijer, Kuwas, Armenteros,
Peterson.
Doelpuntenmaker: Van Ooyen (88)

Allemaal zeiden ze het in de Kuip: Willem van Hanegem, Peter Houtman en Jerzy Dudek, die opnieuw
uit Polen was overgekomen om als doelman van het
team van 1999 de kampioensschaal aan Dirk Kuyt te
overhandigen, maar ook Kuyt en Van Bornckhorst zelf.
Allemaal vonden ze het binnenhalen van de titel het
mooist voor ‘al die mensen’: de fans, die hondstrouwe
supporters die tijdens die 18 jaar van ellende achter
hun club zijn blijven staan. Daarom was het ook zo’n
edelmoedig gebaar toen Giovanni van Bronckhorst
tientallen minuten na het eindsignaal opeens op de
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MAANDAG 8 MEI 2017

DE HULDIGING

TEM REM NAM, UT RERE ES UTEM VOLORE VELLIATUR REMQUAM EXERO CORRO
QUIAS SAM DOLUPTA ESTO OMNITIO MOLUPTAS NOBIS SIMUS AUT PRO OFFICIL
IQUIBUSA SIMINUM VOLUPTATEM EOSSIMA NIA VOLUPTASIMUS SINIT RE, NE
OCCAE QUAM INCIMIL IUNTEMPORIS REM VELIQUI NECTIUM VENTE EX
41 WOORDEN

FOTO-SPREAD COOLSINGEL + BORDES
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TEM REM NAM, UT RERE ES UTEM VOLORE VELLIATUR REMQUAM EXERO CORRO
QUIAS SAM DOLUPTA ESTO OMNITIO MOLUPTAS NOBIS SIMUS AUT PRO OFFICIL
IQUIBUSA SIMINUM VOLUPTATEM EOSSIMA NIA VOLUPTASIMUS SINIT RE, NE
OCCAE QUAM INCIMIL IUNTEMPORIS REM VELIQUI NECTIUM VENTE EX

REACTIE:
Peter
Houtman:

“

Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
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TEM REM NAM, UT RERE ES UTEM VOLORE VELLIATUR REMQUAM EXERO CORRO
QUIAS SAM DOLUPTA ESTO OMNITIO MOLUPTAS NOBIS SIMUS AUT PRO OFFICIL
IQUIBUSA SIMINUM VOLUPTATEM EOSSIMA NIA VOLUPTASIMUS SINIT RE,
NE OCCAE QUAM INCIMIL IUNTEMPORIS REM VELIQUI NECTIUM VENTE EXET
VOLUPTATIS AUDIS REPERRUM FUGA. OBISIMAIONE ATUS VOLORE RENTINCTEM
CONSEQUUNT, OMMOLOR EPELLECES IPSANDA EPERROR ALIGNIS ENDIGENI
VOLLAME ET PARIS EXPLAM DOLUM VOLOREHENT.
62 WOORDEN

REACTIE:
Peter
Houtman:

“
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92 WOORDEN

TEM REM NAM, UT RERE ES UTEM VOLORE VELLIATUR REMQUAM EXERO CORRO
QUIAS SAM DOLUPTA ESTO OMNITIO MOLUPTAS NOBIS SIMUS AUT PRO OFFICIL
IQUIBUSA SIMINUM VOLUPTATEM EOSSIMA NIA VOLUPTASIMUS SINIT RE, NE
OCCAE QUAM INCIMIL IUNTEMPORIS REM VELIQUI NECTIUM VENTE EXPIT QUIS
MAGNIMI NULPARC ITIASIT LITA VOLUPTATE COMMODIT ACIET, QUI CON PRAE
QUATEMODITAM ACEAQUI NULPA DEBITATUM RESED UT MO COR REM VENIMOL
ORESTIO NSECTUR? QUIA CON RE DIST LAUTE MOLUPTAM, ET A NOBIS ESCIME
LAM, ASSERIASPED MIN NOBIS MODIPSUNT PE IPSAM NECTAS ET LAUT ULLISQUI
QUE LANTOTA TURECUS AUDIO VELEST, UTASPIENTUM LANDIGNATUR?
REACTIE:
Peter
Houtman:

“

Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
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BEN WIJNSTEKERS

BEN WIJNSTEKERS:

“VANAF DAG 1 ONGENAAKBAAR
AAN KOP. ONGELOOFLIJK”

MISTER FEYENOORD, STAAT ER OP WIKIPEDIA EN DAT IS NIETS TEVEEL GEZEGD.
HUIBERTUS JOHANNES NICOLAAS WIJNSTEKERS (61) AFGEKORT BENNIE IS EEN
KIND VAN ZUID. SPEELDE EVEN VOOR OVERMAAS EN KWAM TOEN AL IN DE
C-TJES NAAR DE OVERKANT, HEMELSBREED 30 METER VERDER, NAAR HET GROTE
FEYENOORD. HIJ SPEELDE 12 JAAR LANG IN HET EERSTE ELFTAL, WON TWEE
KEER DE KNVB-BEKER MAAR WERD SLECHTS ÉÉN KEER KAMPIOEN, OMDAT DE
ONVERMOEIBARE VERDEDIGER OOK DE MOEILIJKE JAREN ROND DE HCS-AFFAIRE
DOORMAAKTE WAARIN FEYENOORD ZELF MIDDENMOTER WERD.
352 competitieduels, 32 bekerwedstrijden, 35 Europacupwedstrijden en 17 goals. En nog steeds werkzaam
bij de club als trainer van de Feyenoord Soccer School.
“Ik ben in die twaalf jaar maar één keer landskampioen
geworden. Dat was in 1984, het jaar met Johan Cruijff.
Ik weet dus precies wat het is.... Wat die jongens nu
meemaken. Toen Johan destijds in het stadhuis op
het balkon stond en al die tienduizenden mensen
daar beneden zag, zei hij - kennelijk gekscherend,
maar dat wist je met Cruijff nooit: ’Joh, is dat nou de
Coolsingel…?’
Ik heb dit jaar enorm met mijn club meegeleefd. Ik vind
het een unieke prestatie: vanaf dag 1 tot de laatste dag
ongenaakbaar aan kop, dat is op zich al ongelooflijk.
Daar raak ik wel even een gevoelig punt. Toen Feyenoord op het laatst ineens uit van Sparta verloor, kreeg
ik het toch nog even Spaans benauwd. Ik wil niet
zeggen dat ik er slapeloze nachten van kreeg maar ik
heb ‘m een paar weken flink zitten knijpen. Je kreeg
toen de nederlaag bij Ajax en dat stomme gelijkspel
bij PEC Zwolle, volkomen onnodig. Toen kwam Ajax
ineens weer tot op één puntje genaderd. Kijk, Ajax zou

je ingecalculeerd verlies kunnen noemen, Zwolle uit
kan ook nog, maar het zou toch gebeuren dat je door
die sof tegen Sparta, een degradatiekandidaat, nog de
landstitel verspeelt waar Feyenoord zoveel recht op
had na dit schitterende seizoen.
Dus ik zweette toch peentjes. En ineens was niemand
er gerust op. Je zat eerst in een leunstoel en ineens
werden het allemaal finales. Dat gevoel kreeg ik en
met mij veel Feyenoorders. Het zal toch niet hè...het
zal toch niet waar wezen....? FC Utrecht vreesde ik ineens, de nummer vier. Een heel gevaarlijke ploeg. Een
stug elftal. Maar gelukkig kwam dat goed, cruciaal, en
daardoor kon ik weer rustiger ademhalen. Nou ja, en
na Vitesse waarbij Ajax dan ook nog naar PSV moest,
wist ik dat het niet meer fout kon. Maar wat heb ik die
wedstrijd tegen Sparta vervloekt!
Feyenoord is een kampioen die boven elke discussie
staat. Al dat gezeur over vechtvoetbal moet maar eens
afgelopen zijn. Wie speelde nou het mooiste voetbal?
In de Telegraaf, toch een Amsterdamse krant, stonden
er 8 spelers van Feyenoord bovenaan! Feyenoord had
de topscorer in huis en ook met zijn allen de meeste

goals gescoord. Dus waar hebben we het over? We
waren iedereen op alle fronten de baas.
Daarom vind ik het nog steeds onbegrijpelijk dat een
zieltogend Oranje maar de Ajax-koers van Danny
Blind bleef varen. Je gaat toch ook bij het Nederlands
elftal uit van de ploeg die de competitie domineert,
die de spelers heeft in vorm! Waar waren Toornstra en
Vilhena tegen Bulgarije? Die hebben ze geloof ik een
beetje gemist daar.
En hoop voor de toekomst voel ik niet want na Bulgarije zaten die jongens in een oefenwedstrijd een

paar dagen later gewoon weer op de bank. Hoe lang
gaat het in Zeist duren voordat ze het roer een keer
omgooien?
Ik ben altijd trots geweest om Feyenoorder te zijn
maar nu, in deze tijd, zijn we met zijn allen in Rotterdam apetrots op onze club. Hier valt niets op af te
dingen. Op vier verloren duels na (GA Eagles, Sparta,
Ajax en Excelsior) en een enkel gelijkspel hebben ze
niets laten liggen. We hebben er 18 jaar op gewacht.
We gaan het nog wel even vieren…”

“WE WAREN OP ALLE FRONTEN IEDEREEN DE BAAS”
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KEEPERS:

SPELERSGEGEVENS COMPETITIE 2016-2017

Brad Jones, Kenneth Vermeer, Pär Hansson, Justin Bijlow

VERDEDIGERS:
Rick Karsdorp, Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Terence Kongolo, Bart Nieuwkoop,
Miquel Nelom, Lucas Woudenberg, Sven van Beek, Wessel Dammers
MIDDENVELDERS:
Karim El Ahmadi, Jens Toornstra, Tonny Trindade de Vilhena, Dirk Kuyt, Renato Tapia,
Simon Gustafson, Marko Vejinovic, Emil Hansson, Gustavo Hamer
AANVALLERS:
Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Eljero Elia, Michiel Kramer, Bilal Basaçikoglu, Mo El Hankouri

Eric Botteghin

Brad Jones (Aus), Kenneth Vermeer (Ned), Pär Hansson (Zwd), Rick Karsdorp (Ned), Terence Kongolo
(Ned), Miquel Nelom (Ned), Jens Toornstra (Ned), Marko Vejinovic (Ned), Simon Gustafson (Zwd),
Renato Tapia (Peru), Dirk Kuyt (Ned), Tonny Vilhena (Ned), Karim El Ahmadi (Mar), Bilal Basaçikoglu
(Tur), Eljero Ela (Ned), Nicolai Jørgensen (Den), Steven Berghuis (Ned)

TECHNISCH DIRECTEUR: Martin van Geel
TECHNISCHE STAF:
Giovanni van Bronckhorst, Jean-Paul van Gastel, Jan Wouters, Roy Makaay (spitsentrainer),
Bas van Noortwijk (teammanager)
HOOFD JEUGDOPLEIDING:
Richard Scholten. Speciale adviseur jeugd: Wim Jansen

ROOD

DOELPUNTEN

ASSISTS

34

32

3

0

4

1

Nicolai Jørgensen

32

Dirk Kuyt

Brad Jones

Jan-Arie van der Heijden

3

0

14

30

0

0

21

11

31

26

2

0

12

4

30

23

4

0

7

5

32
31

Rick Karsdorp

30

Karim El Ahmadi

30

Bilal Basaçikoglu

24

Steven Berghuis

29

30
27

28

4

23

20

2

17

12

8

1

24

19

Michiel Kramer

17

0

0

1

0

Mo El Hankouri

1

0

0

0

Sven van Beek

0

0

1

0

0

Wessel Dammers

0

0

2

Justin Bijlow

0

0

Simon Gustafson\

1

0

0

0

Pär Hansson

4

5

2

1

0

5

0

5

Kenneth Vermeer

0

1

0

8

2

0

3

1

Lucas Woudenberg

Gustavo Hamer

0

0

0

13

2

5

0

1

Bart Nieuwkoop

Renato Tapia

3

5

Eljero Elia

Miquel Nelom

6

8

28

Terence Kongolo

0

28

29

Emil Hansson

ALGEMEEN DIRECTEUR: Eric Gudde

GEEL

34

Marko Vejinovic

ORGANISATIE

BASIS

Jens Toornstra

Tonny Vilhena

INTERNATIONALS (A TEAMS)

GESPEELD

1

1

0

0

3
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0
5

4
1

1

5

9

8

4

2

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BRON ASSISTS: GRACENOTE SPORTS

DE SELECTIE:

MEDISCHE STAF:
Prof. dr. Casper van Eijck (clubarts), dr. Rien Heijboer (ortopedisch chirurg), René Dannenburg
(coördinator fysiotherapie), Fred Zwang (masseur/verzorger)
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EINDSTAND EREDIVISIE
TEAM

G

W

G

V

P

TEAM

G

W

G

V

P

1

Feyenoord

34

26

4

4

82

1

Heracles

34

12

7

15

43

2

Ajax

34

25

6

3

81

2

ADO

34

11

5

18

38

3

PSV

34

22

10

2

76

3

Excelsior

34

9

10

15

37

4

FC Utrecht

34

18

8

8

62

4

Willem II

34

9

9

16

36

5

Vitesse

34

15

6

13

51

5

PEC Zwolle

34

9

8

17

35

6

AZ

34

12

13

9

49

6

Sparta

34

9

7

18

34

7

FC Twente

34

12

9

13

45

7

NEC

34

9

7

18

34

8

Groningen

34

10

13

11

43

8

Roda JC

34

7

12

15

33

9

Heerenveen

34

12

7

15

43

9

GA Eagles

34

6

5

23

23

KNVB BEKER
DATUM

WEDSTRIJD

RONDE

UITSLAG

26 oktober

Feyenoord-Excelsior

Tweede ronde

4-0

14 december

Feyenoord-ADO

1/8ste finale

5-1

26 januari

Vitesse-Feyenoord

Kwartfinale

2-0

EUROPA LEAGUE
DATUM

WEDSTRIJD

UITSLAG

15 september

Feyenoord-Manchester United

1-0

29 september

Fenerbahce-Feyenoord

1-0

20 oktober

Feyenoord-Zorja

1-0

3 november

Zorja-Feyenoord

1-1

24 november

Manchester United-Feyenoord

4-0

8 december

Feyenoord-Fenerbahce

0-1
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