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Valentijn Driessen:
Advocaat troeft
wijsneuzen en
uitvinders af
12 min geleden in VOETBAL

Het stoort Dick Advocaat en in zijn kielzog Ruud Gullit dat hun periode bij Oranje
in 2017 wordt weggezet als mislukt. Ingegeven door het mislopen van het WK
2018 in Rusland door de kansloze 4-0 nederlaag met de verkeerde tactiek en
opstelling in Parijs tegen Frankrijk.
Toen Advocaat daarna als interim-coach met een berg versterkingen degradeerde
met Sparta moest ’Dickie’ inpakken en wegwezen van de goegemeente. Als 70jarige bejaarde – inmiddels 71 jaar – zat zijn tijd erop volgens velen, vanwege z’n

zogenaamde achterhaalde ideeën. Mevrouw Advocaat kon zich wel vinden in het
pensioen van manlief. Maar het seizoen was een maand oud of FC Utrecht
bevrijdde Advocaat uit z’n opgelegde vrijheid. Swansea City was het thuisfront te
mal, maar voor FC Utrecht ging het licht op groen. Van een sikkeneurige vent dag
en nacht om je heen, word je ook niet vrolijk.
Bij FC Utrecht laat Advocaat zien dat hij het vak van voetbaltrainer/coach nog
steeds in de vingers heeft. Wijsneuzen, uitvinders en omhooggevallen academici
met hun interessantdoenerij en theoretisch gezever – publicitair vaak blindelings
gesteund door onnozele volgers – aftroevend. De rechttoe rechtaan filosofie van
Advocaat blijft altijd werken in een omgeving waar het om een combinatie van
voetbalkennis, ervaring en intermenselijke relaties gaat.
Advocaat is echt en hoeft zich niet te verschuilen achter allerlei theorieën. Hij
beheerst het vak. Zelfs dan ga je weleens op je bek omdat niet alles maakbaar is in
het topvoetbal. Het overkwam Advocaat bij Sparta ofschoon het fenomeen VAR
een stevig handje hielp. Advocaats missie ’WK 2018’ mislukte door eigen toedoen
tegen Frankrijk en de bijzondere, bijna verdachte 8-0 zege van Zweden tegen
Luxemburg. Behoudens het treffen in Parijs wisten Advocaat en Gullit alle overige
acht interlands (Marokko en Ivoorkust als supervisor met Fred Grim op de bank) te
winnen. Na drie jaar kommer en kwel scoorde het duo zoveel punten dat Oranje
zich ternauwernood voor League A van de Nations League plaatste. Het nieuwe
prestigieuze landentoernooi waarin Advocaats opvolger Ronald Koeman zich heeft
gekwalificeerd voor de eindronde in Portugal. Zo slecht als vaak wordt beweerd
heeft Advocaat het bij Oranje dus niet gedaan.
Zonder een spat aan zijn jarenlange werkwijze te hebben gesleuteld, lukt het
Advocaat nu weer om FC Utrecht nieuw leven in te blazen. Nadat Jean-Paul de
Jong zich vertilde aan de klus. Vanwege het slappe verweer van De Graafschap
zegt 5-0 niet alles, maar in het begin van het seizoen stond Henk de Jong met zijn
ploeg boven FC Utrecht en de laatste overwinning met dezelfde cijfers in de
Domstad dateert van 2006.
Waar FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren niet voor moet zwichten is
Advocaats gedram om een nieuwe spits. Vijf doelpunten in één wedstrijd en een
scorende 19-jarige goalgetter uit de eigen opleiding, die om de hoek woont;
Advocaat moet gewoon aan de slag met het beschikbare materiaal. Dat gaat hem
prima af terwijl hij uit zijn Sparta-periode moet weten dat aankopen geen garanties
bieden.

