De Haan (74) blijft als stille kracht op de achtergrond bij de Oranje-vrouwen

Het draait niet meer om Foppe
letterlijk. Want een interview zit er
niet in. Het draait bij het
aankomende EK-toernooi niet om
Foppe namelijk. Vandaar. Tijdens
wedstrijden zit De Haan niet in de
dug-out, maar op de tribune. Voor
een beter en afwijkend overzicht.

Foppe de Haan overlegt met Sarina
Wiegman.
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Hij zou eigenlijk vorige zomer
stoppen. Maar Foppe de Haan kon
het toch niet laten. Tijdens het
aankomende EK vrouwenvoetbal is
hij assistent-trainer. Op de
achtergrond in een nieuwe wereld.
DANIEL DWARSWAARD

Uit de korte blauwe bondsbroek
steken twee witte en gespierde
benen. Foppe de Haan, klassieke
zwarte kicksen om de voeten, laat
zijn stemgeluid kort en hard horen
op de velden van de KNVB in Zeist.
De boodschap is helder: het tempo
van de oefening moet omhoog. En
rap. Daarna observeert Foppe
vooral. Om na afloop even een
gesprekje aan te knopen met
rechtsbuiten Shanice van de
Sanden. Hij wijst, Van de Sanden
lacht.
Daar loopt hij dan. Net 74 jaar,
maar nog monter en kwiek. Meer
dan veertig jaar voetbaltrainer van
mannen, maar nu - wie weet écht
als laatste klus - tussen de beste
voetbalsters van het land. Als
assistent-trainer van bondscoach
Sarina Wiegman, weg van de
spotlights en de voorgrond. Bijna
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Ook op het trainingsveld is de Fries
niet opvallend aanwezig. Maar dat
is slechts het beeld vanaf de
buitenkant, weet aanvoerder
Mandy van den Berg. Vooral buiten
de trainingen om schenkt hij
aandacht aan de speelsters. Vaak
individueel. ,,En dan komt er geen
iPad op tafel'', zegt ze. ,,Nee, dan
komt zijn boekje tevoorschijn. Met
een potlood komen dan
spelsituaties op papier. Daar kun je
met Foppe eindeloos over praten.
Spelen met veel ruimte in je rug?
Dan gaat Foppe lijntjes zetten.''
Leeftijd
Foppe dus. Zo mogen de vrouwen
de trainer aanspreken. ,,Maar het is
dan wel weer 'u'. En dat heeft meer
met zijn carrière te maken dan met
zijn leeftijd'', vindt Van den Berg.
Hoe kijkt de spelersgroep naar
hem? Iemand van een compleet
andere generatie. Uit een heel
ander gebied van de voetbalwereld
ook. ,,Ik vind het mooi dat zo'n
bekende trainer zich niet te goed
voelt om het vrouwenvoetbal naar
een hoger plan te helpen. Dat doet
niet elke trainer met zijn statuur.
Volgens mij denkt iedereen in de
selectie er zo over.''

Precies die ervaringen komen nu
van pas. Van den Berg: ,,Wat hij in
persoonlijke gesprekken vooral
doet, is ervaringen uit het verleden
delen. Anekdotes vertellen. Zorgen
dat je ontspannen bent.'' Iets wat
tíjdens het toernooi helemaal van
pas kan komen. Veel speelsters
van de huidige selectie maakten
twee jaar terug ook het
teleurstellende WK in Canada mee.
Iedereen voelt dat dít EK een
kantelpunt wordt. Gaat Nederland
massaal voor de buis of overheerst
straks na een paar weken het
cynisme?
Plots heeft iedereen een mening
over de Oranjevrouwen. Precies
zoals dat hoort bij een sport die
groeit en die serieus genomen wil
worden. Juist daarbij kan Foppe
helpen, schat Van den Berg nu al
in. ,,Wat komt er op je af? Wat doe
je als het tegenzit? Of als iedereen
denkt dat het niets meer gaat
worden? Hoe blijf je ontspannen
tijdens het toernooi. Daar gaat hij
ons zeker bij helpen.''
En Foppe zelf? Foppe doet nog wat
oefeningen voor zichzelf na de
groepstraining op het gras in Zeist.
Omdat leeftijd ook maar een getal
is.

Foppe was gevoelsmatig een leven
lang trainer van zijn club
Heerenveen, maar vloog later ook
de wereld over als coach. Van Ajax
Cape Town tot Jong Indonesië en
zelfs een exotisch uitje naar het
eilandstaatje Tuvalu. Maar vooral
beklijvend zijn natuurlijk de
Europese titels die hij in 2006 en
2007 won met Jong Oranje. Als
nestor tussen jonkies als Royston
Drenthe, Ron Vlaar en Kenneth
Vermeer.
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