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De play-offs kúnnen zo mooi zijn
De finale van de play-offs voor Europees voetbal beginnen vandaag. Het hele
seizoen hebben FC Utrecht en Vitesse gestreden voor dat ene laatste Europese
ticket. Een razend spannende strijd zou je denken, maar de play-offs hebben
aan importantie verloren.
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Hij schuifelt wat van het ene op het andere been, kijkt charmant in de camera en zegt
dan dat zijn spelers erbij lopen als pinguïns. Leonid Sloetski lijkt nog geen
onvoorwaardelijke liefde te hebben voor de Nederlandse play-offs voor Europees
voetbal. De Vitesse-trainer vindt het toetje van de eredivisie maar een loodzware
expeditie na een seizoen van bikkelen en beuken voor… ja voor wat eigenlijk. Een
plekje in de zoveelste voorronde van de Europa League. De enigszins aantrekkelijke
groepsfase is nog slechts een stip aan de horizon voor hem. En voor Vitessesupporters blijkbaar ook. Bij de laatste wedstrijd tegen FC Groningen zitten nog geen
tienduizend mensen in het stadion. Dat zijn er vijfduizend minder dan bij de laatste
thuiswedstrijd van de reguliere competitie.
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Maar Sloetski heeft dan ook de finale van de play-offs nog niet meegemaakt zoals
John van den Brom. Die beleefde als trainer van ADO hét hoogtepunt van deze
soms wat verguisde competitie. In 2011 tegen FC Groningen toen zijn ADO een 5-1
thuisoverwinning weer teniet gedaan zag worden door een 5-1 nederlaag in
Groningen maar via strafschoppen toch nog Europa in ging. Een op het nippertje
mislukte remontada nog voordat dat woord bekend werd in Nederland.
,,Mijn spelers moe toen na het reguliere seizoen? Het gaf juist energie”, zegt Van den
Brom die met Vitesse-NEC ook al eens een heuse derby meemaakte tijdens de playoffs. ,,Met AZ speelden we play-offs na de verloren bekerfinale. Ze hadden er juist
weer zin in.” Dat is waar het volgens play-off-fan Van den Brom om draait: ,,Pieken
op het juiste moment. Als je weet dat je ervoor gaat spelen, kan je, je daar op
voorbereiden.”
Ook Pascal Bosschaart beleefde die ene wedstrijd in Groningen. Hij schoot zelf een
strafschop raak in wat zijn laatste wedstrijd voor ADO zou worden. De wedstrijden in
de halve finales daarvoor is hij wel zo’n beetje vergeten waarop je zou kunnen stellen
dat misschien wel alleen een finale zou voldoen. Minder wedstrijden, minder
inspanning, wél een extatisch hoogtepunt. ,,Maar waar spelen die andere clubs dan
nog voor in de reguliere competitie”, werpt Bosschaart op. ,,Die zijn dan snel
uitgespeeld. Misschien moet je de play-offs wel houden maar voor minder
wedstrijden. Een wedstrijd in halve finales en één in de finale.”
Dat het nu niet lijkt te leven door de toeschouwers komt ook door het omgegooide
schema ten behoeve van Ajax. Bosschaart: ,,Zo’n finale moet echt op zondag
gespeeld worden. En niet doordeweeks.” Van den Brom: ,,Het is nu echt zo dat die
play-offs er een beetje bijhangen door die veranderingen in het speelschema. Dat zal
volgend seizoen weer anders zijn. Als de finale dan in het weekeinde is, zijn er in elk

geval meer toeschouwers. ,,En dat is beter want juist van volle stadions krijg je als
speler de energie om nog net dat laatste beetje uit het seizoen te persen”, zegt Tim
Cornelisse die met FC Utrecht twaalf play-offwedstrijden speelde in een tijd dat je
nog écht wat haalde als je de play-offs won. ,,De weg is nu nog lang inderdaad. Dat
maakt het wel minder aantrekkelijk dan eerst.”
Toch staan juist ook in de play-offs, spelers op die beklijven. Van Calvin Stengs
hadden weinigen gehoord toen hij doorbrak in de editie van twee jaar geleden. Nu
was afgelopen dinsdagavond de show van Martin Ødegaard die play-offs kleurde
met hakjes en steekpasses. ,,Waar we dan dus, mocht hij naar het buitenland
vertrekken, mooi toch vier extra wedstrijden van hebben kunnen genieten”, zegt
Cornelisse.

