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Arne Slot (l) en John van den Brom als collega's bij AZ. © BSR_AGENCY

Duels tussen leermeester en
leerling zijn van alle tijden
VAN DEN BROM VS SLOT
De wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ is vanavond vooral ook een treffen tussen John
van den Brom en Arne Slot. Een duel tussen de leerling en de leermeester, die elkaar van
haver tot gort kennen.
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Door Nik Kok
Ze spreken elkaar nog regelmatig, Arne Slot en John van den Brom, die de laatste
seizoenen bij AZ samen successen beleefden. Over de ontwikkelingen in de
eredivisie of over de fraaie opmars van de nieuwe Oranje-parels Myron Boadu en
Calvin Stengs.
,,Maar ook over andere mooie dingen in het voetbal’’, zegt Slot. ,,Zoals wedstrijden
van Barcelona bijvoorbeeld. Bij de thuiswedstrijd tegen Manchester United was John

ook aanwezig. Dat is heel normaal bij deze club. Na de wedstrijd deden we een
wijntje met een blokje kaas met de rest van de staf.”
Slot denkt een beetje in het hoofd van zijn voormalige leermeester te kunnen kijken.
,,Bij AZ was het de vorige seizoenen duidelijk: er was maar één stand, volop druk
zetten. Maar nu bij Utrecht? Ik weet het nog niet honderd procent zeker.”
Wedstrijden tussen leermeester en leerling zijn van alle tijden. Henk ten Cate die met
Panathinaikos tegen het Galatasaray van Frank Rijkaard speelde in de Europa
League. Drie jaar daarvoor hadden ze nog samen de Champions League gewonnen
met Barcelona. ,,Het belangrijkste is dat de vriendschap blijft”, zeiden ze vooraf nog
over hun nieuwe ontmoeting.
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Louis van Gaal (r) en Andries Jonker. © BSR Agency
In Nederland weten we nog dat Giovanni van Bronckhorst als trainer van Feyenoord
vaak Dick Advocaat tegenkwam als coach van FC Utrecht en Sparta. De leermeester
had hem eerder nog door de eerste moeilijke periode in Rotterdam-Zuid heen
geholpen.
José Mourinho zei precies te weten hoe hij met Internazionale het Bayern München
van leermeester Louis van Gaal moest bestrijden in de Champions League-finale van
2010. Van Gaal begeleidde Mourinho ooit bij zijn eerste stappen in de trainerswereld
bij Barcelona. Daar leerde hij de denkwijze kennen van zijn Nederlandse baas.

,,Al was het natuurlijk ook weer geen grote verrassing dat Inter in 2010 de
verdedigende stellingen innam tegen het aanvallend ingestelde Bayern”, zegt de
huidige Telstar-trainer Andries Jonker, die toen assistent was van Van Gaal.
Hij probeerde zelf ook in het hoofd van diezelfde Van Gaal te kruipen als trainer van
MVV en Willem II, toen hij met die clubs tegen AZ speelde. Dat ging trouwens vaak
mis. ,,Eén keer begonnen we met MVV tactisch goed aan een bekerwedstrijd en
misten we twee grote kansen tegen AZ. Als die erin waren gegaan... Uiteindelijk
verloren we. Jammer, want je wilt toch graag winnen van iemand waar je zo lang
mee hebt gewerkt. Ik ken Louis natuurlijk goed. Wist precies wat zijn uitgangspunten
waren. Hij wist van mij ook dat ik iets zou proberen te bedenken.”

Dwight Lodeweges (l) en Henk de Jong. © BSR Agency
,,Leuk”, vindt Henk de Jong het vooral om goede collega’s een hand te geven voor
de wedstrijd. ,,Ik moest met Cambuur een keer tegen het Heerenveen van Foppe de
Haan. Nou, daar had ik nog les van gehad op het CIOS. Mijn respect voor hem was
oneindig. De media maakten er toen een heel spektakel van. Foppe en ik moesten
ook naar het Ziggo-programma Peptalk. Toen heb ik hem opgehaald met de auto.
Konden we alvast wat keuvelen over de wedstrijd.”
Meer spanning zat er op bij een andere Friese derby. Toen trof De Jong de net van
Cambuur naar Heerenveen overgestapte Dwight Lodeweges, onder wie hij jarenlang
assistent was geweest. ,,Daar zat wat spanning, maar tussen mij en Dwight was het
fantastisch. Dat was alleen maar een heel mooie ontmoeting.”

Terug naar Arne Slot en het strijdplan van vanavond. Peinzend: ,,Ik vermoed toch dat
John een beetje gaat inzakken. Want daar heeft Utrecht tegen PSV succes mee
gehad.”

