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de erfenis van 1988
de clubs en cups
op weg naar Zweden
Europeese Kampioenschappen
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1992: het jaar van de Burgeroorlog in de Balkan-landen, van de Olympische Winterspelen in Albertville en de Zomerspelen in
Barcelona.

Tijdsbeeld 1992
Januari
2 Duitsland - Publiek krijgt inzage in Stasi-dossiers.
8 Japan - Amerikaanse president Bush wordt onwel tijdens galadiner.
18 VS – Regisseur Oliver Stone krijgt Golden Globe voor film JFK.
19 Nederland - Falko Zandstra wordt Europees schaatskampioen.
20 Frankrijk – Ongeluk met Airbus bij de Vogezen eist 87 doden.
Februari
8-23 – De Olympische Winterspelen in Albertville, Frankrijk, verlopen sfeerloos. Bart Veldkamp wint goud op de 10 km. De
schaatsvrouwen veroveren geen enkele medaille.
11 Nederland – F16 stort neer op woonwijk in Hengelo (Ov.).
12 Nederland – Bokser Bep van Klaveren overlijdt op 84-jarige leeftijd.
28 Nederland – Einde van succesvolle Rembrandt-tentoonstelling in Rijksmuseum in Amsterdam.
Maart
3 Turkije – Mijnramp kost 277 levens.
19 Engeland – Prins Andrew en Sarah Ferguson gaan uit elkaar.
26 VS – Bokser Mike Tyson wegens verkrachting veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf.
28 België – Jean-Luc Dehaene volgt Martens op als premier.
28 Joegoslavië - Hevige gevechten in Bosnië, totale burgeroorlog.
30 VS – De film Silence of the lambs krijgt 5 Oscars.

De erfenis van 1988
e Europese Kampioenschappen hadden in 1984
en 1988 een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Het was een volwaardig toernooi geworden, dat
in sportief opzicht zelfs aantrekkelijker was dan de
Wereldkampioenschappen, waarbij de belangen te
groot waren geworden.
Vooral commercieel was er sinds de toernooien in de grote landen
Frankrijk en West-Duitsland een enorme sprong gemaakt. De UEFA
had er een lucratief gebeuren van weten te maken, waaraan veel
geld werd verdiend, mede door de inbreng van sponsors en tvrechten.

D

Sportief waren het twee aantrekkelijke evenementen geweest. In
West-Duitsland was aangetoond dat de titel ook voor een klein
land binnen bereik lag, waarbij de kleur oranje de stadions een
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vrolijke en enthousiaste dimensie gaf.
Nederland had zijn revanche op de Duitsers op het EK 1988
gekregen, nota bene in München. De Europese kampioenen
konden de weelde daarna maar moeilijk verdragen. Als favoriet op
het WK 1990 gestart, werd het toernooi een grote deceptie. Leo
Beenhakker wist in Italië van de selectie met topspelers geen hecht
team te maken. Bij hun clubs speelden veel Oranje-spelers wel een
prominente rol. Van Basten, Gullit en Rijkaard bij AC Milan, Koeman
bij Barcelona.
Het WK 1990 in Italië was overigens dusdanig slecht van kwaliteit,
dat de voetbalbonden en voetballiefhebbers ook bezorgd over
het niveau van het komende EK 1992. Trainers lieten blijken geen
boodschap te hebben aan de amusementswaarde van een duel,
maar het resultaat verheven boven alle andere belangen.

April
8 Bosnië – Noodtoestand afgeroepen
12 Frankrijk – Euro Disney bij Parijs geopend.
13 Nederland, België, Duitsland – Aardbeving met kracht van 5.5 op schaal van Richter richt vooral in Limburg veel schade
aan.
20 Spanje – Wereldtentoonstelling in Sevilla geopend
22 Mexico – In Guadalajara eist een enorme gasexplosie meer dan 200 levens, honderden gewonden en duizenden
daklozen.27 Joegoslavië – Servië en Montenegro roepen in Belgrado de Federale Republiek Joegoslavië uit.
Mei
5 Frankrijk – In Bastia komen 15 (17?) mensen om als een noodtribune instort bij de bekerwedstrijd Bastia – Olympique
Marseille.
6 Frankrijk – Marlène Dietrich (90) overlijdt in Parijs; ze wordt in Berlijn begraven.
13 Nederland – Ajax wint de UEFA-Cup door Torino te ‘verslaan’ met 2-2 en 0-0.
20 Engeland – Barcelona wint de Europa Cup I door op Wembley Sampdoria te verslaan met 1-0 door een gouden vrije trap
van Ronald Koeman.
30 VN – De Veiligheidsraad kondigt zware sancties af tegen Servië-Montenegro. Uit vooral Bosnië vindt een ware uittocht
van vluchtelingen plaats.
Juni
7 Engeland – Uit biografie over prinses Diana blijkt dat ze bepaald geen sprookjeshuwelijk met Charles heeft.
20 Tsjecho-Slowakije – Uit besprekingen na de verkiezingen van 5 en 6 juni blijkt een scheiding van de twee landsdelen
onvermijdelijk.
29 Nederland – Michael Jackson bezoekt Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam aan vooravond van concerten in de Kuip.
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In deze jaargang wint Werder Bremen de Europa Cup 2 na een 2-0 zege op AS Monaco. Ajax bemachtigt de UEFA-Cup na
twee gelijke spelen (2-2 en 0-0) tegen AS Torino.

B

foto van fans van een wedstrijd uit de CL

Champions League vervangt Europa Cup I
Het Europese clubvoetbal gaat flink op de schop. De nieuwe UEFA-voorzitter Johansson
vormt hervormingen door. Het knock-outsysteem is vervangen door de invoering van
poules, waardoor grote clubs minder risico hebben snel uitgeschakeld te worden.
De Europa Cup I oftewel Europa Cup voor Landskampioenen is niet meer, maar heet
voortaan de Champions League.

ij de Europa Cup 1 neemt Zuid-Europa
de regie weer in handen. Het AC Milan
met Gullit, Rijkaard en Van Basten wint
de cup in 1989 en 1990, daarna een
intermezzo met Rode Ster Belgrado (met Pancev,
Savicevic en Prosinecki), dat na een 0-0 eindstand in de
strafschoppenserie Olympique Marseille verslaat.
Dan is het de beurt aan FC Barcelona . De club heeft al
wel drie maal de Jaarbeursstedenbeker gewonnen: in
1958, 1960 en 1966. De Europa Cup voor Bekerwinnaars
vulde de immense prijzenkast sinds 1979 en 1989.
Terwijl aartsrivaal Real Madrid de Europa Cup 1 tot 1992
al zes keer wist te bemachtigen, is dat FC Barcelona nog
nimmer gelukt. Twee keer was de eindstrijd bereikt,
maar ging deze jammerlijk verloren. In 1992 lukt het
eindelijk voor El Barca, in het eerste jaar dat het toernooi
omgevormd is tot Champions League.
Johan Cruijff is in Barcelona in 1988 als trainer aangesteld.
Als speler heeft hij zich tussen 1973 en 1978 onsterfelijk
gemaakt in Barcelona, al won hij de landstitel alleen in
1974. Als coach trekt hij de lijn door die hij met succes
bij Ajax had gevolgd. Zijn onnavolgbare, aanvallende
denkbeelden worden niet door iedereen begrepen,
maar hij roeit tegen alle stromen in. In 1991 en 1992
wint Barcelona de landstitel met zijn Dream Team,
waarin Michael Laudrup, Ronald Koeman, Romario en
Hristo Stoichkov de sterren zijn.
Op 20 mei 1992 schudt de club eindelijk alle frustraties
af. Een kanonskogel van Ronald Koeman in de
112e minuut zorgt voor een vreugde-explosie op
de Ramblas. Sampdoria Genua (met de topspelers
Katanec, Vierchowod, Vialli en Mancini) is op Wembley
in de finale van de Champions League verslagen. Het
foto van de champions
hoogtepunt in de Barca-historie
komt totleaguecup
stand in een
jaar waarin de stad zich optuigt voor de Olympische
Spelen.
Dat is niet altijd met flitsend voetbal gegaan. In de
tweede ronde komt de plaatsing voor de kwartfinale in
Kaiserslautern pas in de allerlaatste seconde tot stand.
Behalve Kaiserslautern worden Hansa Rostock, Sparta
Praag, Benfica en Dynamo Kiev achterover geduwd.

foto van een commissielid van de UEFA

1989
1990
1991
1992

EC 1
EC 2
EC 3
AC Milan
Barcelona
Napoli
AC Milan
Sampdoria
Juventus
Rode Ster Belgrado Manchester United Inter Milan
Barcelona Werder Bremen
Ajax

Europees Voetballer van het Jaar 1988 - 1991
1988
Marco van Basten
1989
Marco van Basten
1990
Lothar Matthäus
1991
Jean-Pierre Papin

De belangrijkste prijs ontbreekt nog.
De hervormingen worden vooral ingevoerd om het grote geld binnen te halen.
Vooral voor de topclubs en de UEFA zijn er meer mogelijkheden om het maximale uit sponsor- en tv-rechten te slepen. De tijden veranderen, ook in het voetbal.
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De clubs en de cups II
e ontwikkelingen bij Ajax lijken onder
Louis van Gaal versneld plaats te vinden.
De wijze waarop Ajax deze hoofdprijs
pakt, oogst veel lof. Het huidige Ajax is
snel gerijpt en kan meerdere systemen
spelen, maar door het ontbreken van een sterke kopper
in de verdedigen is het eigenlijk gedwongen aan te
vallen. Tegen Torino kiest Van Gaal voor het blokkeren
van de spelmakers Enzo Scifo en Rafael Martin Vazquez.
Michel Kreek en Wim Jonk krijgen die opdracht met de
toevoeging om waar mogelijk aan te vallen.
Met name in het eerste half uur kleineert een
voortreffelijk spelend Ajax de hulpeloze tegenstander.
Het doorschuiven van Wim Jonk heeft tot gevolg dat
Danny Blind op de libero-positie terecht komt en hij
is een van de uitblinkers. Balcirculatie in hoog tempo
is teveel gevraagd voor Torino. Na de 1-2 van Stefan
Pettersson (strafschop na aantikken van Dennis
Bergkamp) ligt zelfs de weg open voor een royale score.
De 2-2 van Walter Casagrande (zijn tweede), opnieuw
recht door het midden geldt als enige smet op een
uitstekend gespeelde wedstrijd.
Ajax maakt veel indruk in Turijn, waar
clubvertegenwoordigers
uit
heel
Italië
zijn
toegestroomd om zich met eigen ogen te overtuigen
van nieuwe koopwaar. De virtuositeit van Dennis
Bergkamp te herkennen is onmiskenbaar. Wim Jonk
solliciteert vanaf het middenveld naar een plaats in de
Oranje-selectie voor Zweden. De wijze waarop Jonk zijn
spitsen zoekt en vindt, zal met name Marco van Basten
behagen. Zelfs Bryan Roy oogst veel bijval. Logische
consequentie is dat spelers als Bergkamp, Jonk, Roy,
Kreek en Winter in toenemende mate een prooi zullen
vormen voor makelaars. Met de uiteindelijke 0-0 komt
Ajax erg goed weg.
Zonder Dennis Bergkamp komt Ajax in aanvallend
opzicht tekort. Wim Jonk kan zijn passes niet kwijt. In de
verdediging is Ajax door het gebrek aan verdedigende
lengte kwetsbaar. Elke verloren kopduel levert een
gevaarlijke situatie op. Uiteindelijk komt Ajax met de
schrik vrij. De vreugde om de gewonnen Cup is er niet
minder om.

D

ajax met de uefa-cup

Ajax wint de UEFA-Cup
Op 15 april 1992 besluit de Amsterdamse gemeenteraad tot de bouw van een
ultramodern stadion. In mei wint Ajax de UEFA-Cup. Na de Europa Cup 1 in 1971,
1972 en 1973 en de Europa Cup 2 in 1987 ontbreekt deze cup nog in de Amsterdamse
prijzenkast.
De finales bestaan uit twee wedstrijden. Tegen AS Torino speelt Ajax beide finales gelijk,
maar door de 2-2 in de uitwedstrijd mag Ajax zich de winnaar noemen. Na Juventus is
Ajax de tweede club die alle Europa-Cups heeft gewonnen (in mei volgt later Barcelona).
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De clubs en de cups III

Enkele minuten voor het beginsignaal stort het bovenste deel van de tribune in, waardoor honderden mensen vjjftien tot twintig meter naar beneden
vallen.

a de ramp in het Furiani-stadion
van Bastia is het nog onduidelijk
wie de verantwoordelijkheid
draagt voor het instorten van
een noodtribune, waarbij
zeventien mensen het leven verliezen en
vierhonderd mensen gewond raken.
Het Furiani-stadion is afgeladen voor de
halve finale tussen tweede-divisieclub Bastia
en landskampioen Olympique Marseille. De
Corsicaanse club kende successen aan het
eind van de jaren zeventig, waaronder een
verloren UEFA-Cupfinale tegen PSV. Daarna is
de club in de vergetelheid weggezakt. Deze
wedstrijd is de eerste mogelijkheid sinds
lange tijd om weer eens een aansprekend
resultaat te boeken. De capaciteit van het
stadion, dat normaal gesproken plaats biedt
aan 8.000 toeschouwers, wordt daartoe met
tienduizend plaatsen vergroot via de bouw
van een grote noodtribune.
Daarbij komen ze terecht tussen stalen
buizen die onder de enorme druk als
luciferhoutjes knapten.

Opnieuw vond er een ramp op de tribunes plaats. Op 5 mei 1992 stortte op Corsica de
noodtribune in bij de halve finale van de Franse beker SC Bastia – Olympique Marseille.
Zeventien doden was het trieste resultaat.
Een gerechtelijk onderzoek moet licht op de affaire werpen.
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Officials en spelers, die op het punt staan het
veld te betreden, verwijderen de hekken en
bieden eerste hulp. Burgemeester Vigouroux
van Marseille, tevens neurochirurg, zet de
eerste hulpverlening op poten, mede door
de trage officiële procedures in de wind
te slaan en direct de op het Franse eiland
gedetacheerde marine in te schakelen.
Zodoende kunnen vele gewonden per
helikopter naar de ziekenhuizen in Bastia,
Porto Vecchio en Ajaccio worden gevlogen.
De aan- en afvoerwegen naar het stadion
zijn door het verkeer volledig verstopt en
ambulances kunnen zich geen weg banen.
Vele supporters zijn direct na de ramp bereid
bloed af te staan. Spelers van Bastia en
Olympique Marseille blijven tot diep in de
nacht in het stadion om mensen bij te staan
en te troosten.
Met name het bestuur van Bastia ligt onder
vuur. Hen wordt verweten een financieel
slaatje uit de bekerwedstrijd te willen slaan
en daarom voor de vluchtige bouw van
een noodtribune heeft gekozen. Ook het
constructiebedrijf Tribune Sud krijgt een
zwarte piet toegeschoven. Het achterste
deel dat instortte, was opgetrokken uit
stellingen die normaliter in de bouw worden
gebruikt. Enkele verbindingselementen

waren onvoldoende en soms in het geheel
niet aangeschroefd, waardoor de tribune
de druk van de springende en stampende
mensenmassa bij lange na niet aankon.
De grootste fout lag bij het fundament van
de tribune. De metalen palen waren gestut
met blokjes hout en beton. De ramp had zich
nooit voltrokken, wanneer de tribune op een
betonnen plaat was neergezet of de palen in
de grond waren verankerd.
Verder wordt de rol onderzocht van de
veiligheidscommissie van de Franse
voetbalbond. De leden verklaarden dat de
tribune veilig was, maar gingen voorbij aan
adviezen van de plaatselijke brandweer, die
geen toestemming voor gebruik had willen
geven.
Naar aanleiding van de ramp maakt de FIFA
bekend dat noodtribunes niet meer tijdens
voetbalwedstrijden mogen worden gebruikt.
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De clubs en de cups III

Zweden organisator
EM Fotboll 1992
De Zweedse bondsvoorzitter Lennart
Johansson (1929) kondigde in 1988 met
trots aan dat Zweden de organisatie van
het negende EK ten deel was gevallen.
De toewijzing ging heel wat eenvoudiger
dan die van de WK’s, in één zitting was
het pleit beslecht. Dat was eigenlijk heel
verwonderlijk, omdat Zweden aan vrijwel
geen enkele voorwaarde voldeed. Het
leek vooral een gebaar richting Johansson,
twee jaar later voorzitter van de UEFA.
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Het land
Er zijn 8.4 miljoen Zweden, die het land delen op 450.000 vierkante
meter. De mannen worden 74 jaar, de vrouwen gaan zes jaar langer
mee. Sinds de Tweede Wereldoorlog zorgden 700.000 immigranten
voor de groei van de bevolking, die in het uiterste noorden wordt
gevormd door de Lappen.
De helft van Zweden wordt in beslag genomen door bossen en het
land telt ontelbare meren. Duizenden eilanden zorgen voor een
grillig aanzien. De warme golfstroom van de Atlantische Oceaan
zorgt ervoor dat Zweden een aangenamer klimaat bezit dan andere
gebieden in deze streek.
Het grootste feest is het Midzomerweekeinde, dit jaar van vrijdag
19 juni tot en met zondag 21 juni. Tijdens de Midzomer betuigt
de Zweed zijn liefde voor de natuur. Er komen takken, bomen en
bloemen aan te pas, maar ook veel zure haring en drank.
De voetbalhistorie
De Zweedse voetbalgeschiedenis is nog betrekkelijk jong. De
bond werd pas in 1904 opgericht, aanvankelijk nog samen met
de hockeybond. In 1907 werd Zweden lid van de FIFA, een jaar
later volgde de eerste internationale wedstrijd: in Göteborg werd
Noorwegen met 11-3 verpulverd. Tijdens de Olympische Spelen
verloor het met 12-1 van Engeland en met 2-0 van Nederland.
Van 1933 tot en met 1977 beheerste Zweden de Scandinavische
Kampioenschappen. In 1934 deed Zweden voor het eerst mee
aan een WK. Van Argentinië wonnen ze met 3-2, maar verloor in

de kwartfinale met 2-1 van Duitsland. In 1938 werd Zweden vierde
op het WK en in 1948 won Zweden de Olympische finale van
Joegoslavië in Londen, met Gunnar Nordahl als grote ster.
Zonder hem veroverde Zweden brons op het WK 1950, hetzelfde
metaal was er op de Olympische Spelen in Helsinki. In 1958
beleefde Zweden een hoogtepunt: het WK in eigen huis met een
finaleplaats. De finale werd met 5-2 van Brazilië verloren.
Zweden nam daarna deel aan de WK’s van 1970, 1978 en 1978,
maar nog nimmer aan een EK.
Zweden was niet de enige kandidaat, maar al snel werd duidelijk
dat de voorkeur naar een Noord-Europees land ging, zodat Spanje
weinig kans had. Met de Olympische Spelen in Barcelona en de
Wereldtentoonstelling in Sevilla had Spanje in 1992 al genoeg te
doen. Oorspronkelijk wilde Zweden samen met Denemarken de
eindronde in huis halen, maar dat land haakte gaandeweg af. Dat
juist Denemarken de stempel op het toernooi zou drukken was de
ironie van het lot.
Het idee voor de Zweedse kandidaatstelling was in 1984 ontstaan,
toen Frankrijk heel andere accenten aan de organisatie gaf en het
toernooi sindsdien enorm aan populariteit had gewonnen. Naast
Johansson speelden ook de vice-voorzitter (later voorzitter) van de
Svenska Fotbalförbundet, Lars Ake Lagrell, en toernooi-directeur
Lars-Christer Olsson een belangrijke rol bij de organisatie.
De toewijzing was een grote overwinning voor Johansson, die in
1990 tot UEFA-voorzitter gekozen werd. Hij volgde de Fransman
Jacques George op.
Voor Zweden kwam het toernooi sportief
gezien als geroepen. Nog nimmer had

Small is beautiful
het zich voor een EK-eindronde weten te
kwalificeren, terwijl het al wel bij acht WK’s
aanwezig was geweest: 1934, 1938 (4e),
1950, 1958 (2e in eigen land), 1970, 1974,
1978 en 1990.
Met de organisatie van een groot toernooi
had het al ervaring opgedaan tijdens de
WK 1958. Als verliezend finalist tegen
Brazilië deed Zweden het toen zeker niet
slecht.
Uiteraard is Zweden blij om de EK 1992
te mogen organiseren, het is promotie
voor het land en goed voor het toerisme.
Toch worden er enige kanttekeningen
geplaatst. De hordes met hooligans uit
Duitsland en Engeland worden met grote
zorg tegemoet gezien. Meer dan 4500
politiemensen moeten hen in toom zien
te houden. De overheid weigerde nieuwe
stadions te bouwen voor één groot evenement, men volstond met
flinke renovaties die aan de laatste eisen voldeden.
Onder het motto Small is beautiful zijn de stadions betrekkelijk
klein, maar de ingecalculeerde geringere inkomsten aan recettes
worden ruimschoots gecompenseerd door de tv-rechten en
sponsorbijdragen. De meeste winst verdwijnt echter in de kas van
de UEFA, zodat de Zweedse belastingbetaler verzucht of voetbal

dat allemaal waard is. Voorzitter Lagrell vindt het een goede
promotie voor het land, waardoor de voetbalsport in Zweden
misschien wel net zo populair als ijshockey kan worden. De
prestatie van het nationale elftal zijn daarvoor wel een voorwaarde,
maar dan moet het beter gaan dan op het WK 1990, toen Zweden
alle groepswedstrijden verloor.
“Dit is het toernooi van de kleine dimensies”, zegt toernooi-directeur
Olsson. “We zorgen ervoor dat de buitenlandse gasten zich thuis
voelen.” Zweden maakt zich op voor het EM Fotboll.
Anderen zijn kritischer. En inderdaad, als je de capaciteit van de vier
stadions onder de loep neemt, dan vraag je je af hoe dit bescheiden
voetballand er ooit in geslaagd is een dergelijk aansprekend
evenement in de wacht te slepen. De kandidaatstelling van Lennart
Johansson als UEFA-voorzitter heeft daarin een grote rol gespeeld.
Duitsland met name, is straks voor twee van zijn drie
groepswedstrijden op het Idrottspark van Norrköping aangewezen,
dat slechts aan 17.000 kijkers onderdak biedt.
Het is de vraag of na Zweden voor de UEFA small nog altijd
beautiful is. Omwille van geld en prestige zijn de voorwaarden
aanzienlijk opgeschroefd. Elk land zal voortaan twee stadions
van minimaal 40.000 en twee van 30.000 zitplaatsen moeten
presenteren. Bovendien staat vast dat er in Zweden voor het laatst
een eindtoernooi met slechts acht deelnemende landen wordt
afgewerkt; de volgende keer zullen het er zestien zijn. Wel laat de
UEFA dan de mogelijkheid open dat twee landen de organisatie
op zich nemen. Jörgen Lindner (46) is ex-burgemeester van
Göteborg en voorzitter van het plaatselijk
organisatiecomité van het EM Fotboll.
Hij vertelt over de voorbereidingen en
verwachtingen van de Zweedse organisatie:
“Dit EK is heel belangrijk voor Zweden. Het
heeft veel voordelen. De mensen in Zweden
kunnen eens voetbal van topniveau in ons
land aanschouwen. Er moet een stimulerende
kracht van uitgaan. Het heeft ook economische
voordelen. We vestigen de aandacht op
Zweden, we komen in contact met andere
landen. Maar zonder Lennart Johansson zou
Zweden het EK nooit hebben gekregen.”
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Kwalificatie
(30 mei 1990 – 22 december 1991)
De kaart van Europa komt er begin jaren
90 in hoog tempo anders uit te zien en dat
heeft ook gevolgen voor de UEFA en de grote
voetbaltoernooien. Voor het EK van 1992
zijn de veranderingen nog niet bijster groot,
voor veel nieuwe landen komt het te snel.
De gebeurtenissen volgen elkaar snel op en
al tijdens de kwalificatiereeks moet de UEFA
beslissingen nemen. San Marino en Faeröer
Eilanden zijn wel nieuw en durven het aan om
tegen grote landen te spelen. West- en OostDuitsland worden herenigd in Duitsland, maar
beginnen nog gescheiden aan de kwalificatie.
Bij de loting zitten 34 landen in de kokers,
verdeeld over zeven groepen. De winnaars gaan
naar de eindronde in Zweden, waar acht landen
om de negende Europese titel zullen strijden.
Gastland Zweden is automatisch geplaatst.
Op 2 februari 1990 vindt de loting voor de kwalificatie in het gemeentehuis
van Stockholm plaats. De Zweedse vedette van de vijftiger jaren, Gunnar
Nordahl, vist de ballen uit de kokers. De sterkste landen worden over de
groepen verdeeld, maar toch komen er enkele pikante groepsindelingen uit
voort. In groep 1 mogen Frankrijk, Spanje en Tsjecho-Slowakije onder elkaar
uitmaken wie de winnaar wordt, in groep 3 zitten de oude rivalen Sovjet-Unie
en Italië bij elkaar. Joegoslavië heeft Denemarken als concurrent, Nederland
treft Portugal, Engeland moet aartsrivaal Ierland en Polen van zich af houden.
Het meest pikant is de indeling van West-Duitsland en Oost-Duitsland in groep
5, maar tot een treffen komt het niet meer.
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Kwalificatiegroep 1
Albanië
Frankrijk
IJsland
Spanje
Tjechoslowakije
Kwalificatiegroep 2
Bulgarije
Roemenië
San Marino
Schotland
Zwitserland
Kwalificatiegroep 3
Cyprus
Hongarije
Italië
Noorwegen
Sovjet-Unie
Kwalificatiegroep 4
Denemarken
Faeröer
Joegoslavië
Noord - Ierland
Oostenrijk
Kwalificatiegroep 5
België
Duitsland
Luxenburg
Wales
Kwalificatiegroep 6
Finland
Griekenland
Malta
Nederland
Portugal
Kwalificatiegroep 7
Engeland
Ierland
Polen
Turkije

Europeese Kampioenschappen

21

22

Europeese Kampioenschappen

Europeese Kampioenschappen Voet-

Het voor22

Europeese Kampioenschappen

Europeese Kampioenschappen

23

Kwalificatiegroepen
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De knock-out
Europeese Kampioenschappen

23

Kwalificatiegroep 1

De groep is minder spannend dan verwacht.

Alles te verliezen
Voor grootmachten als Frankrijk, TsjechoSlowakije en zeker ook Spanje is deelname aan
het EK vanzelfsprekend. Falen in de voorronde
is ondenkbaar. Maar in groep 1 kan maar één
land winnen. Dus zullen sterrenteams verliezen,
reputaties sneuvelen en trotse voetbalnaties treuren.
In deze groep is niets te winnen, maar alles te
verliezen.

rie toplanden bij elkaar in een groep, maar alle
drie zaten niet in hun beste fase. Frankrijk had
als titelverdediger de EK 1988 niet eens gehaald,
evenmin als de WK 1990. Trainer Henri Michel
maakte de weg vrij voor Michel Platini, die het over
aan andere boeg gooide, naar voorbeeld van Beckenbauer in
Duitsland. Een versterkte verdediging en snelle counters was zijn
concept, waarbij voorin de snelle Papin en Cantona zich konden
uitleven.
Tsjecho-Slowakije en Spanje waren wel aanwezig geweest in
Italië. Tsjecho-Slowakije was in de kwartfinale uitgeschakeld door
de latere wereldkampioen West-Duitsland, Spanje in de achtste
finales door Joegoslavië.
Frankrijk begint moeizaam in Reykjavik, maar na de 2-1 zege
thuis tegen Tsjecho-Slowakije loopt het beter. Spanje wint in
Sevilla ternauwernood van IJsland, maar geeft uit tegen TsjechoSlowakije een 1-2 voorsprong uit handen. Daarna sneuvelt met
de 9-0 tegen Albanië een EK-record, maar wat de werkelijke kracht
van Spanje is, moet blijken in de onderlinge confrontaties met
Frankrijk.
In Parijs zorgt Bakero voor de 0-1, maar Sauzée brengt voor rust
de teams in evenwicht. In de tweede helft wijst Frankrijk de
zuiderburen terug door doelpunten van Papin en Blanc.
Spanje is na dit verlies aangeslagen en gaat knock-out na een
beschamende 2-0 nederlaag op IJsland.
Ook Tsjecho-Slowakije kan Frankrijk niet bijbenen. De kleintje
worden probleemloos opzij gezet. Thuis tegen Frankrijk scoort
Nemecek een hoopvolle 1-0. Maar, net als in Parijs, is Jean-Pierre
Papin weer de matchwinner, zijn tweede valt in de laatste minuut.
De topscorer van Olympique Marseille neemt in totaal 8 van de 20
kwalificatiedoelpunten voor zijn rekening.
Ook in Spanje weet Frankrijk te winnen, na 16 minuten staat het
al met 0-2 voor. Hiermee is groep 1 beslist, Frankrijk mag naar
Zweden.

D

Groepsindeling
Albanië
Frankrijk
IJsland
Spanje
Tjechoslowakije

Uitslagen Kwalificatiegroep 1
30-05-90 IJsland
05-09-90 IJsland
26-09-90 Tsjecho-Slowakije 10-09-90 Spanje
13-10-90 Frankrijk
14-11-90 Tsjecho-Slowakije 17-11-90 Albanië
19-12-90 Spanje
-

(1-0)
(0-1)
(1-0)
(1-0)
(0-0)
(1-1)
(0-1)
(4-0)
4x Butragueno
20-02-91 Frankrijk
- Spanje
3-1 (1-1)
30-03-91 Frankrijk
- Albanië
5-0 (4-0)
01-05-91 Albanië
- Tsjecho-Slowakije
0-2 (0-0)
26-05-91 Albanië
- IJsland
1-0 (0-0)
05-06-91 IJsland
- Tsjecho-Slowakije
0-1 (0-1)
04-09-91 Tsjecho-Slowakije - Frankrijk
1-2 (1-0)
25-09-91 IJsland
- Spanje
2-0 (0-0)
12-10-91 Spanje
- Frankrijk
1-2 (1-2)
16-10-91 Tsjecho-Slowakije - Albanië
2-1 (2-0)
13-11-91 Spanje
- Tsjecho-Slowakije
2-1 (1-0)
20-11-91 Frankrijk
- IJsland
3-1 (1-0)
18-12-91 Albanië
- Spanje
afgelast*
* Afgelast vanwege instabiele politieke situatie in Albanië.

Eindstand Groep 1
1. Frankrijk
2. Tsjecho-Slowakije
3. Spanje
4. IJsland
5. Albanië

JPP
Frankrijk heeft haar knuffelheld: een blonde
krullenbol met de alleszeggende 9 op zijn shirt.
Jean-Pierre Papin is een bevlogen goalgetter,
het meest populaire haantje bij de blues,
bijgenaamd naar zijn initialen: JPP.
Na Platini is hij de nieuwe verlosser van
Frankrijk. JPP is een altijd scorende spits,
die piekt wanneer het echt nodig is. Hij is
geschoold bij Valenciennes FC. Een talent dat
in 1985 tekent bij het Belgische Club Brugge.
In 1986 wint hij de beker van Belgie en krijgt
hij een contract aangeboden bij Olympique
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8
7
8
7

Albanië
Frankrijk
IJsland
IJsland
Tsjecho-Slowakije
Spanje
Frankrijk
Albanië

8
5
3
2
1

0
0
0
0
0

0
3
4
6
6

2-0
1-2
1-0
2-1
2-1
3-2
0-1
9-0

16 20-6
10 12-9
6 17-12
4 7-10
2 2-21

Marseille, dat topjaren beleeft. Hier groeit hij uit tot
een unieke topvoetballer. In 244 wedstrijden scoort hij
185 keer en is tussen 1986 en 1992 vijf maal topscorer
in de Franse competitie. OM wordt in die jaren vier
keer landskampioen en JPP is in 1991 winnaar van de
Gouden Bal.
Hij is op zijn top. Een echte ster in Frankrijk, een
voetballer die intens geniet van het spelletje, een killer
die altijd zijn moment weet te pakken. Hij is de spits die
precies past in het systeem van Platini. Samen met de
sterke Cantona bepaalt hij de aanvallende kracht van
Frankrijk. Met deze voorhoede is Frankrijk een favoriet
voor de Europese titel.
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Kwalificatiegroep 2

Spanning tot het laatst
Op de voorlaatste speeldag hebben nog drie
landen kans. Schotland hoopt op een nederlaag
van Zwitserland in Roemenië en in de slotwedstrijd
op een verliespunt van Roemenië in Bulgarije.
Zowel Zwitserland als Roemenië hebben een beter
doelsaldo als Schotland. Het blijft spannend tot het
laatst.
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Groepsindeling
Bulgarije
Roemenië
San Marino
Schotland
Zwitserland

ebutant San Marino was de zwakke broeder,
maar de andere vier landen waren vrijwel
gelijkwaardig. Schotland en Roemenië hadden
op het WK 1990 geacteerd, maar ook het
Bulgarije o.l.v. de Barcelona-vedette Stoichkov en
het opkomende Zwitserland waren niet uit te vlakken.
Na de eerste wedstrijden zijn de beste papieren voor
Schotland met 8 uit 5. Daarna dreigt het mis te gaan na
een 1-0 nederlaag in Roemenië, dat zich herstelt na een
desastreuze start. Na de twee zeges op San Marino en door de
zege op Schotland is er voor Hagi en de zijnen nog een kans
mits de beide laatste wedstrijden worden gewonnen.
Bulgarije op zijn beurt verliest twee maal van Zwitserland.
Thuis wordt een 2-0 voorsprong uit handen gegeven en is de
kans op een ticket voor Zweden verkeken. Stoichkov scoort
alleen eenmaal tegen San Marino.
Zwitserland o.l.v. de Duitser Uli Stielike blijft tot het einde
kansrijk. Na de uitzege op Bulgarije volgt de thriller tegen
Schotland. Bundesliga-speler Chapuisat en Hermann brengen
de Zwitsers in de zevende hemel, maar Durie en McCoist
(84e minuut) verstoren de droom. Het Schotse elftal wordt
gedragen door middenvelder Gordon Strachan en aanvaller
Ally McCoist, die er in het seizoen 1991/92 bij Glasgow
Rangers 34 inschopte.

Uitslagen Kwalificatiegroep 2
12-09-90 Zwitserland - Bulgarije
12-09-90 Schotland
- Roemenië
17-10-90 Roemenië
- Bulgarije
17-10-90 Schotland
- Zwitserland
14-11-90 Bulgarije
- Schotland
14-11-90 San Marino
- Zwitserland
05-12-90 Roemenië
- San Marino
27-03-91 Schotland
- Bulgarije
27-03-91 San Marino
- Roemenië
03-04-91 Zwitserland - Roemenië
01-05-91 Bulgarije
- Zwitserland
01-05-91 San Marino
- Schotland
22-05-91 San Marino
- Bulgarije
05-06-91 Zwitserland - San Marino
11-09-91 Zwitserland - Schotland
16-10-91 Bulgarije
- San Marino
16-10-91 Roemenië
- Schotland
13-11-91 Schotland
- San Marino
13-11-91 Roemenië
- Zwitserland
20-11-91 Bulgarije
- Roemenië

Het ideale scenario voor Schotland komt op de laatste twee
speeldagen uit.

Eindstand Groep 2
1. Schotland
2. Zwitserland
3. Roemenië
4. Bulgarije
5. San Marino

D

San Marino wordt simpel verslagen, maar belangrijker is de
Roemeense treffer van Mateut tegen de Zwitsers. Een week
moeten de Schotten in spanning blijven wachten op het duel
Bulgarije – Roemenië. Popescu schiet Roemenië virtueel naar
Zweden, maar de Bulgaar Sirakov maakt aan de Roemeense
illusies een einde. Schotland begroet de treffer hartelijk,
het betekent de niet meer gedachte kwalificatie voor de
eindronde! Voor het eerst mogen de Britten zich manifesteren
op een EK.
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8
8
8
8

4
4
4
3
0

3
2
2
3
0

1
2
2
2
8

2-0
2-1
0-3
2-1
1-1
0-4
6-0
1-1
1-3
0-0
2-3
0-2
0-3
7-0
2-2
4-0
1-0
4-0
1-0
1-1

11
10
10
9
0

(1-0)
(1-1)
(0-1)
(1-0)
(0-1)
(0-3)
(3-0)
(0-0)
(1-2)
(2-0)
(0-0)
(0-2)
(3-0)
(2-0)
(3-0)
(0-0)
(3-0)
(0-0)
(0-1)

14-7
19-7
13-7
15-8
1-33
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Kwalificatiegroep 3

Appeltje
schillen
De strijd in groep 3 gaat tussen
het uiteenvallende Sovjet-Unie en
Italië, dat het missen van de WKtitel moet verwerken. In de halve
finale was Argentinië beter in het
nemen van strafschoppen. De
Azzurri zullen zich opnieuw moeten
opladen en hun eigen belangen
ondergeschikt moeten maken aan
het team, dat de Sovjet-Unie moet
verslaan. Daar hebben ze tenslotte
nog een appeltje mee te schillen na
de verloren halve finale op het EK in
1988!

Cyprus
Hongarije
Italië
Noorwegen
Sovjet-Unie
28
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ovjet-Unie ligt vanaf het begin voor, met een
team dat voortborduurt op het succesteam
van de EK 1988. Na vijf wedstrijden staat het
met negen punten fier bovenaan, terwijl
Italië puntverlies lijdt tegen Hongarije.
De onderlinge wedstrijden tussen de koplopers
eindigen beide keren in een bloedeloze 0-0. Daarvoor
lijkt de spanning terug te keren nadat Sovjet-Unie thuis
niet verder komt dan 2-2 tegen Hongarije, waarbij
Feyenoorder Jozsef Kiprich zeven minuten voor tijd de
gelijkmaker scoort.
Sacchi neemt bij Italië het trainerschap over van Vicini,
maar dat helpt niets.
De Azzurri laten het liggen in de duels tegen Noorwegen
dat slechts één schamel puntje oplevert. In Oslo wordt
met 2-1 verloren, thuis komt Italië ook niet verder dan een
moeizame 1-1, met pas zeven minuten voor tijd de treffer
van Rizzitelli. Italië mist het EK definitief door deze remise.
Noorwegen wil graag bij de EK in buurland Zweden
aanwezig zijn, maar komt net tekort.
Sovjet-Unie meldt zich na de groepszege voor de
eindronde, maar het land valt in 1991 uiteen, wat de UEFA
flinke hoofdbrekens bezorgt.

Uitslagen Kwalificatiegroep 3
12-09-90 Sovjet-Unie - Noorwegen
10-10-90 Noorwegen - Hongarije
17-10-90 Hongarije
- Italië
31-10-90 Hongarije
- Cyprus
03-11-90 Italië
- Sovjet-Unie
14-11-90 Cyprus
- Noorwegen
22-12-90 Cyprus
- Italië
03-04-91 Cyprus
- Hongarije
17-04-91 Hongarije
- Sovjet-Unie
01-05-91 Italië
- Hongarije
01-05-91 Noorwegen - Cyprus
29-05-91 Sovjet-Unie - Cyprus
05-06-91 Noorwegen - Italië
28-08-91 Noorwegen - Sovjet-Unie
25-09-91 Sovjet-Unie - Hongarije
12-10-91 Sovjet-Unie - Italië
30-10-91 Hongarije
- Noorwegen
13-11-91 Italië
- Noorwegen
13-11-91 Cyprus
- Sovjet-Unie
21-12-91 Italië
- Cyprus
Eindstand Groep 3
1. Sovjet-Unie
2. Italië
3. Noorwegen
4. Hongarije
5. Cyprus

8
8
8
8
8

5
3
3
2
0

3
4
3
4
0

0
1
2
2
8

2-0
0-0
1-1
4-2
0-0
0-3
0-4
0-2
0-1
3-1
3-0
4-0
2-1
0-1
2-2
0-0
0-0
1-1
0-3
2-0

13
10
8
8
0

(1-0)
(1-0)
(3-1)
(0-1)
(0-3)
(0-2)
(0-1)
(2-0)
(0-0)
(1-0)
(2-0)
(0-0)
(1-1)

(0-0)
(0-1)
(1-0)

13-2
12-5
9-5
10-9
2-25

Arrigo Sacchi
Sacchi (Fusignano, 1946) behaalde zijn grootste successen
met AC Milan eind jaren 80/begin jaren 90.
Arrigo Sacchi was voor zijn trainerscarrière
schoenenverkoper in de winkel van zijn vader. Hij speelde
zelf nooit op een hoog niveau. Van 1977 tot 1982 was hij
jeugdtrainer bij de Italiaanse voetbalclub Cesena. In 1982
behaalde hij het trainersdiploma.
Na een periode bij Rimini in de Serie C1 en de jeugd van
Fiorentina, krijgt hij in 1985 zijn kans als hij wordt aangesteld
als hoofdcoach van Parma in de Serie B. Daar valt de club
op door de goede speelstijl en door het elimineren van
AC Milan in de Coppa Italia. Het spectaculaire spel en de
zoneverdediging wekt de interesse van Silvio Berlusconi,
president van AC Milan.

Arrigo Sacchi ontwikkelt een 4-4-2 variant waarin het
totaalvoetbal tot uiting moet komen.
Al in het eerste seizoen wordt AC Milan kampioen van Italië,
boven het Napoli van Maradona en Careca. In de seizoen
1988/89 en 1989/90 wint hij met AC Milan de Europa Cup I. In
dat laatste jaar wint AC Milan ook de wereldbeker voetbal.
Na een slecht seizoen wordt Sacchi vervangen door Fabio
Capello en vervangt in 1991 de ontslagen Azeglio Vicini als
bondscoach van Italië, onder wiens leiding de kwalificatie
voor het EK 1992 desastreus verloopt. De eindronde in
Zweden haalt Sacchi niet met zijn groep, maar hij maakt
in die wedstrijden een begin met een nieuwe selectie ter
voorbereiding op het WK 1994 en EK 1996.

Voor het begin van het seizoen 1987/88 wordt Arrigo
Sacchi aangesteld als trainer van AC Milan. Sacchi heeft de
beschikking over een zeer talentvolle ploeg met spelers als
Marco van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi, Mauro Tassotti,
Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni en Paolo Maldini en later
ook Frank Rijkaard.

Europeese Kampioenschappen

29

p de eerste speeldag een daverende sensatie. De
Faeröer weet de eerste kwalificatiewedstrijd die ze
ooit spelen van Oostenrijk te winnen. Heel Europa
lacht de elf van Josef Hickersberger uit na het zielige
1-0 verlies. Hickersberger kan meteen inrukken.
Voor de wedstrijd op 12 september 1990 moeten de debutanten
uitwijken naar Landskrona in Zweden, omdat er geen enkel
geschikte grasmat is te vinden op een van de 18 eilanden. Slechts
1157 mensen zijn getuige van deze historische avond. Tegenover
duurbetaalde profs als Polster en Rodax, spelend bij Sevilla en
Atletico Madrid, zouden de arme amateurs louter als schietschijf
fungeren en was de enige vraag hoe hoog de score uit zal vallen.
Keeper Knudsen houdt echter zijn doel schoon en in de 63e
minuut verheft Torkil Nielsen zichzelf tot held van de eeuw op
de eilanden door de 1-0 achter de verbouwereerde Oostenrijkse
doelman te werken. Trainer Gudlaugsson heeft wel een verklaring
voor de victorie: “Mijn jongens leven onder barre omstandigheden
in het midden van de Atlantische Oceaan. Ze zijn gewend aan
hard werken en moeten vechten voor hun bestaan. Dat was de
drijfveer die voor de winst van vanavond”.

O

Groepsindeling
Denemarken

Hoe zwak is een debutant als de Faeröer? Op de eilanden
wonen vooral schaapherders en is geen voetbalveld te
bekennen. Het lijkt op masochisme, zelfkastijding, of zijn
ze suïcidaal op die eilanden boven Schotland? Ze houden
het toch geen wedstrijd onder de tien tegendoelpunten.
Arme keeper. Of kunnen ze toch voor een verrassing zorgen.
Tenslotte hebben ze niets te verliezen.

Faeröer
Joegoslavië
Noord-Ierland
Oostenrijk

Uitslagen Kwalificatiegroep 4
12-09-90 Noord-Ierland - Joegoslavië
12-09-90 Faeröer
- Oostenrijk
10-10-90 Denemarken - Faeröer
17-10-90 Noord-Ierland - Denemarken
31-10-90 Joegoslavië - Oostenrijk
14-11-90 Denemarken - Joegoslavië
14-11-90 Oostenrijk
- Noord-Ierland
27-03-91 Joegoslavië - Noord-Ierland
01-05-91 Joegoslavië - Denemarken
01-05-91 Noord-Ierland - Faeröer
16-05-91 Joegoslavië - Faeröer
22-05-91 Oostenrijk
- Faeröer
05-06-91 Denemarken - Oostenrijk
11-09-91 Faeröer
- Noord-Ierland
25-09-91 Faeröer
- Denemarken
09-10-91 Oostenrijk
- Denemarken
16-10-91 Faeröer
- Joegoslavië
16-10-91 Noord-Ierland - Oostenrijk
13-11-91 Denemarken - Noord-Ierland
13-11-91 Oostenrijk
- Joegoslavië

0-2
1-0
4-1
1-1
4-1
0-2
0-0
4-1
1-2
1-1
7-0
3-0
2-1
0-5
0-4
0-3
0-2
2-1
2-1
0-2

(0-1)
(0-0)
(2-1)
(0-1)
(2-1) 3x Pancev
(0-0)
(1-1) 3x Pancev
(0-1)
(1-0)
(2-0)
(1-0)
(1-0)
(0-3) 3x Clarke
(0-2)
(0-3)
(0-1)
(2-1)
(2-0)
(0-2)

Bovenaan gaat het tussen Joegoslavië en Denemarken.
In Kopenhagen winnen de Joegoslaven met 0-2, in Belgrado is
het andersom en zijn de Denen de bovenliggende partij door met
1-2 te zegevieren. Door dit duel wint de fel bekritiseerde trainer
Möller-Nielsen veel aan prestige. Daarna gaat het gelijk op en
winnen de twee landen al hun duels.
Het verliespunt dat de Denen in Noord-Ierland laat liggen, breekt
hen uiteindelijk op. Joegoslavië schittert met opwindend voetbal
door begenadigde voetballers. De spelers uit Kroatië (Suker,
Boban, Jarni, Prosinecki) en Slovenië (Katanec) stellen zich door de
Balkan-oorlog na de zomer van 1991 niet meer beschikbaar voor
Joegoslavië.
De groepszege weten de Joegoslaven desondanks binnen te
slepen door Oostenrijk in Wenen te verslaan. Denemarken blijft
een punt achter.

Eindstand Groep 4
1. Joegoslavië
8
7 0 1
14 24-4*
2. Denemarken
8
6 1 1
13 18-7*
3. Noord-Ierland
8
2 3 3
7 11-11
4. Oostenrijk
8
1 1 6
3 6-14
5. Faeröer
8
1 1 6
3 3-26
* Denemarken neemt de plaats in van Joegoslavië.

Darko Pancev
(Skopje, 1965) is op het hoogtepunt van zijn carrière. In 1991 schiet
hij zichzelf naar de Soulier d’Or als Europees topschutter en wint met
Rode Ster Belgrado de Europa-Cup I. Door de beslissende penalty te
benutten wordt hij een levende legende in Belgrado.
Zijn stijl lijkt op die van Gerd Müller. Draaien, wroeten, koppen,
schieten. Een groot deel van het spel gaat langs hem heen, maar hij
leeft op in het strafschopgebied, waar hij een koele afmaker is van de
geniale ﬂitsen en briljante invallen van zijn medespelers.
Pancev is een belangrijke pion in de Osim-ploeg die met ﬂitsend
voetbal winnaar wordt van groep 4.
Hij is de topscorer van Joegoslavië in de kwalificatieduels voor
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het EK 1992. Hij scoort tien van de 24 doelpunten, waaronder een
loepzuivere hattrick tegen Noord-Ierland.
De kern van dat team bestaat uit de Europa Cup 1-winnaar Rode
Ster Belgrado met behalve Pancev ook Dejan Savicevic en Sinisa
Mihajlovic. Daarnaast enkele Kroatische toppers, waaronder de Real
Madrid-speler Robert Prosinecki, maar die stopten aan het einde van
de kwalificatie met spelen van wedstrijden voor Joegoslavië. De EK in
Zweden moet het podium worden voor de internationale erkenning.
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Kwalificatiegroep 5

De wereldkampioen blijft
dichtbij huis
West-Duitsland is de heersende
wereldkampioen, maar trainer Berti
Vogts, die Beckenbauer opvolgt, komt
niet in een gespreid bedje. Voor de
opstelling maakt de hereniging niet
veel uit. Vooralsnog bestaat het team
grotendeels uit voormalige WestDuitsers. De loting oogt niet zwaar, en de
uitwedstrijden naar België en Luxemburg
zijn dichtbij huis. Maar het herenigde
Duitsland heeft van oudsher moeite met
de kleintjes.

Groepsindeling
België
Duitsland
Luxemburg

anvankelijk zijn zowel West- als OostDuitsland ingedeeld in groep 5; “Wir gegen
uns”. Direct zijn er al twijfels of de landen
elkaar na de historische nederlaag van de
West-Duitsers bij de WK 1974 na vijftien jaar
wel weer zullen treffen. De hereniging zit al in de pen en
de ‘revanche’ komt er niet.
Oost-Duitsland speelt de laatste interland op 12
september 1990. Thuis wordt België met 2-0 verslagen,
maar de kwalificatiewedstrijd wordt daarna tot een
vriendschappelijk duel gedegradeerd. Bij de volgende
geplande wedstrijd bestaat de DDR niet meer…
In Luxemburg weten de Duitsers maar ternauwernood
met 2-3 te winnen. Na een 0-3 hangt zelfs de gelijkmaker
in de lucht.

Uitslagen Kwalificatiegroep 5
17-10-90 Wales
- België
31-10-90 Luxemburg - Duitsland
14-11-90 Luxemburg - Wales
27-02-91 België
- Luxemburg
27-03-91 België
- Wales
01-05-91 Duitsland
- België
05-06-91 Wales
- Duitsland
11-09-91 Luxemburg - België
16-10-91 Duitsland
- Wales
13-11-91 Wales
- Luxemburg
20-11-91 België
- Duitsland
18-12-91 Duitsland
- Luxemburg

Het verenigde Duitsland doet meteen van zich spreken als
hooligans-natie.

Eindstand Groep 4
1. Duitsland
2. Wales
3. België
4. Luxemburg

A

De wedstrijd wordt ontsierd door hooligans, die de
verbouwereerde Luxemburgers de stuipen op het lijf
jagen. Ze hadden uitgekeken naar de confrontatie met
de wereldkampioen, maar zien de vernielingen in hun
gerenoveerde Stade Municipal met lede ogen aan.
De rol van België is snel uitgespeeld na nederlagen
in Wales en Duitsland. Het team rond de routiniers
Vandenbergh, Ceulemans en Scifo maakt geen sterke
periode door.
De grootste concurrent voor Duitsland is Wales. In
Cardiff is Ian Rush de matchwinner en dreigt voor de
wereldkampioenen zelfs een uitschakeling. Berthold
wordt uit het veld gestuurd (en krijgt vijf wedstrijden
schorsing!). In de tweede helft raakt Matthäus geblesseerd
en prompt gaat het mis.
In de return heeft Wales genoeg aan een gelijkspel, maar
wordt weggespeeld door een ontketend Duitse ploeg
met de uitblinkers Riedle, Doll en Völler, die allen in de
Italiaanse competitie spelen. Met 4-1 komt de ploeg van
trainer Yorath er nog genadig af.
Daarna maakt Duitsland het karwei af door zeges op
België en Luxemburg. In België is Völler weer eens de
grote man, maar wordt de overwinning overschaduwd
door misdragende ‘fans’ die nu weer huis houden in
Brussel.

6
6
6
6

5
4
2
0

0
1
1
0

1
1
3
6

3-1
2-3
0-1
3-0
1-1
1-0
1-0
0-2
4-1
1-0
0-1
4-0

10
9
5
0

(1-1)
(0-2)
(0-0)
(3-0)
(0-0)
(1-0)
(0-0)
(0-1)
(3-0)
(0-0)
(0-1)
(2-0)

13-4
8-6
7-6
2-14

Kalle
Karl-Heinz „Kalle“ Riedle (Weiler im Allgäu, 1965) behoort sinds
het WK van 1990 tot de vaste aanvallers in de Duitse selectie
naast Jürgen Klinsmann en Rudi Völler. Hij leerde eerst voor het
slagersvak, maar als voetballer kwam hij via TSV Ellhofen, FC
Augsburg en Blau-Weiss 90 Berlin in 1987 bij Werder Bremen
terecht. Met 18 goals had hij een wezenlijk aandeel in de
landstitel in 1988. In dat jaar behaalde hij met het Duitse team
de bronzen medaille op de Olympische Spelen 1988 in Seoel.
Bij de WK 1990 hoorde hij bij de selectie die wereldkampioen
werd. Hij viel drie maal in en stond alleen in de kwartfinale tegen
Tsjecho-Slowakije in de basis. Tegen Engeland in de halve finale
benutte bij de strafschoppenserie een penalty.
Riedle speelt momenteel bij Lazio Roma en lijkt een goede kans
te maken op een basisplaats in de Duitse selectie.

Wales
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Kwalificatiegroep 6

Een nieuwe
Nederlandse ster

Groepsindeling
Finland
Griekenland
Malta
Nederland
Portugal

De WK van 1990 was voor de Europees kampioen Nederland een grote deceptie.
Coach Beenhakker lukte het niet de vedetten onder controle te krijgen, waarna Rinus
Michels wordt teruggehaald. Zelfs de Generaal heeft moeite met zijn discipelen.
Rijkaard houdt na het beruchte ‘spuugincident’ zijn interlandloopbaan voor gezien
en Bordeaux-speler Kieft loopt weg uit het trainingskamp, omdat hij niet op kon
tegen de grote Ajax-kern. Gullit en Van Basten zijn vaak geblesseerd, maar er rijst een
nieuwe ster aan het firmanent: Dennis Bergkamp.

oornaamste concurrent voor Nederland is
Portugal dat zo graag naar de Europese top
wil, maar steeds net kwalificatie voor een
groot toernooi mist. Met Futre, Rui Barros en
Vitor Baia heeft het wel topspelers in het elftal.
Nadat Portugal direct een punt laat liggen in Finland volgt
de onderlinge ontmoeting tussen de twee favorieten. In
Porto wint het team van trainer Carlos Queiroz van een
matig Oranje door een doelpunt van Rui Aguas. De beide
ploegen komen gelijk bovenaan te staan, als Portugal
in Griekenland verliest en ook Nederland gelijkspeelt in
Finland. De ploeg van Michels heeft inmiddels wel een veel
beter doelsaldo door een 0-8 zege op Malta met vijf treffers
van Van Basten.

V

De beslissing moet vallen in de thuiswedstrijd van
Nederland tegen Portugal.
Frank Rijkaard, die intussen net als Van Basten en Gullit
triomfen viert bij AC Milan, maakt zijn come-back.
Nederland wint in de Kuip met 1-0 door een daverend
afstandsschot van Richard Witschge. Het is de enige keer
dat Nederland in een EK-kwalificatiewedstrijd van het ZuidEuropese land weet te winnen.
In de laatste wedstrijd in Griekenland kan Oranje zelfs een
kleine nederlaag lijden, maar maakt het karwei keurig af
door goals van de nieuwe ster Bergkamp en een snoekduik
van Blind.
Nederland mag de Europese titel verdedigen, Portugal
moet weer in de wachtkamer.

Uitslagen Kwalificatiegroep 6
12-09-90 Finland
- Portugal
17-10-90 Portugal
- Nederland
31-10-90 Griekenland - Malta
21-11-90 Nederland
- Griekenland
25-11-90 Malta
- Finland
19-12-90 Malta
- Nederland

0-0
1-0
4-0
2-0
1-1
0-8

23-01-91
09-02-91
20-02-91
13-03-91
17-04-91
16-05-91
05-06-91
11-09-91
09-10-91
16-10-91
30-10-91
20-11-91
04-12-91
22-12-91

3-2
0-1
5-0
1-0
2-0
2-0
1-1
1-0
1-1
1-0
2-0
1-0
0-2
1-1

Griekenland
Malta
Portugal
Nederland
Nederland
Finland
Finland
Portugal
Finland
Nederland
Griekenland
Portugal
Griekenland
Malta

Eindstand Groep 6
1. Nederland
2. Portugal
3. Griekenland
4. Finland
5. Malta

-

8
8
8
8
8

Portugal
Portugal
Malta
Malta
Finland
Malta
Nederland
Finland
Griekenland
Portugal
Finland
Griekenland
Nederland
Griekenland

6
5
3
1
0

1
1
2
4
2

1
2
3
3
6

13
11
8
6
2

(0-0)
(2-0)
(2-0)
(1-1)
(0-3) 5x Van Basten,
w.o. hattrick
(1-1)
(0-1)
(3-0)
(1-0)
(1-0)
(0-0)
(0-0)
(1-0)
(0-0)
(1-0)
(0-0)
(1-0)
(0-1)
(1-0)

17-2
11-4
11-9
5-8
2-23

The Non-Flying Dutchman
Dennis Bergkamp (Amsterdam, 1969) is op
23-jarige leeftijd al de vedette van Ajax en de
coming-man van Oranje.
Dennis Bergkamp werd toegelaten tot de
befaamde jeugdopleiding van Ajax toen hij
twaalf was. Hij maakte zijn debuut in het
eerste elftal onder trainer Johan Cruijff op 14
december 1986, tegen Roda JC. Een half jaar
later won hij zijn eerste hoofdprijs: hij viel in
tijdens de gewonnen Europa Cup II-finale
tegen Lokomotive Leipzig.
Daarna was Bergkamp basisspeler bij Ajax.
Hij werd landskampioen in 1990, won de
UEFA-Cup in 1992. Hij was topscorer van de
eredivisie en Nederlands voetballer van het
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jaar in 1991.
Bergkamp maakte, onder bondscoach Rinus
Michels, zijn debuut in het Nederlands elftal op
26 september 1990 tegen Italië. Het EK 1992 in
Zweden moet zijn eerste grote toernooi worden,
maar na de winst van de UEFA-Cup is zijn naam
al gevestigd en lijkt het een kwestie van tijd voor
hij naar het buitenland gaat.
Een lastig probleem is zijn vliegangst, waardoor
hij verre uitwedstrijden in Europees verband
aan zich voorbij laat gaan. Gelukkig is Zweden
ook per auto bereikbaar…
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E

ngeland, Ierland en Polen tonen zich vrijwel
gelijkwaardig en spelen in de onderlinge
ontmoetingen steeds gelijk. Engeland weet alleen
de eerste wedstrijd van Polen te winnen en dat is
achteraf een belangrijke overwinning.

In de zes wedstrijden scoren de Engelsen slechts zeven treffers,
waaronder een eigen doelpunt.
De meeste treffers vallen bij Polen – Ierland. De winnaar is dichtbij
de groepszege. De Ieren staan door goals van McGrath, Townsend
en Cascarino een kwartier voor het eind met 1-3 voor, maar Furtok
en Urban zorgen voor de sensationele 3-3 eindstand.
Op de laatste speeldag valt de beslissing. Engeland moet in
Polen een punt halen, omdat het Ierland van Jack Charlton een
beter doelsaldo heeft. Nadat een eigen doelpunt van Mabbutt
Polen op voorsprong brengt, dreigt lang de uitschakeling van de
wereldkampioenen van 1966. Dertien minuten voor tijd zorgt
Gary Lineker met een prachtige volley voor de verlossende treffer,
waardoor Engeland toch mag deelnemen aan de eindronde. Maar
veel vertrouwen in een goede afloop is er niet.

Engelse coach onder vuur
Groepsindeling
Engeland
Ierland
Polen
Turkije

36

Trainer Graham Taylor ligt zwaar onder vuur. Op het
middenveld worden de geblesseerde Gascoigne en de
met de coach overhoop liggende Waddle node gemist
en Taylor krijgt het verwijt zijn spelers alleen maar te
laten rennen. Het elftal leunt op de geroutineerde
defensie, de creatieve oplossingen moeten vooral van
de Bari-speler Platt komen, voorin vertrouwt Taylor op
good-old Lineker, topscorer van de WK 1986.
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Uitslagen Kwalificatiegroep 7
17-10-90 Engeland
- Polen
17-10-90 Ierland
- Turkije
14-11-90 Ierland
- Engeland
14-11-90 Turkije
- Polen
27-03-91 Engeland
- Ierland
17-04-91 Polen
- Turkije
01-05-91 Turkije
- Engeland
01-05-91 Ierland
- Polen
16-10-91 Polen
- Ierland
16-10-91 Engeland
- Turkije
13-11-91 Turkije
- Ierland
13-11-91 Polen
- Engeland

Eindstand Groep 6
1. Engeland
2. Ierland
3. Polen
4. Turkije

6
6
6
6

3
2
2
0

3
4
3
0

0
0
1
6

2-0
5-0
1-1
0-1
1-1
3-0
0-1
0-0
3-3
1-0
1-3
1-1

(1-0)
(2-0) 3x Aldridge
(0-0)
(0-1)
(1-1)
(0-0)
(0-1)

9
8
7
0

7-3
13-6
8-6
1-14

(0-1)
(1-0)
(1-1)
(1-0)

Voetbal is een simpel spel; 22
mannen rennen achter een bal
aan

Gary Lineker
Gary Lineker (Leicester, 1960) zit in de herfstdagen van zijn carrière
in Engeland, maar wil nog een keer schitteren op een internationaal
podium. Eerder was hij de met zes treffers de topscorer van het hete
WK 1986 in Mexico en voegde daar in Italië in 1990 nog vier WK-goals
aan toe. Op de EK’s van 1988 en 1992 was hij niet succesvol.
De altijd sportieve spits wil op het EK in Zweden afscheid nemen met
een Europese titel en als eeuwig Engels topscorer. Hij komt er nog één
tekort om het record van Bobby Charlton te evenaren.
Lineker begon zijn carrière bij Leicester City in 1976 en brak door in
het eerste team in 1978. Door zijn goals promoveerde Leicester in
het seizoen 1982/83. In het seizoen 1984/85 werd hij topscorer in de
Engelse competitie. Het leverde hem een transfer op naar Everton,
waar hij meteen weer Engels topscorer werd.
Na slechts één seizoen Everton verhuisde Lineker naar Barcelona. Het
verblijf in Spanje was geen groot succes, maar Lineker won wel een

Europa Cup II in 1989.
In 1989 keerde Lineker terug naar Engeland, waar hij met
meer succes bij Tottenham Hotspur ging spelen. De Spurs
wonnen de FA Cup in 1991.
Aan Lineker wordt de vaak geciteerde uitspraak
toegeschreven: Voetbal is een simpel spel; 22 mannen rennen
achter een bal aan en uiteindelijk winnen de Duitsers.
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De knock-out

Joegoslavië exit
Zelden had de politiek meer invloed op de sport dan op het EK van 1992. Natuurlijk,
de Olympische Spelen van 1956 en 1972 hadden er mee te maken gehad en de
discussies voor de WK 1978 over de junta in Argentinië lagen nog vers in het
geheugen.
46 Jaar na de Tweede Wereldoorlog is er weer oorlog in Europa. Het eeuwige kruitvat
Joegoslavië is na de dood van Tito (1892-1980) uiteengevallen en de verschillende
volkeren staan elkaar sindsdien naar het leven. In het voorjaar van 1992 escaleert
het en ontstaat een complete burgeroorlog. Reden voor de UEFA op 31 mei 1992
te besluiten Joegoslavië alsnog uit te sluiten van de eindronde in Zweden. Daar
was een embargo van de VN aan voorafgegaan, als reactie op de Servische agressie
tegen Bosnië-Herzegovina, nadat deze republiek zich in maart 1992 onafhankelijk
verklaard. Op grond van VN-resolutie 757, met daarin een wereldwijde boycot,
kon de UEFA de winnaar van groep 4 simpel weren. Tot verdriet en woede van de
Joegoslavische ploeg, die al was ingekwartierd in Zweden.
Zowel FIFA als UEFA hadden de zaak lange tijd
voor zich uit geschoven in afwachting van de
ontwikkelingen op de Balkan. De wereld had
machteloos toegekeken hoe de volgelingen van
de Joegoslavische president Slobodan Milosevic
plunderend en moordend door de buurlanden
trokken en etnische zuiveringen doorvoerden. De
oorlogsmisdadigers konden uiteindelijk toch een
halt worden toegeroepen, Groot-Servië kwam er
niet.
Al in de loop van de tachtiger jaren was het
onrustig op de Balkan. Uitgerekend tijdens een
voetbalwedstrijd liep de situatie uit de hand.
Op 13 mei 1990 kwam het in het MaksimirStadion in Zagreb, 14 jaar daarvoor nog stadion
tijdens de EK 1976, tot geweld tussen de twee
supportersgroepen Bad Blue Boys van de
thuisclub en de hooligans Delije uit Belgrado o.l.v.
de latere oorlogsmisdadiger Arkan. Na de veldslag
telde men 150 gewonden en vele arrestanten,
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waaronder de voetbalster uit Zagreb,
Zvonimir Boban, die een politieagent aan
het hoofd verwond had.
Als gevolg van het uiteenvallen van de
Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië
braken meerdere oorlogen uit in
Joegoslavië.
De oorlog die aanleiding was tot de
uitsluiting van Joegoslavië voor de EK
1992 was de Bosnische Oorlog, na de
onafhankelijkheidsverklaring van Bosnië
en Herzegovina.
De Bosnische Serviërs waren tegen
onafhankelijkheid, maar na een
referendum riepen de Bosnisch-Kroatische
en Bosnische Moslim-parlementsleden op
5 april 1992 de onafhankelijkheid uit. Als
reactie hierop riepen de Bosnische Serviërs
op 7 april 1992 een eigen republiek uit: de
Republika Srpska en claimden ook grote
gebieden elders in het land waar een
Servische minderheid woonde.
Elk van de drie etnische groepen vormden
eigen legertjes en lokale milities, waarbij
de Serven werden gesteund door het
Joegoslavische Volksleger. Eén van de
eerste gewelddadige incidenten vond
al plaats op 30 september 1991, toen
het Joegoslavische Volksleger het door
Bosnische Kroaten bewoonde stadje Ravno
verwoestte, tijdens de strijd om Dubrovnik.
Na het referendum op 29 februari en 1
maart 1992 escaleerde de situatie snel. Op
verschillende plaatsen braken gevechten
uit, in eerste instantie tussen Serviërs en
Bosniakken. Massamoorden en etnische
zuiveringen vonden plaats. Bosnische
burgers werden het doelwit. Serviërs
richtten ook vele detentiekampen op,
waarvan Omarska het meest beruchte is
geweest. De oorlog zou tot 1995 duren.
Diskwalificatie
Voor het Joegoslavische voetbal was de
uitsluiting fataal. In de kwalificatiegroep
was de aanvankelijk nog gemengde
selectie groepswinnaar geworden. Voor
het begin van het seizoen 1991-92 trokken
de clubs uit Kroatië en Slovenië zich uit de
Joegoslavische competities terug. In de
loop van het seizoen volgden spelers uit

Bosnië. Bij het nationale team eenzelfde
proces. Kroatië en Slovenië hadden
zich als zelfstandig land aangemeld bij
de UEFA en FIFA, waarna de Kroaten
Prosinecki, Jarni, Boban en Suker, alsmede
de Sloveen Katanec zich in de loop van
1991 onmiddellijk terugtrokken voor het
Joegoslavische team. Met het restant,
voornamelijk uit teams uit Belgrado, wist
‘Joegoslavië’ zich alsnog te kwalificeren
en schijnbaar van een ticket voor de
eindronde te verzekeren. Al verklaarden
spelers toen al, zich hier nauwelijks op te
kunnen verheugen. Daarvoor waren de
berichten uit hun omgeving en de beelden
op televisie te gruwelijk.
De oplossing liet zich raden. De Denen als
nummer twee van groep 4 mocht alsnog
naar Zweden. De Deense bond was al in
januari ingeseind dat het nationale team
paraat moest staan als stand-in voor het
verscheurde Joegoslavië.

in 1991 wordt opgericht uit een groep
hooligans van Rode Ster Belgrado en
elementen uit het criminele milieu.
Arkan wordt ervan beschuldigd
roofovervallen en moorden begaan te
hebben in Zweden, Italië en België in
de ‘70-er jaren. Bovendien is hij actief in
de drugshandel en als huurmoordenaar
voor de Joegoslavische geheime dienst.
Hij is nauw bevriend met de in het
Amsterdamse criminele milieu opererende
topcrimineel Jotsa Jocić. In 1979 werd
hij in Nederland gearresteerd na een
overval op een juwelier, maar in 1981 wist
hij te ontsnappen uit de Bijlmerbajes.
In 28 districten van Bosnië en Kroatië
worden de Arkans Tijgers de groep voor
oorlogsmisdaden verantwoordelijk
gehouden. De Britse regering beschuldigt
hem ervan ook actief geweest te zijn in de
Kosovo-oorlog.

Arkan
Een hooligan van Rode Ster Belgrado
speelt een belangrijke rol bij oorlogen op
de balkan.
Al eind tachtiger jaren komt het bij
ontmoetingen tussen Servische en
Kroatische teams tot ongeregeldheden, als
voorbodes van de Balkan-oorlog. RodeSter-fan Zeljko Raznatovic (bijgenaamd
Arkan, 1952 - 2000) is commandant van
de paramilitaire groep Arkans Tijgers, die

Uiteenvallen Sovjet-Unie
De overkoepelende voetbalbonden hadden het er maar moeilijk mee. Op een UEFA-congres
op 13 januari 1992 werd besloten de G.O.S. als vervanger van het uiteengevallen Sovjet-Unie
toe te laten. Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, (oﬃcieel C.I.S. = Commonwealth of
Independent States) was een los verband van ex-Sovjetstaten dat ontstond bij de val van de
unie in december 1991. Op 8 december 1991 ondertekenden de leiders van Rusland, Oekraïne
en Wit-Rusland in Minsk een akkoord dat leidde tot de oprichting van het G.O.S.
De verschillende (voormalige) deelstaten meldden zich aan als lid bij UEFA en FIFA. In 1991
was Estland de eerste, daarna volgden Armenië, Georgië, Letland, Litouwen, Oekraïne, WitRusland (Belarus) en tenslotte Rusland.
Overeengekomen met de UEFA dat onder de naam G.O.S. wel mocht worden geelgenomen
aan het EK 1992, terwijl de diverse onafhankelijke staten hun eerste interlands al hadden
gespeeld!
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de loting

De loting van de eindronde
in Göteborg
De acht landen worden verdeeld over twee groepen. Men speelt al met het idee om
16 landen tot de eindronde toe te laten, maar dat agendapunt wordt doorgeschoven.
Meer zorgen heeft de UEFA over de amusementswaarde. De slechte herinneringen
aan het WK 1990 zijn nog vers. De agressiviteit op het veld is flink toegenomen en de
tactieken zijn vooral gericht op het voorkomen van doelpunten. De regels worden
verscherpt, voor tackles van achteren en elleboogstoten krijgen spelers voortaan de
rode kaart. Een Fair Play-competitie moet sportief spel stimuleren.
Bij de loting op 17 januari 1992 door oud-speler Nils Liedholm is het onzeker wat
er met Sovjet-Unie en Joegoslavië gebeurt. In principe mogen de beide landen
deelnemen met spelers uit de basislanden. Er wordt in januari besloten, dat wanneer
het in een land alsnog voor de eindronde misgaat, de nummer twee uit die groep
wordt toegelaten.
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Nederland rekent zich rijk
De Zweedse voetbalgrootheid Nils Liedholm heeft een gelukkige
hand. Zijn gegraai in de bokaal met deelnemende landen aan de EKeindronde levert twee groepen op, die aan Nederlandse zijde met
opluchting wordt begroet. Weliswaar ontloopt Oranje Duitsland niet,
maar daar staat tegenover dat zowel het uiteengevallen Sovjet-Unie
als Schotland tot de minder sterke landen worden gerekend.
De opluchting bij zowel Berti Vogts als Rinus Michels is groot. Beide
coaches hopen al op de halve finales. De angst voor een ‘supergroep’
met Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland was bij velen
aanwezig, maar door de gebruikelijke manipulatie van de loting komt
deze niet tot stand.
Om organisatorische redenen valt er een last van de
veiligheidsmensen af, als blijkt dat met name de Duitsers en
de Nederlanders van Engeland worden gehouden. Het hoofd
veiligheidszaken, Sune Sandström, kan slechts twee echte
risicoduels aankruisen: op 17 juni Zweden – Engeland in Stockholm,
een confrontatie die ooit tot helse rellen leidde en een dag later
Nederland – Duitsland in Göteborg.
Gele kaarten
Op aandrang van de verschillende bondscoaches, met name Rinus
Michels, wijzigt de UEFA in de aanloop naar het EK de regeling met
betrekking tot de gele kaarten. In eerste instantie zouden de spelers
hun pakket vermaningen meenemen naar het eindtoernooi, waarbij
de tweede gele prent één wedstrijd schorsing zou opleveren. Ook
iedere volgende vermaning betekent voor de betrokkenen dat hij het
volgende duel moet toekijken.
Omdat Zweden, dat geen kwalificatiereeks hoefde af te werken, op
dit vlak sterk in het voordeel zou zijn, drongen de bondscoaches erop
aan alle deelnemers met een schone lei te laten beginnen. Voor dit
argument zwichtte de Europese voetbalorganisatie. Het heeft tot
gevolg dat alle spelers zonder gevolgen tegen één gele kaart kunnen
oplopen. Hierna betekent iedere waarschuwing direct één wedstrijd
schorsing.
Reglement
In Zweden kan het lot gaan beslissen over uitschakeling of plaatsing
voor de halve finales. In eerste instantie worden de ranglijsten van de
groepen bepaald door het aantal; behaalde punten. Wanneer twee of
drie landen gelijk eindigen, geeft het doelsaldo de doorslag. Mocht
ook het verschil geen beslissing brengen, gaat het land met de meest
gescoorde treffers een ronde verder. Indien ook dat geen uitsluitsel
biedt, wordt gekeken naar het onderlinge duel. Wanneer dat is
geëindigd in een puntendeling, bepaalt het lot wie verder gaat en wie
naar huis moet.
Nederland kreeg tijdens het WK 1990 al te maken een loting. Op die
manier werd bepaald dat Oranje in de achtste finales stuitte op WestDuitsland en mocht Ierland het opnemen tegen Roemenië. Anders
waren we natuurlijk wereldkampioen geworden…
De halve finales en finale kennen wel een winnaar. Bij een gelijke
stand na negentig minuten volgt een verlenging en vervolgens
eventueel strafschoppen.

Groep A
Denemarken
Engeland
Frankrijk
Zweden

Groep B
Schotland
GOC
Duitsland
Nederland
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De genodigden

De ploegen
Vier debutanten in Zweden, al hebben Duitsland (als West-Duitsland) en GOS (als
Sovjet-Unie) eerder deelgenomen onder hun oude status. De Schotse en Zweedse
spelers mogen voor het eerst aan een EK deelnemen.
Favoriet bij de bookmakers zijn wereldkampioen Duitsland, Frankrijk en
titelverdediger Nederland, met gastland Zweden als mogelijke outsider. De andere
landen zullen volgens de voorspellingen niet veel meer dan een figurantenrol spelen.
Engeland heeft op het WK wel de halve finale bereikt, maar de matige kwalificatie
geeft weinig vertrouwen. GOS is de grote onbekende, debutant Schotland niet meer
als een gezellige deelnemer.
De Joegoslaven golden als een van de favorieten voor de titel, omdat ze over
een ongekend sterk elftal beschikten, maar na hun uitsluiting valt van vervanger
Denemarken weinig te verwachten.
Schotland
De Schotten worden beschouwd als de grote outsider. Het team van bondscoach Andy Roxburgh
verloor tijdens de kwalificatiereeks maar één wedstrijd. Spits Ally McCoist van Glasgow Rangers
ontpopte zich als topscorer; in de zes wedstrijden die hij speelde, mikte hij vier keer raak. Gordon
Durie van Tottenham Hotspur kwam tot drie doelpunten. McCoist en Durie vormen samen met John
Robertson van Heart of Midlothian afwisselend de Schotse aanvalslinie.
De meest ervaren internationals zijn de verdedigers Richard Gough (Glasgow Rangers) en Maurice
Malpas (Dundee United) en de teruggekeerde Gordon Strachan (Leeds United), die op het middenveld
een koppel vormt met Paul McStay (Celtic), maar voor het EK afhaakt.

GOS
Nederland krijgt niet te maken met een uitgeholde ploeg van de voormalige Sovjet-Unie. Tot en met
de Olympische Spelen in Barcelona mogen de toppers uit de Oekraïne en Georgië nog meedoen met
het A-team. Vooral de profs uit de Oekraïne zijn voor bondscoach Anatoli Bychovets van groot belang.
Het gaat immers om Aleksei Michailichenko, Sergei Yuran, Oleg Protassov, Oleg Kuznetsov en Andrei
Kansjelskis.
Uit de selectie die in 1988 aantrad tegen Oranje behoren alleen Kuznetsov, Michailichenko (beiden van
Glasgow Rangers) en Alejnikov (Lecce) nog tot de groep.
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Duitsland
Duitsland is weer een van de favorieten. Na het gewonnen WK in Italië bracht coach Vogts enkele
opmerkelijke veranderingen aan in het basiselftal. Hij zette Thomas Hässler en Jürgen Klinsmann op de bank,
terwijl Thomas Berthold wegens een schorsing buiten de boot viel. Enkele talenten grepen hun kans zich tot
vaste kracht te ontwikkelen. Andreas Möller bevestigt de lang gekoesterde verwachtingen, terwijl Karl-Heinz
Riedle en Thomas Doll zich ontpoppen als het nieuwe koningskoppel, terwijl ook Hässler en Klinsmann een
nieuwe kans lijken te krijgen. Grote vraag is wie de opvolger van Matthäus moet worden als leider in het
elftal. Vogts lijkt te kiezen voor een combinatie van Sammer en Effenberg.

Frankrijk
Door tijdens de kwalificatiewedstrijden zonder puntverlies als groepswinnaar te eindigen heeft
Frankrijk zichzelf ongewild tot favoriet gebombardeerd. Met Platini als coach zijn de verwachtingen
ook in eigen land hooggespannen, al heeft het ongenaakbare imago een deuk opgelopen door de
verloren oefenwedstrijden.
Platini kiest voor een 2-mansvoorhoede met Papin en Cantona die Frankrijk naar de tweede Europese
titel moeten schieten. Zwakke plek lijkt het middenveld, dat niet de klasse heeft van het team dat in
1984 de titel heeft.

Engeland
Bij elk groot toernooi zijn de verwachtingen in Engeland torenhoog, al lijkt dat bij dit EK niet terecht.
Blessures van belangrijke steunpilaren (Barnes, Gascoigne) en de kritiek op coach Taylor hebben de hoop op
de eerste Europese titel voor Engeland flink getemperd. Vooral het passeren van de creatieve middenvelder
Chris Waddle wordt hem niet in dank afgenomen. Lineker en youngster Shearer moeten ervoor zorgen dat
Engeland alsnog minimaal de tweede ronde bereikt.

Denemarken
De gouden jaren lijken voor Denemarken voorbij, het team kon zich niet voorbereiden en trainer
Möller-Nielsen ligt onder vuur door zijn ruzie met vedette Michael Laudrup. Kortom, niets lijkt een
snelle uitschakeling voor de Denen in de weg te staan.
Al heeft het met Brian Laudrup, Flemming Poulsen en Peter Schmeichel heel aardige spelers in de
selectie, maar een hoofdrol lijkt voor hen niet weggelegd.

Zweden
Het grootste vraagteken is Zweden. Het thuisland heeft nog nooit aan een EK deelgenomen en het WK 1990
was een fiasco. Inmiddels heeft coach Svensson een verjonging doorgevoerd en met spelers die in ZuidEuropa voetballen (Brolin, Schwarz) denkt Svensson toch voor een verrassing te kunnen zorgen met steun
van het thuisfront.
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De regisseurs I
Tommy Svensson (1945) is een zoon van Stig Svensson, die 40 jaar
lang als trainer en voorzitter een belangrijke rol vervulde bij Östers
Växjö. De huidige bondscoach, die zelf 40 interlands speelde
en deelnam aan het WK 1970 in Mexico, speelde ook langdurig
voor die club, terwijl hij tevens enkele seizoenen uitkwam voor
Standaard Luik.
In 1978 begon hij als trainer. Via Östers Växjö, Alvesta GIF en
het Noorse Trömsö werd hij op 1 januari 1991 bondscoach van
Zweden.
Michel Platini (1955 te Joeuf ) behoort tot de beste spelers die
Frankrijk ooit heeft voortgebracht. De middenvelder vierde
successen bij Nancy, St. Etienne en Juventus, waarmee hij ook
verschillende Europa Cups veroverde. Tijdens zijn 72 interlands
deed hij niet alleen mee aan de WK’s van 1978, 1982 en 1986, maar
werd hij in 1984 ook nog eens Europees Kampioen.
Toen de Franse ploeg in 1988 op een dood spoor beland was,
nam de wereldster vanaf 1 november het roer over. Plaatsing voor
het WK 1990 was toen al onmogelijk, maar vervolgens voerde hij
Frankrijk wel ongeslagen naar Zweden.
Graham Taylor (1944) heeft voor Engelse begrippen een
ongebruikelijke loopbaan achter de rug. Hij werd bondscoach,
zonder zelf op hoog niveau te hebben gevoetbald. Hij verbleef tot
zijn 28e bij Grimsby Town en Lincoln City, totdat een heupblessure
het einde van zijn actieve carrière betekende. Bij zijn laatste club
begon hij vervolgens als trainer (met promotie naar de derde
divisie als succes), voor hij Watford rechtstreeks van de vierde naar
de eerste divisie voerde. In 1987 stapte hij over naar Aston Villa en
drie seizoenen later, na het WK 1990, begon hij als bondscoach.

De trainers van groep 1
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Richard Möller-Nielsen werd op 19 juni 1938 geboren in het
dorpje Elstrup vlakbij Odense. Op 19-jarige leeftijd debuteerde
hij in de hoogste Deense divisie bij Odense BK, waarvoor hij 150
competitiewedstrijden zou spelen. Möller-Nielsen was een matige
centrale verdediger en niet gezegend met veel techniek. De lange
speler was sterk in de lucht en meedogenloos in de duels. Die
kwaliteiten leverden hem de bijnaam Richard Leeuwenhart op en
bovendien twee interlands in het nationale elftal. In 1959 verloor
hij met 5-1 van Tsjecho-Slowakije. Twee jaar later won hij zijn enige
interland tegen Noorwegen: 4-0.
Een gescheurde kruisband maakte op 24-jarige leeftijd een einde
aan zijn actieve carrière als speler. Na een jaar besloot hij verder
te gaan als trainer. In 1963 werd hij jeugdtrainer bij Odense,
vervolgens werkte hij bij Esjberg (1968-69), Svendborg (1969-74)
om in 1975 bij Odense terug te keren.
Als hoofdtrainer leidde hij de club in tien jaar twee keer naar de
nationale titel (1977 en 1982). In 1978 bood de Deense bond
hem de coaching van het nationale jeugdteam voor spelers tot
21 jaar aan, die hij tot 1990 aanhield. Vanaf 1982 fungeerde hij als
assistent van bondscoach Sepp Piontek. Op 1 januari 1986 trad
Möller-Nielsen full-time in dienst van de Deense voetbalbond
en kreeg hij de eindverantwoordelijkheid over het Olympische
team. Die ploeg loodste hij aanvankelijk met gemak door de
voorronden voor het eindtoernooi van 1988 in Seoel, maar kwam

in de laatste kwalificatiewedstrijd in opspraak. Möller-Nielsen
stelde Per Frimann op, die al twee WK-kwalificatiewedstrijden in
de A-selectie op zijn naam had staan. Groepswinnaar Denemarken
werd gediskwalificeerd en het hoofd van de verantwoordelijke
coach werd geëist. Möller-Nielsen mocht aanblijven, wel werd
bondssecretaris Erik Hildstrup ontslagen.
In de schaduw van de populaire Piontek is de introverte en stuurs
kijkende Möller-Nielsen bepaald geen volksheld. Sören Lerby
maakte Moller-Nielsen in Frankrijk (WK 1984), Mexico (WK 1986)
en West-Duitsland (EK 1988) op drie grote toernooien mee als
assistent, maar kreeg nooit echt hoogte van de rechterhand van
Piontek. “Het is mij nooit helemaal duidelijk geworden wat hij
precies deed. Hij oefende wel eens met een paar jonge jongens op
vrije trappen, dat weet ik nog wel. Die man zei nooit wat.”
Ook Ivan Nielsen was weinig vleiend. De 35-jarige voorstopper
van B1903 Kopenhagen, die voor Feyenoord en PSV uitkwam: “De
oudere spelers hadden geen respect voor hem. Als hulptrainer
had hij weinig in te brengen, eigenlijk deed hij niet veel meer dan
de ballen verzamelen.”
Bondscoach
Sepp Piontek diende in maart 1990 zijn ontslag in en werd
bondscoach van Turkije. De Deense bond zette ook Möller-Nielsen
op een zijspoor en kwam met de Duitser Horst Wohlers op de
proppen, maar diens werkgever Bayer Uerdingen liet hem gaan.
De bond kwam terug bij Möller-Nielsen, die alleen genoegen
nam met een vierjarige verbintenis. Per 11 april 1990 was hij
bondscoach van Denemarken.
De Deense pers pruimde Möller-Nielsen niet; hij kwam al snel
onder een spervuur van kritiek te liggen. De coach werd een
veel te negatieve spelopvatting verweten die gebaseerd was op
loopvermogen en kracht en niet op het speelse karakter dat het
Deense voetbal typeerde.
In november 1990 was er een geruchtmakend conflict met de
gebroeders Laudrup, waar Möller-Nielsen sterk uitkwam en aan
prestige won. Michael Laudrup speelt sindsdien niet meer onder
deze bondscoach.
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De regisseurs II
Rinus Michels (1928) zal in Zweden zijn laatste klus als trainer
klaren. De generaal stond jarenlang in de spits bij Ajax voor hij
de Amsterdamse club als trainer naar de wereldtop stuwde.
Na de eerste Europa Cup in 1971 stapte hij over naar Barcelona
om vervolgens Oranje (WK 1974), weer Ajax, weer Barcelona,
Los Angeles Aztecs, FC Köln, opnieuw Oranje (EK 1988), Bayer
Leverkusen en, voor de derde keer, Oranje onder zijn hoede te
nemen. In die jaren haalde hij bijna alle titels die te veroveren zijn,
met het Europese kampioenschap als hoogtepunt.
Andy Roxburgh (1943) was de eerste bondscoach die Schotland
naar een EK-toernooi leidde. Zelf had hij nooit op topniveau
gevoetbald. Hij bleef in het profvoetbal steken bij Queens Park,
Patrick Thistle, Falkirk en Clydebank. In 1976 mocht hij aan de slag
bij de Schotse bond als trainer van de nationale jeugdploegen.
Met het elftal onder 18 jaar veroverde hij in 1982 de Europese
titel. Vanaf 18 juli 1986 heeft hij de A-selectie onder zijn hoede,
waarmee hij zich twee jaar geleden ook al kwalificeerde voor het
WK in Italië.
Anatoly Bychovets (1946) heeft niet veel prijzen veroverd, maar
kan toch terugkijken op een succesvolle loopbaan. Als spits van
Dinamo Kiev werd hij drie keer landskampioen en speelde hij 40
interlands. Hij deed mee aan het EK 1968 en het WK 1970.
Als trainer begon hij bij een voetbalschool in Kiev, voor hij eerst de
jeugdselectie van Oekraïne en later de Sovjet-jeugdelftallen onder
zijn hoede.
In 1986 begon hij bij de Olympische ploeg, waarmee hij in 1988
de gouden medaille veroverde. Destijds begeleidde hij tevens
Dinamo Moskou. Vanaf juli 1990 houdt hij zich bezig met de
nationale selectie van de Sovjet-Unie, tegenwoordig de G.O.S.

De trainers van groep 2
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Hans-Hubert (Berti) Vogts (1946) won tijdens zijn actieve loopbaan
als eenvoudige rechtsback ongeveer alles wat er te winnen viel
met Borussia Mönchengladbach en de Duitse nationale ploeg: de
wereldtitel in 1974, twee UEFA-Cups, vijf landstitels en de DFBPokal. Nadat hij in 1979 stopte, begon hij direct als bondscoach
voor de jeugdopleiding. In dat kader veroverde hij met
verschillende selecties opnieuw hoofdprijzen, voor hij in juli 1990
de A-selectie overnam van zijn vroegere collega-international
Franz Beckenbauer.
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De scheidsrechters van Oranje
Bo Karlsson (Nederland – Schotland, 12 juni)
De Deense bankier werd op 12 oktober 1949 geboren en woont in Jönköping. Hij fluit sinds 1985 in FIFA-verband. Hij leidde onder meer de EC II-finale tussen Manchester United en Barcelona
op 15 mei 1991 in Rotterdam. Op 4 december 1991 floot hij Griekenland – Nederland, de ontmoeting waarin Oranje zich kwalificeerde voor Zweden.
José Rosa dos Santos (Nederland – GOS, 15 juni)
De Portugese ambtenaar werd geboren op 29 mei 1945 en woont in Bekja. Hij fluit sinds 1982 in FIFA-verband en was actief op het EK 1988 en WK 1990. Hij floot de ontmoeting om de
Europese Super Cup op 10 oktober 1990 tussen Barcelona en Sampdoria. OP 27 september 1989 arbitreerde hij Feyenoord – VfB Stuttgart voor de UEFA-Cup.
Hij vocht ooit als soldaat in Afrika.
Pierluigi Pairetto (Nederland – Duitsland, 18 juni)
De Italiaanse veearts werd geboren op 15 juli 1952 en woont in Nichlino. Hij fluit sinds 1989 in FIFA-verband. Op 4 maart 1992 leidde hij Feyenoord – Tottenham Hotspur voor de EC II en op
15 oktober kwam hij in actie bij de Olympische interland Nederland – Portugal in Utrecht. Hoewel hij internationaal nog geen grote naam opbouwde, had Pairetto in Italië al vele nationale
topwedstrijden onder zijn hoede.
De grote favoriet voor de finale is ongetwijfeld Bruno Galler. De Zwitser werd geboren op 21 oktober 1949 en woont in Untersiggenthal. Hij is leraar en fluit sinds 1978 in FIFA-verband en sinds
1982 is hij actief op alle grote toernooien.
Qua ervaring doet Emilio Soriano Aladren niet veel onder voor Galler. De Spanjaard werd geboren op 29 oktober 1945 en woont in Madrid. De verkoopmanager fluit eveneens sinds 1978 in
FIFA-verband en was actief op het EK 1988 en WK 1990.
De derde kandidaat voor de finale is Tulio Lanese. De Italiaan uit Messina werd geboren op 10 januari 1947 en is in het dagelijks leven verzekeringsagent. Hij fluit sinds 1986 voor d FIFA en was
actief op het WK 1990. Zijn aansprekende wedstrijd in clubverband was de EC-finale tussen Rode Ster Belgrado en Olympique Marseille.
Peter Mikkelsen werd onlangs gekozen tot beste scheidsrechter van 1991. Hij liet daarbij Joël Quiniou en José Roberto Ramirez Wright, de winnaar van 1990, achter zich. De Deense leraar heeft
als arbiter al een respectabele staat van dienst. Op zijn 15e slaagde hij reeds voor het scheidsrechters-examen. Negen jaar later was hij de jongste arbiter aller tijden in de hoogste afdeling van
Denemarken. Toen hij 25 jaar was, debuteerde hij als FIFA-fluitist en kreeg hij bij de wereldvoetbalbond eveneens het predikaat ‘jongste aller tijden’. Twee jaar geleden vertegenwoordigde hij
het Deense scheidsrechterscorps tijdens het WK in Italië. Mikkelsen was toen 30 jaar oud en ook dat was tijdens een WK nooit eerder vertoond.
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De podia

De stadions
Voor de vijftien wedstrijden zijn vier speelsteden aangewezen: Stockholm, Göteborg,
Norrköping en Malmö. Het Idrottspark in de textielstad Norrköping is op het
laatst toegevoegd, nadat Denemarken zich terug trok voor de organisatie. Het
stadion werd voor 10 miljoen gulden grondig aangepakt. De Berget-staantribune
is opgeofferd voor een onoverdekte zittribune tot groot verdriet van de vaste IFKaanhang. Het grootste stadion is het Nya Ullevi in Göteborg met 43.000 plaatsen,
dat dan ook de finale toegewezen krijgt, dat het in 1958 bij de WK nog was mis
gelopen. De renovatie van het Malmö-stadion kostte 15 miljoen gulden. Daarvoor
kreeg het nieuw kunstlicht en een videobewakingssysteem omdat Engeland
twee groepswedstrijden in Malmö afwerkt. Het Rasunda-stadion in Stockholm
kreeg allemaal zitplaatsen, door de FIFA verplicht vanaf 1994 verplicht bij alle WKkwalificatiewedstrijden.

* Göteborg, Nya Ullevi Stadion, geopend 1958.
·
Capaciteit tijdens EK 37.500 plaatsen.
·
Vaste bespeler: IFK Göteborg en GAIS.
·
Toeschouwersrecord: 64.312 tijdens een concert van Bruce Springsteen in 1985,
52.914 bij IFK Göteborg – Örgryte in 1959.
·
Evenementen:
- Zeven WK-wedstrijden in 1958 inclusief de halve finale Zweden – West-Duitsland (3-1) en de wedstrijd om de derde plaats
Frankrijk – West-Duitsland (6-3).
- Twee Europa Cup II-finales: Aberdeen – Real Madrid (2-1) in 1983 en Sampdoria – Anderlecht (2-0) in 1990
- Twee Europa Cup III-finales: IFK Göteborg – HSV Hamburg (1-0) in 1982 en IFK Göteborg – Dundee United (1-0) in 1987.
- Concerten: Bruce Springsteen, David Bowie, Rolling Stones, Bob Dylan.
·
5 EK-wedstrijden: Nederland – Schotland, Nederland – GOS, Nederland – Duitsland, halve finale, finale.
Göteborg
·
Inwonersaantal: 720.000, waarvan 430.000 in het centrum
·
Afstand naar het vliegveld Landvetter: 22 km
·
Göteborg is de tweede grote stad van Zweden en de belangrijkste haven van het land. Sommige bekende industrieën hebben
hun hoofdkantoren in de stad, zoals SKF (kogellagers) en Volvo. Göteborg is een centrum van technische ontwikkeling.
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* Malmö, Malmö Stadion, geopend 1958
·
Capaciteit tijdens EK 26.500 plaatsen
·
Vaste bespeler Malmö FF
·
Toeschouwersrecord: 31.156 bij Argentinië – West-Duitsland op het WK 1958
·
Evenementen:
- Vier WK-wedstrijden in 1958: Argentinië – West-Duitsland (1-3), Noord-Ierland – West-Duitsland (2-2), Tsjecho-Slowakije –
Noord-Ierland (1-3) en West-Duitsland – Joegoslavië (1-0)
- Internationale Atletiek-toernooien met o.a. een wereldrecord polsstokhoogspringen van Sergei Bubka in 1991.
·
3 EK-wedstrijden: Denemarken – Engeland, Frankrijk – Engeland, Frankrijk – Denemarken
Malmö
·
Inwonersaantal: 250.000
·
Afstand naar het vliegveld Sturup: 20 kilometer
·
Malmö is de derde grote stad van Zweden. Een stad van veel parken en tuinen, maar is ook sinds eeuwen een belangrijk havenen handelscentrum. Malmö is voor Zweden de ‘poort’ naar het vasteland en heeft daardoor een internationale uitstraling.

* Norrköping, Idrottspark, geopend 1903
·
Capaciteit tijdens EK 17.000 plaatsen
·
Vaste bespeler IFK Norrköping
·
Toeschouwersrecord: 32.234 bij IFK Norrköping – Malmö FF in 1956
·
Evenementen:
- Drie WK-wedstrijden in 1958: Frankrijk – Paraguay (7-3), Paraguay – Schotland (3-2), Frankrijk – Noord-Ierland (4-0)
·
3 EK-wedstrijden: GOS – Duitsland, Schotland – Duitsland, Schotland – GOS
Norrköping
·
Inwonersaantal: 120.000
·
Afstand tot vliegveld Kungsängen: 4 km
·
Norrköping wordt ook wel het Manchester van Zweden, het Parijs van het Noorden of de groene stad bij het water genoemd.
Het ligt vlakbij Bräviken, de grootste baai van Zweden op ongeveer 160 km van Stockholm.
Norrköping is een dynamische Baltische stad met een grote historie. Vlak buiten de stad ligt het grootste dier- en natuurpark
Kolmärden.
* Stockholm, Rasunda Stadion, geopend 1937
·
·
·
·

Capaciteit tijdens EK 27.500 plaatsen
Vaste bespeler AIK Stockholm
Toeschouwersrecord: 52.943 Zweden – West-Duitsland in 1965
Evenementen
- Acht WK-wedstrijden in 1958, waaronder finale Brazilië – Zweden (5-2)
- WK zwaargewicht Boksen Floyd Patterson vs. Jimmy Ellis
- Concerten van Simon & Garfunkel, Rod Stewart, Rolling Stones en Queen
·
4 EK-wedstrijden: Zweden – Frankrijk, Zweden – Denemarken, Zweden – Engeland, halve finale
Stockholm (Solna)
·
Inwonersaantal: 1.610.000
·
Afstand tot vliegveld Arlanda: 40 km
·
Stockholm is, naast de hoofdstad van Zweden, het centrum voor zaken, cultuur en politiek. De stad is vaak beschreven als
’s werelds mooiste hoofdstad. Het karakter van de stad is gevormd door de bouw op het water. In het centrum wonen bijna
700.000 mensen. De hele stad bevat 19% van het hele inwonersaantal van Zweden.
Solna is een buitenwijk in het noorden van Stockholm met 52.000 inwoners.
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De aanloop van de deelnemers I

Op weg naar het EK
8 januari 1992 - KNVB praat opnieuw met Johan Cruijff
Het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB gaat op korte termijn opnieuw
praten met Johan Cruijff over de begeleiding van het Nederlands elftal. Paul Boels,
bestuurslid met de portefeuille technische zaken: “We hebben alle mogelijkheden
geïnventariseerd, we gaan nu concreet met Johan Cruijff praten. Het is ons in
elk geval duidelijk dat hij alleen geïnteresseerd is in het WK 1994 en niet in de
kwalificatiewedstrijden. Cruijff heeft zelfs laten doorschemeren Oranje te willen
coachen tijdens het komende EK in Zweden.
Berti Vogts heeft plannen afgerond
Bondscoach Berti Vogts heeft na de kwalificatie voor het EK al
verschillende plannen met betrekking tot het eindtoernooi in
Zweden bekend gemaakt. Na afloop van de interland tegen
Luxemburg liet hij weten dat Thomas Berthold buiten de selectie
valt. De schorsing van de verdediger duurt immers nog twee
wedstrijden, waardoor hij hooguit drie duels (als Duitsland de
finale haalt) zou kunnen meedoen.
Gehalveerde Joegoslavische ploeg
De UEFA beslist op 16 januari of het geplaatste Joegoslavië
mag meedoen aan de eindronde van het EK. Dat de Europese
voetbalorganisatie over de situatie twijfelt is niet zo vreemd,
wanneer bedacht wordt dat de nationale ploeg van het OostEuropese land voor een belangrijk deel bestond uit Kroaten.
Bondscoach Ivica Osim kan straks dus niet beschikken over de
helft van zijn gebruikelijke selectie, waardoor de UEFA eventueel
de voorkeur geeft aan de nummer twee uit de kwalificatiegroep:
Denemarken.
15 januari 1992
Dick Advocaat: Oranje of FC Den Haag
Dick Advocaat zal op korte termijn een keus maken tussen het
Nederlands elftal en FC Den Haag. Advocaat: “Eerst wacht ik af wat
de KNVB nou precies wil.”
Het staat inmiddels vast dat Johan Cruijff het Nederlands elftal
begeleidt tijdens het WK in 1994. Martin van Rooijen, voorzitter
van het sectiebestuur betaald voetbal en Paul Boels, lid van
het bestuur met de portefeuille technische zaken, bereikten
afgelopen weekeinde mondeling een principe-overeenkomst met
Cruijff over de coaching.
Ego
Martin van Rooijen en Paul Boels hadden Cruijff het liefst meteen
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een contract laten tekenen, maar dat vond Cruijff weer wat
voorbarig. De sectiebestuursleden denken dat ze alles perfect
onder controle hebben en dat Nederland nu in een serene rust
naar het EK in Zweden en het WK in Amerika kan toeleven. Van
Rooijen en Boels schrokken nogal toen Cruijff liet weten ook best
bereid te zijn om tijdens het naderende EK als coach op te treden.
Dat was niet bespreekbaar voor de KNVB. Johan Cruijff zal er
niet wakker van liggen, hij heeft nooit een geheim gemaakt van
zijn ambities. Hij is er nog steeds van overtuigd dat hij in Italië
wereldkampioen was geworden met dit materiaal.
Cruijff begrijpt maar niet wat Rinus Michels tegen hem heeft.
Cruijff was nauwelijks coach of Michels noemde hem al een
psychopaat en heel denigrerend een beginnend trainer.
Nadat Rinus Michels met hartklachten in het ziekenhuis lag,
overtuigde Michels het sectiebestuur dat Leo Beenhakker de juiste
man was, terwijl de belangrijke spelers Cruijff wilden. Zes weken
later vroeg Michels aan Cruijff of hij nu wel bondscoach wilde
worden. Dat wilde hij niet, omdat hij niet begreep waarom hij toen
plotseling wel geschikt was voor die functie.
Johan Cruijff is waarschijnlijk de enige coach die onze volgevreten
vedetten nog één keer op scherp kan zetten. Cruijff blijft standby voor Zweden. Hij is ervan overtuigd dat hij het optimale
rendement uit deze groep kan halen. Michels moet nu kleur
bekennen. Kan hij het opbrengen om Johan Cruijff binnen te
halen of kiest hij opnieuw voor zijn gzwollen ego?
(Johan Derksen)

bij voorzitter Lennart Johansson waren de twijfels nog
niet weggeëbd, toen de Europese Voetbalunie Joegoslavië
onverwacht toch toestemming gaf voor deelname. Die beslissing
kwam als een donderslag bij heldere hemel, omdat lange tijd
de verwachting bestond dat achter de burelen in Bern een veto
zou worden uitgesproken tegen deelname van het verscheurde
Balkanland. De UEFA is echter niet bij machte een elftal dat
onder de vlag van Joegoslavië uitkomt te weigeren. Oorzaak is
het feit dat de Verenigde Naties, in tegenstelling tot de Europese
Gemeenschap en enkele randstaten, Kroatië en Slovenië nog niet
heeft erkend. Zoland de VN de twee republieken niet soeverein
verklaart, houden ook de FIFA en de UEFA zich afzijdig.
De GOS is voorwaardelijk als deelnemer geaccepteerd.
Voorwaarde is, dat spelers die in kwalificatiewedstrijden deel
uitmaakten van het team ook in Zweden inzetbaar moeten zijn.
In het geval van de vroegere Sovjet-Unie lijkt dat geen probleem,
omdat alle deelstaten tot en met de eindronde hun medewerking
hebben toegezegd, maar ten aanzien van Joegoslavië ligt dat
een stuk gevoeliger. UEFA-voorzitter Lennart Johansson deelde
mee dat het uiteengevallen land alleen als deelnemer wordt
geaccepteerd als Kroaten en Slovenen ook in Zweden deel
kunnen uitmaken van het team. Dat laatste is echter nauwelijks
aan te nemen. Johansson: “Wij hebben ons slechts gebaseerd op
het feit dat de Joegoslavische voetbalbond nog steeds bestaat en
lid van de UEFA is.
Rinus Michels zorgde in Göteborg voor een verrassing door aan te
kondigen dat hij na het EK als technisch directeur bij de KNVB in
dienst treedt.
Hoewel Rinus Michels eerder op zijn voornemen terug kwam
om nooit meer op de bank plaats te nemen (dat was na Thijs

Libregts en de tijdelijke job van Leo Beenhakker) moet worden
aangenomen dat Zweden inderdaad zijn laatste klus wordt als
coach.
12 februari 1992
Verwende groep
De vrees bestaat dat het Nederlands elftal de inspiratie mist
om tot grote daden te komen. De kwalificatie voor Zweden is
zonder grote inspanningen en onder weinig weerstand tot stand
gekomen. Dat zal in Zweden wel even anders zijn. Zijn Rinus
Michels en Dick Advocaat wel scherp genoeg om deze verwende
groep tot een nieuwe explosie te inspireren? Voor de spelers
van AC Milan geniet de jacht op de titel de hoogste prioriteit
en Ronald Koeman en Richard Witschge hebben bij Barcelona
voorlopig hun handen vol aan het EC-voetbal. Om maar te
zwijgen van de kwelling die Jan Wouters bij Bayern München
ondergaat.
Vogts verbaast met selectie
“Wij willen de eerste wereldkampioen worden, die erin slaagt om
tijdens de regeerperiode ook de Europese titel te veroveren.” Met
die woorden opende bondscoach Vogts het eerste trainingskamp
ter voorbereiding op het EK.
Bij de selectie behoorden verrassend niet Michael Rummenigge,
Maurizio Gaudino en Ulf Kirsten, die in december nog te horen
kregen een kans te maken. Daarentegen kregen Thomas Strunz
en Stefan Effenberg wel weer een uitnodiging en vormde
Markus Schupp van Wattenscheid ‘09 de grootste verrassing
als nieuweling. Ook Pierre Litbarski en Michael Zorc, na lange
blessures weer fit, maken nog kans op de trip naar Zweden.
Graham Taylor geeft Paul Gascoigne hoop op EK
Paul Gascoigne is nog niet kansloos om van de partij te zijn tijdens

22 januari 1992
UEFA kan Joegoslavië tijdens EK niet weigeren
Wat heeft een geamputeerd Joegoslavië in juni nog op het
EK te zoeken? Die vraag brandde de laatste weken bij menig
voetbalexpert op de lippen. Ook bij de UEFA en in het bijzonder
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het EK. De revaliderende middenvelder van Tottenham Hotspur
kreeg vorige week van bondscoach Graham Taylor te horen,
dat deze hem nog niet heeft afgeschreven. Wanneer Gascoigne
tijdens de oefenwedstrijden van Engeland in mei tegen Hongarije
en Brazilië de trainer weet te overtuigen van zijn herstel, ligt een
retourtje naar Scandinavië voor de sterspeler klaar.
Gascoigne raakte vorig jaar tijdens de FA-Cupfinal tussen de Spurs
en Nottingham Forest zwaar geblesseerd aan zijn knie. Na de
operatie begon de clown aan een langdurige herstelperiode.
Dick Advocaat, bondscoach zonder eindstation
Dick Advocaat legde aanbiedingen van FC Den Haag, Feyenoord
en Real Madrid naast zich neer en koos voor Oranje. Hij wordt de
bondscoach tussen juli 1992 en 1994, terwijl Cruijff op het WK van
1994 de baas is.
Advocaat: “Dit is gezien de omstandigheden de beste oplossing.
Als de groep zich op de eindronde het prettigst voelt met Cruijff,
dan doe ik gewoon een stap terug. Iedereen heeft ook vrede
met die constructie, behalve de pers. Jullie blijven er maar over
doorzeuren.
Met Ruud Gullit en Frank Rijkaard (Marco van Basten was ziek) heb
ik in Milaan van gedachten gewisseld over wat er op het WK in
Italië is misgegaan. Daar kwamen hele zinnige dingen uit, maar dit
lijkt me niet de plaats om daar verder op in te gaan.”
26 februari 1992
Duitsland reist met de grootste hoeveelheid kaarten naar EK
Adrie van Tiggelen is de enige speler van het Nederlands elftal, die
een gele kaart opliep in de EK-kwalificatiereeks en deze meeneemt

naar het EK. Een tweede gele kaart betekent automatisch een
schorsing van een wedstrijd. Zweden, dat als organisator geen
kwalificatiewedstrijden hoefde te spelen, begint als enige met een
schone lei. Bij de Duitsers hebben al vijf spelers een gele kaart op
zak, afgezien van Thomas Berthold die een schorsing van vijf duels
uitzit en daarom niet is geselecteerd.
GOS naar Zweden
Niet Italië, dat in EK-kwalificatiegroep 3 als tweede eindigde,
maar toch het GOS verschijnt in juni op het EK. Dit maakte de
UEFA, bij monde van voorzitter Johansson, deze beslissing
bekend, en maakte daarmee een eind aan ellenlange discussies.
De toezegging van Koloskov, voorzitter van de voetbalfederatie
van het GOS, dat het land met een volwaardig elftal verschijnt,
voldoende aanleiding om aan alle twijfels een eind te maken. Over
de kracht van de GOS valt slechts te gissen.
Frankrijk is klaar voor het EK, Engeland niet
Platini heeft zijn ploeg allang klaar, ook al verloor het voor
het eerst na 19 wedstrijden van Engeland. Voor de Engelse
bondscoach Taylor doemen steeds meer problemen op, vooral op
het middenveld. De afwezigheid van Paul Gascoigne, John Barnes
en dit keer ook David Platt, David Rocastle en Alan Smith begint
zich steeds meer te wreken. Voorin is Lineker nog onmisbaar en
debuteerde Alan Shearer.
4 maart 1992
EK twijfelachtig voor Andreas Möller
Andreas Möller lijkt zijn plaats in de Duitse nationale ploeg te

verliezen door de affaire, die zich de laatste weken rond zijn
persoon heeft ontwikkeld. De hamvraag is: blijft hij bij Eintracht
Frankfurt of gaat hij naar Juventus of Atalanta Bergamo? Gezien
eerdere beslissingen van Vogts rond spelers die zich niet aan
de regels hielden lijkt een heuse verbanning in het verschiet te
liggen. Op 12 maart bepaalt de FIFA welke club de transferrechten
op de middenvelder bezit: Eintracht Frankfurt, Juventus of
Atalanta. Enkele financiële details zijn officieel bevestigd, die het
optreden van het duo Möller/Gerster in een nog kwalijker daglicht
stellen.
1 april 1992
Guy Roux (trainer Auxerre sinds 1961): “Voor mij is Frankrijk geen
favoriet op het EK. Platini mist de grote creatieve spelers, zoals hij
er zelf eentje was. Het is te zeer fysiek.”
8 april 1992
Professor Marthy stelt Van Basten gerust
Marco van Basten is gerustgesteld teruggekeerd na een
consult aan professor Marthy. De 27-jarige spits van AC Milan
liet zich onderzoeken door Marthy aan zijn gekwetste linker
enkel waar hij al enkele weken last van heeft. Van Basten blijkt
een peesontsteking te hebben, die veroorzaakt wordt door
kalkafzetting. De kwetsuur wordt voorlopig bestreden met
medicamenten. Mocht dat niet afdoende helpen, dan zal de
aanvaller na het EK operatief worden geholpen.
22 april 1992
Frank de Boer, een winnaar
Frank de Boer is één van die jongens die straks wellicht voor
de keuze komt te staan. Of het EK in Zweden of de Olympische
Spelen in Barcelona. Voor De Boer zal die keuze niet zo moeilijk
zijn. “Dat wordt Zweden”, zegt hij vastbesloten. “Ik denk trouwens
dat ik nog wel voor die keuze wordt gesteld. Ik reken op Zwednen.
Ik zal zeker teleurgesteld zijn wanneer ik niet wordt geselecteerd.
Ik verwacht, of hoop, dat ik er straks bij zit.
Ik speel dit hele seizoen al constant, vind ik. De laatste weken gaat
het inderdaad lekker. Kijk, nu je zo ver komt in de Europa Cup,
gaan ze toch meer op je letten.
29 april 1992
Duitsland favoriet
Ottmar Hitzfeld (trainer Borussia Dortmund): “Ik denk dat
Duitsland de grootste favoriet is voor de Europese titel. De
Duitsers beschikken over hun onovertroffen toernooimentaliteit.
Duitsers geven nooit op, hebben een ijzeren discipline en worden
gedreven door een enorme eerzucht. Duitsland is dus de grootste
kanshebber, daarnaast is Frankrijk weer sterk in opkomst en ook
Nederland mag je nooit uitvlakken.
Er was veel kritiek op Vogts, hij zou niet van het niveau van
Beckenbauer zijn. Maar na anderhalf jaar kun je zeggen, dat Vogts
het heel goed gedaan heeft. Zo bar veel heeft hij trouwens niet
veranderd, hij heeft hooguit een enkele nieuwe speler, zoals Doll,
ingepast.”
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6 mei 1992
Marco van Basten zit goed in zijn vel
Volgens de Gazzetta dello Sport is hij zo licht in zijn bewegingen
als een vuurvlieg, heeft hij de snelheid van een antilope en
killersinstinct van een kat. En in Engeland staat hij sinds het EK
van 1988 bekend als de spits die verdedigers kan dollen op een
kwartje. Marco van Basten (27) zelf vindt zich echter maar een
heel gewoon mens. Hoe het ook zij, de spits is bezig aan zijn beste
seizoen sinds zijn vertrek in 1987 bij Ajax en wordt met AC Milan
voor het eerst sinds 1988 weer kampioen van Italië. En zal, als alles
normaal verloopt, na dit seizoen nog drie jaar in San Siro spelen.
“Zoals ik me nu voel, wil ik hier wel honderd jaar worden.”
Een maand geleden liet hij plotseling zijn enkel in Nederland
onderzoeken. “Ik had last van een peesontsteking. Met
ontstekingsremmende middelen is dat redelijk verholpen. Maar
het heeft me wel verontrust. Voor het EK in 1988 heb ik een aantal
jaren met mijn rechter enkel lopen knoeien en moest uiteindelijk
geopereerd worden. Daarna heb ik een lange periode achtereen
nauwelijks problemen gekend. Als je dan opeens last krijgt van je
linker enkel, dan schrik je en ben je bang voor een herhaling van
die ellende.”
Paul Gascoigne vindt medische testen een formaliteit na
geslaagde rentree
Vier knie-operaties en een jaar na zijn laatste wedstrijd heeft Paul
Gascoigne zijn rentree gemaakt. Dat gebeurde voor het oog van
vijftien doorweekte sportverslaggevers in een wedstrijd van de
reserves van Tottenham Hotspur. ‘Gazza’ toonde op het drijfnatte
veld aan weer bijna de oude te zijn. De middenvelder ging tackles
niet uit de weg, liet enkele splijtende passes zien en nam in de
laatste minuut de gelijkmaker voor zijn rekening. Gascoigne’s jubel
was zo groot, dat hij met het hoofd in een gigantische plas dook.
De blessure kwam op het moment dat Gascoigne zich op de top
van zijn populariteit bevond. Zijn overstap naar Lazio Roma kwam
op de tocht te staan, maar hij kreeg een jaar de tijd om op het
oude niveau terug te keren. Enkele weken voor die kritieke datum
lijkt dat daadwerkelijk het geval te zijn en is zelfs de deur naar het
EK nog niet helemaal gesloten.
Gordon Strachan bedankt voor Schotland
Ruim een maand voor de start van het EK heeft weer een
mogelijke smaakmaker aangekondigd niet van de partij te zijn.
Leeds United-speler Gordon Strachan maakte deze week bekend
dat hij met onmiddellijke ingang bedankt voor de nationale ploeg
van Schotland. De 35-jarige Strachan kampt met een chronische
rugblessure en heeft al twee hernia-operaties achter de rug. De
oud-speler van Aberdeen en Manchester United debuteerde
in 1980 voor Schotland en speelde in totaal 50 interlands.
Bondscoach Roxburgh, die de kleine roodharige middenvelder
twee jaar geleden terughaalde, zei zeer teleurgesteld te zijn over
de afzegging.
13 mei 1992
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zitten in de lappenmand, onder wie Jean-Pierre Papin. De andere
geblesseerden zijn de verdedigers Amoros, Boli en Petit.
- Uwe Bein meldt zich af bij Berti Vogts wegens een slepende
liesblessure. De Duitse middenvelder kon de afgelopen maanden
alleen voetballen na een injectie en trainde amper meer. De
doktoren adviseren hem om enkele maanden rust te houden.
Ruud Gullit

UEFA kiest voor Engeland
Engeland mag het EK 1996 organiseren. Nederland verloor de
strijd om financiële redenen. Ook kon Engeland grotere stadions
bieden, Nederland niet meer dan maquettes. Engeland was al
twee keer eerder afgewezen.
Nederland stelt zich nu kandidaat voor het jaar 2000. De kans
bestaat dat Nederland het samen met België gaat doen, er vanuit
gaand dat er in 2000 zestien landen zullen deelnemen.
20 mei 1992
- Er bestaat een kans dat Vujadin Boskov, de Servische trainer van
Europa-Cupfinalist Sampdoria, als bondscoach van Joegoslavië
naar het EK reist. Hij zou de volgende uitspraak hebben gedaan:
“Ik ben benaderd door de bond met de vraag of ik de nationale
ploeg in Zweden wil begeleiden”. Volgens die berichten moet de
vroegere oefenmeester van o.a. FC Den Haag en Feyenoord deze
week een beslissing nemen.
Wanneer hij de aanbieding accepteert, volgt Boskov de Kroaat
Ivica Osim op, die in het Bosnische Serajevo werd geboren. Gezien
zijn achtergrond werd er al grote druk op de trainer uitgeoefend
om ontslag te nemen.
Hoewel alles erop wijst dat hij nog van geen wijken weet, zijn de
omstandigheden voor Osim wel steeds moeilijker geworden nu de
burgeroorlog juist in Bosnië-Herzegovina is opgelaaid.
- Andy Roxburgh benoemt Richard Gough tot aanvoerder van het
Schotse nationale elftal tijdens het EK. De 30-jarige verdediger
van Glasgow Rangers vervangt Gordon Strachan, die zijn
internationale loopbaan heeft beëindigd. De Schotse bondscoach
stuurt aanvaller John Robertson terug naar huis, nadat deze
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tijdens het trainingskamp in Denver aan zijn lies geblesseerd was
geraakt. In Schotland probeert de spits van Heart of Midlothian
alsnog op tijd fit te worden voor het EK.
- Dat lukt Rob Jones zeker niet. De 20-jarige verdediger van
Liverpool, die in februari voor Engeland debuteerde tegen
Frankrijk, kampt met een scheenbeenblessure en moet van de
doktoren de gehele zomer rust houden.
Ook Paul Gascoigne gaat definitief niet mee naar Zweden.
Mocht Engeland op 26 juni de finale winnen, dan kunnen alle 20
spelers uit de selectie per persoon 50.000 pond premie (ongeveer
160.000 gulden) tegemoet zien.
27 mei 1992
- Eric Viscaal, ex-PSV’er in dienst van AA Gent is door Rinus Michels
opgeroepen als vervanger voor Peter van Vossen. Van Vossen
moet noodgedwongen afhaken vanwege trombose in zijn arm. De
Zeeuw, die onlangs van Beveren naar Anderlecht verkaste, werd
wakker met een opgezwollen arm. Hij mag tot eind augustus niet
spelen.
- Arthur Numan, aanvoerder van het Olympisch elftal, moet
stand-by zijn voor Richard Witschge, die met een blessure aan het
dijbeen kampt. Herstel vergt minimaal twee weken.
- Kort voor de start van het EK heeft Ivica Osim zijn ontslag
ingediend als bondscoach van Joegoslavië. Hij acht zijn positie
onhoudbaar wegens de ontwikkelingen in de burgeroorlog,
waarbij zijn woonplaats Serajevo zwaar is getroffen. Zijn familie
krijgt regelmatig bedreigingen te verwerken, want de Kroatische
oefenmeester wordt door veel mensen gezien als landverrader.
- De voorbereiding van Frankrijk loopt niet naar wens. Vier spelers

De mensen die na de zoveelste knie-operatie een hard hoofd
hadden in alweer een come-back van Ruud Gullit, kunnen met een
gerust gevoel de twaalfde juni afwachten, de dag dat Nederland zijn
eerste EK-duel afwerkt tegen de Schotten. Want Gullit (29) is weer
helemaal terug.
In zijn laatste wedstrijden met AC Milan liet hij al zien dat het oude
ritme er weer aan zat te komen, waarna hij tijdens 133 minuten
oefenen tegen Oostenrijk en Wales ook het Nederlandse publiek
ruimschoots overtuigde.
Ruud Gullit is fit, voelt zich lekker en heeft er zin in. “Ik ben
weer honderd procent”, zegt Gullit, die tijdens Oranje’s eerste
trainingsweek een opvallend gretige indruk maakt. “Een groot
voordeel voor ons is dat bijna iedereen in deze groep wel iets heeft
gewonnen. De Ajacieden hebben de UEFA-Cup, Ronald Koeman
heeft de Europa Cup 1, PSV is kampioen geworden en wij zijn
met AC Milan ook kampioen geworden. Eigenlijk hebben alleen
Eric Viscaal en Jan Wouters niks gewonnen. Daardoor lopen hier
spelers rond, die vrijwel allemaal een goed gevoel hebben, die
zelfvertrouwen uitstralen.

op de hoogte gebracht van zijn spierblessure. Binnen een uur
na zijn aankomst weet Witschge al dat het EK aan hem voorbij
zal gaan. Het duurt daarna nog een paar uur voordat niet Arthur
Numan, maar een andere Witschge, dit keer Rob, Huis ter Duin zal
betreden.
10 juni 1992
- Graham Taylor brengt opnieuw wijzigingen aan in zijn selectie.
Hij had Gary Stevens en John Barnes alsnog toegevoegd, maar
beiden raken ernstig geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen
Finland. Barnes scheurde zijn achillespees, Stevens liep een
voetblessure op. Een dag later blijkt ook Mark Wright last te
hebben van een achillespees.
- Bij Schotland zijn John Robertson, Maurice Malpas en Pat Nevin
niet fit en worden mogelijk vervangen.
- Berti Vogts geeft Thomas Helmer pas op het laatste moment de
zekerheid dat hij mee mag naar Zweden. De libero van Borussia
Dortmund wil naar Bayern Munchen, maar Vogts duldt geen
transferperikelen, zodat de clubs moesten beloven Helmer de
komende weken met rust te laten.

3 juni 1992
- De uitsluiting van Joegoslavië voor het EK dat komende week
van start gaat, is in Belgrado hard aangekomen. FIFA en UEFA
besluiten om het land-in-burgeroorlog op grond van VN-resolutie
757 te weren van het EK, de WK-kwalificatiecyclus en de Europa
Cuptoernooien. Lazar Radovic (voorheen prof bij Xerxes en PSV) is
als competitieleider verbonden aan de uitgestoten bond, de FSJ.
Radovic is verbitterd en boos op de voetbalmachten, maar ook op
Denemarken, de vervanger in Zweden.
“Er was maar één land, dat ons had kunnen helpen en dat was
Denemarken. Als zij een gebaar hadden gemaakt richting UEFA
of zouden weigeren deel te nemen, dan zou Lennart Johansson
in grote moeilijkheden zijn geraakt. Want Johansson heeft het
scenario al maanden geleden in gang gezet. In de herfst van vorig
jaar speculeerde hij al over deelneming van Denemarken aan het
EK. Wij Joegoslaven zouden onze ziel niet verkopen voor dollars of
Zwitserse francs. Wij zijn een trots volk en zouden ons schamen om
kwalificatie achter de groene tafel af te dwingen. Waar is de sporteer
van de Denen gebleven, vraag ik me af.
Ik verwacht dat aan de gevechten snel een eind komt en dat FIFA en
UEFA met grote excuses zullen komen.”
- Het trainingskamp in Noordwijk begint met de situatie Witschge.
Michels is heel boos op Richard Witschge. Die heeft de KNVB niet
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DANISH DYNAMITE
Nog voordat er ook maar een bal is getrapt lijdt het EK al zijn eerste grote verlies.
Euro 92 neemt afscheid van de balkunstenaars uit Joegoslavië en krijgt er
Denemarken voor terug. Of eenieder daar blij mee moet zijn is de vraag, want wat
kun je verwachten van een bijeengeraapt elftal dat al op het strand de vermoeide
spieren rust gaf. Hoe krachtig is Danish Dynamite nog?
De Denen reizen niet in euforie af naar het buurland. Ze beseffen
dat ze hun ‘kwalificatie’ te danken hebben aan een afschuwelijke
oorlog. Als het aan Povlsen ligt spelen de Denen in Zweden
met een rouwband om; ploeggenoot Vilfort stelt voor alle EKinkomsten voor Denemarken ter beschikking te stellen voor de
wederopbouw van het kapotgeschoten land.
De realiteitszin ten spijt is Denemarken overgegaan tot de orde
van de dag. De hele EK-voorbereiding moet in amper twee
weken met chaos tot gevolg. De distributie van de weinige
toegangskaartjes leidt tot administratieve wanorde, spelers
moeten her en der in Europa worden opgespoord, ruzie over
premies moet worden bijgelegd. Twee dagen voor het begin van
het EK wordt de laatste competitieronde in eigen land gespeeld.
Trainer Möller-Nielsen stelt dat zijn team klaar is voor het EK,

maar dat kan danig in twijfel worden getrokken. De zeven in het
buitenland spelende internationals genoten al enkele weken van
vakantie. Povlsen: “Ik was al drie weken uit training en genoot van
een vakantie waar ik ook wel aan toe was na een slopend seizoen
bij Borussia Dortmund. Dan denk je echt niet meer aan een EK.”
Vijf internationals speelden de maandag voor het EK mee bij het
kampioensduel tussen Lyngby en B1903 Kopenhagen. “Op deze
manier wordt het extra moeilijk voor Denemarken”, aldus Sören
Lerby, zelf actief op de EK’s van 1984 en 1988. “Zo kun je geen
vaste systemen en patronen instuderen. Wedstrijden worden
op details beslist. Die slijp je er niet in een paar dagen in. Veel
mensen beseffen niet hoe zwaar een EK is. Dat vergt geestelijk en
lichamelijk ontzettend veel energie.
Zo’n jongen als Flemming Povlsen is doodop na een zwaar
seizoen. De ene dag lig je nog op het strand, de volgende dag zit
je ineens in trainingskamp.

Elk punt dat Denemarken pakt zou een verrassing zijn.”
Ook al omdat het huidige Denemarken de brille en glans mist
van het grote elftal uit de jaren tachtig met technisch verfijnd
aanvalsvoetbal. De helden van toen zijn opgevolgd door de
middelmaat van nu. De routiniers van nu (Lars Olsen, Jensen,
Andersen, Sivebaek) waren in het ‘grote Denemarken’ slechts
tweede keus. De enige spelers met extra klasse lopen voorin
(Brian Laudrup, Povlsen, Christensen), maar het is de vraag of
het zin heeft daar veel geld op te zetten. Laudrup heeft bij het
zieltogende Bayern München een dramatisch seizoen achter de
rug en belandde op de reservebank. Povlsen is na een loodzwaar
seizoen toe aan vakantie, terwijl Christensen het moeilijk had in
zijn eerste seizoen bij Schalke 04.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat Möller-Nielsen niet tegemoet
wenst te komen aan de wensen van de vedetten Michael
Laudrup en Jan Mölby. De spits van Barcelona en de strateeg van
Liverpool willen niet meer onder deze bondscoach spelen, die in
Denemarken weinig respect geniet. De spelers zijn niet vergeten
dat hij als assistent van Piontek zelfs een warming-up geregeld
liet ontsporen. Bovendien wordt hij bekritiseerd omdat hij
Denemarken laf en verdedigend laat voetballen.
Lars Elstrup: “Het Deense voetbal is groot geworden door offensief
spel. Die succesformule is nu ineens niets meer waard. We spelen
nu vanuit de verdediging een soort countervoetbal en dat ligt
ons niet. Ik denk niet dat je op het EK veel van Denemarken kunt
verwachten.”

De geringe verwachtingen ten spijt, de Deense voetballers
hebben wel hun premies veilig gesteld. Na veel geruzie is de
kwalificatiebonus van 40.000 gulden alsnog uitgekeerd.
Wint Denemarken het EK dan krijgt elke speler 125.000 gulden. De
kans dat dit bedrag uitgekeerd moet worden lijkt nihil.
In de inderhaast geplande oefenwedstrijd tegen G.O.S. (1-1)
wekten de Denen niet de indruk al te scherp te zijn. Maar slechter
dan op het EK 1988 kan het ook niet. Toen verloor Denemarken
alle drie wedstrijden.
“Als je diep in mijn hart kijkt, heb ik een beetje angst voor een
afgang”, verklaarde Henrik Andersen na de oefeninterland. Brian
Laudrup heeft meer hoop:
“Niemand houdt rekening met Denemarken. Er wordt niets van
ons verwacht, wij kunnen vrijuit spelen. Vanuit die spelopvatting
kunnen wij wellicht succesvol zijn. Een Wedstrijd winnen zou al
geweldig zijn.”

Zweden
Voor de ontwikkeling van het Zweedse voetbal is het van groot
belang dat de nationale selectie goed presteert op het EK. De
belangstelling van publiek en sponsors moet weer aangewakkerd
worden, zodat er meer geld vrijkomt om het aanwezige talent
(Olympische selectie gaat naar Barcelona) beter te begeleiden.
Eigenlijk had de WK van 1990 al meer succes moeten brengen, want
de selectie herbergde toen veel meer kwaliteit met Stefan Pettersson,
Peter Larsson, Glenn Strömberg, Mats Grens, Glenn Hysen, Tomas
Brolin en Anders Limpar. Coach Olle Nordin ging echter in de fout
door zijn vedetten direct na aﬂoop van de Europese competities in
een zwaar trainingskamp te jagen en trok met een uitgebluste selectie
naar Italië.
Met als gevolg dat alle drie groepswedstrijden (van Brazilië, Schotland
en Costa Rica) werden verloren.
Dat WK was een absolute ramp voor het Zweedse voetbal. Na dat
fiasco keerde iedere Zweed het voetbal de rug toe, de interesse voor de
sport daalde tot het nulpunt.
Tommy Svensson volgde Nordin op. De voormalige middenvelder van
Växjö (Zweeds speler van 1968), nam afscheid van oudgedienden als
Hysen, Larsson en Strömberg en bouwde aan een nieuw, jong elftal
dat vooral aanvallend en aantrekkelijk moest voetballen.
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De aanloop van de deelnemers V
Vogts heeft zijn 20 gevestigde dan wel aankomende miljonairs
ondergebracht in een soort van jeugdherberg.

Berti Vogts
Na het behalen van de wereldtitel riep Franz Beckenbauer dat Duitsland na de komst
van de Oost-Duitse voetballers tot het jaar 2000 elk groot toernooi moest kunnen
winnen. Even vergetend dat West-Duitsland kampioen van de armoe was geworden
na een van de kwalitatief slechtste WK’s uit de historie. Maar hij zadelde zijn opvolger
Bert Vogts op met een enorme last. Als regerend wereldkampioen kan Duitsland zich
geen mislukt EK veroorloven. Toch gaat Vogts de druk niet uit de weg. “Nog nooit
heeft een wereldkampioen ook de Europese titel gepakt. Dat doel streven wij nu na.”

“Een beetje Spartaanse omstandigheden kan geen kwaad.
Hier hebben we geen luxe vijf-sterren hotel. Dat verhoogt de
saamhorigheid. Ik moet een harmonieuze groep hebben met
spelers die op dezelfde golflengte zitten, dezelfde eerzucht
hebben en elkaar steunen.”
Sinds zijn aanstelling in 1990 heeft de trainer een harde strijd
moeten leveren om voor vol te worden aangezien. Steeds moest
hij de vergelijkingen met Beckenbauer ondergaan die altijd in
zijn nadeel vielen. Als speler was Beckenbauer de sierlijke libero
van grote clubs, Vogts (95 interlands) de eenvoudige mandekker
van het eenvoudige Borussia Mönchengladbach. Beckenbauer
was ‘Der Kaiser’, Vogts de ‘terriër’. Beckenbauer was de mondaine
wereldman uit Kitzbühl, Vogts het brave burgermannetje uit het
provinciestadje Büttgen am Niederrhein. Beckenbauer was de
Porsche, Vogts de Kever.
Als bondscoach werkt Vogts heel anders als zijn voorganger.
Beckenbauer regelde veel zaken per fax en liet anderen werken,
Vogts regelt alles zelf. Beckenbauer liet de trainingen over aan zijn
assistenten Ossieck en Lohr, Vogts staat zelf op het veld.
Vogts is een werker, maar niet snel bereid tot concessies. Hij
dreigde Matthaus uit de selectie te zetten, omdat hij zich niet
ondergeschikt wenste te maken aan het teambelang. Sammer
en Möller overkwam om verschillende redenen bijna hetzelfde.
De Duitse internationals mogen van Vogts niet tijdens de
voorbereidingen van het EK onderhandelen over transfers.
Met Manfred Binz als offensieve libero en Andreas Möller als
opkomende en versnellende middenvelder heeft Vogts meer
mogelijkheden om aanvallend te spelen. Zeventig miljoen
Duitsers eisen echter niets minder dan de Europese titel. De
schoenmakerszoon: “De druk is groot, maar dat ben ik wel
gewend. Vanaf 1970 heb ik als speler en trainer alle grote
toernooien meegemaakt. We hebben een goed elftal, een team
dat beter voetbalt dan het WK-elftal van 1990. Ons doel is de halve
finale, vanaf dat moment ben je afhankelijk van de factor geluk.
Dat zag je in Italië, waar we gelukkig van Engeland wonnen na
strafschoppen.
Voor mij zijn wij samen met Frankrijk en Nederland de
topfavorieten. Maar het meest bevreesd ben ik voor het G.O.S.
We spelen de eerste groepswedstrijd tegen hen en dat is het
moeilijkste duel van een toernooi. Het G.O.S. komt op volle
oorlogssterkte, iedereen onderschat hen, maar ik ken hun kracht.
Ze beheersen alles, kunnen counteren en pressie spelen. Hebben
snelheid en voetballend vermogen. Vergeet niet dat ze Italie
hebben uitgeschakeld.
Van Schotland is bekend hoe ze spelen en hetzelfde geldt
voor Holland. Jullie en onze spelers hoef je voor een dergelijke
wedstrijd niet te motiveren.

Persoonlijk hoop ik op een finale tussen Holland en Duitsland.
Dat zou goed zijn voor het voetbal. We spelen allebei offensief en
hebben individueel de beste spelers van Europa. Zo’n eindstrijd
zou voor Rinus Michels een mooi afscheid zijn en voor mij een
mooi begin. Ik hoop dat we een attractief EK te zien krijgen,
maar ik ben er bang voor. De ruimtes zullen klein zijn en omdat
het in Zweden niet warm is, zal er meer forechecking en pressie
gespeeld worden.
Probleem voor Vogts is wie de plek van Matthäus inneemt.
Diens knieblessure dreigt de achillespees van het Duitse elftal
te worden. Vogts zocht maandenlang naar een geschikte
opvolger van de aanvoerder. Oogappel Andy Möller lijkt zichzelf
buitenspel te hebben gezet. Vogts stemde als coach van Duitse
jeugdselecties altijd het elftal op de spelbepaler, maar hij lijkt zijn
voorkeurspositie kwijt te zijn. “Möller heeft gewoon te weinig
gedaan. Hij moet veel lopen en bewegen om ruimte creëren. Dat
heeft hij achterwege gelaten. Ik ben een geduldig mens, maar op
een EK is geen plaats voor geduld.” De transferperikelen tussen
Juventus en Eintracht Frankfurt spelen een rol, maar ook de Duitse
selectie laat Möller links liggen. De list en bedrog, waarvan Möller
zich bediende, hebben hem weinig geliefd gemaakt. Hij lijkt
weinig vrienden binnen de groep te hebben, zal nooit een biertje
met de anderen drinken.
Vogts lijkt te kiezen voor Matthias Sammer en Stefan Effenberg
naast elkaar op het middenveld. Met Effenberg haalt hij het
enfant terrible van het Duitse voetbal in huis. Een opmerkelijke
wederopstanding van een omstreden talent. De 23-jarige
middenvelder van Bayern München schopte het in vijf jaar voetbal
tot de meest verguisde voetballer van Duitsland. Hij vestigde
de aandacht op zich met allerlei arrogante uitspraken. Zijn
loopvermogen, geniale passes en vlammende afstandsschoten
raakten vergeten. Hij was slechts de “blonde met de grote mond”.
Overal buiten München werd Effenberg uitgefloten, zelfs als
international. Deze zomer verkast hij voor acht miljoen gulden
naar Fiorentina. Hij won nog nooit een grote prijs, maar lijkt nu
toch een basisplaats in de elf van Vogts te krijgen. Mogelijk dat
ook de in grote vorm verkerende Hässler nog ingepast wordt. Hoe
dan ook, Duitsland zal er weer staan in Zweden.

Dan kan er ook een doofstomme voor de groep staan.”
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De aanloop van de deelnemers VI

De verwachtingen voor de
start
een goed team op de been brengen.”

Twee jaar geleden beleefde de
internationale voetbalwereld een
vierweekse rouwperiode. Het WK in Italië
werd een demonstratie van negativisme
en bood nauwelijks ruimte voor hoop op
betere tijden. Nu, in 1992, is alles anders.
Ajax, AC Milan en Barcelona gaven de
voetballiefhebber de overtuiging dat
de mondiale aanslag op het aanvallend
voetbal mislukt is.
Johan Cruijff (trainer Barcelona): “Ik verwacht een minder
afschuwelijk toernooi als het WK van 1990. Daarvoor had ik al een
slecht gevoel over het niveau, maar dat heb ik nu helemaal niet.
Als je het deelnemersveld ziet, kan dit juist een heel leuk toernooi
worden. Zweden zal als thuisland iets moeten laten zien. Frankrijk,
Nederland, Schotland en Engeland zijn in principe landen met
positieve spelopvattingen.
Ik zie geen favoriet. Ik hoop natuurlijk op Holland, dat veel
kwaliteit bezit. Frankrijk heeft een heel technisch middenveld,
daar zie je duidelijk de hand van Platini. Ik kijk echt met plezier
naar Frankrijk. Maar er zijn weinig krachtsverschillen. Ook daarom
wordt het een leuk EK. Joegoslavië kan voor een verrassing
zorgen.”
Guus Hiddink (trainer Valencia): “De meeste deelnemers zijn
pure voetballanden. Vooral Frankrijk en Nederland willen altijd
voetballen. Ik denk ook dat de internationale voetbalwereld zich
afgevraagd heeft wat er nou misging in Italië.
Frankrijk heeft veel indruk op me gemaakt en Duitsland gaat per
traditie weer ver komen. Voor het voetbal is het te hopen dat
Frankrijk en Nederland ver zullen komen.
Het G.O.S. kan misschien voor een verrassing zorgen, zij kunnen
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Leo Beenhakker (coach Real Madrid): “Het deelnemersveld staat
garant voor een aantrekkelijk toernooi. Dat geldt zeker voor
Nederland, omdat de sfeer nu totaal anders is dan in 1990. Je kunt
zelfs spreken van een omgekeerde situatie. In 1990 was bij een
groot aantal spelers bijvoorbeeld de vorm weg, daar is nu geen
sprake van.
Ik houd het op Zweden, dat extra krachten kan losmaken in de
bekende euforie die bij het thuisland hoort. Zweden kunnen
zich enorm vastbijten in een bepaalde prestatie. Nederland en
Duitsland zie ik ook ver komen.”
Johan Derksen (column VI): “Alleen het Nederlands elftal kan
het EK enig aanzien geven. Vergeleken met de andere zeven
landen brengt Nederland een surplus aan individuele klasse en
voetbalpersoonlijkheden binnen de lijnen. Alle coaches likken hun
vingers daarbij af.
De Denen zijn vooral sympathiek, maar leven zo wild, dat ze in
de loop van het toernooi altijd de man met de hamer op bezoek
krijgen. Daarbij komt dat ze niet meer over echte vedetten
beschikt.
Frankrijk teert nog op de roem van 1984, Engeland komt met een
zeer armoedige selectie naar Zweden en de Schotten verschijnt
helemaal met een rammelend elftal, al zal de instelling weer
voorbeeldig zijn. Het G.O.S. is wel een gevaarlijke outsider, maar
van Duitsland hebben we niets te vrezen. Vogts durft geen enkel
risico te nemen en zal de verdediging hermetisch afsluiten.
Aanvallend heeft Duitsland geen enkele kracht. Ons kan niets
gebeuren.”
Vujadin Boskov (verhuist deze zomer als trainer van Sampdoria
naar AS Roma): “Bijna alle landen zijn zwakker dan twee jaar terug.
Waarom zouden wij dan een goed EK verwachten? Ik kan eigenlijk
maar heel weinig klassespelers opnoemen. Nederland heeft er
enkelen, Dennis Bergkamp met name. Hij heeft alles om een
wereldster te worden. Maar de toekomst van het voetbal ligt niet
in Europa, maar in Afrika.
Duitsland is zeker geen favoriet, ik verwacht niet eens dat ze de
halve finale halen.”
Tomislav Ivic (voorheen Ajax en Anderlecht, volgend seizoen
trainer van Benfica): Er is alle reden om aan te nemen, dat het
toernooi interessanter wordt dan het voorbije WK. Al is het alleen
maar, omdat Nederland het aanvallende voetbal uitdraagt.
Duitsland is geen topfavoriet.

Denemarken is nooit te onderschatten, omdat het altijd beschikt
over een uitstekende mentaliteit. De Denen hebben korte tijd
om een ploeg neer te zetten, maar dat hoeft niet per se een
nadeel te zijn. Hun enthousiasme en onbevangenheid kan veel
tegenstanders in de problemen brengen.”
Morten Olsen (ex-trainer van Bröndby): “Ik ben pessimistisch.
Veel coaches zijn duidelijk nog niet klaar, hebben hun ploeg nog
niet staan. Met name Engeland en Duitsland zullen voorzichtig
beginnen. Bovendien denk ik, dat de meeste ploegen met één
spits komen en zeker in de eerste wedstrijden behoudend spelen.
Wat dat betreft verwacht ik een voortzetting van de tendens die in
Italië reeds zichtbaar was.
Voor Denemarken kan het een voordeel zijn dat ze onbevangen
kunnen spelen. Oogstrelend voetbal hoef je van hen niet
te verwachten,maar het collectief is enorm sterk. Met Peter
Schmeichel beschikken ze over een van de beste keepers van
Europa en het duo Brian Laudrup / Flemming Poulsen is lastig
voor elke verdediging. Jammer genoeg is Michael Laudrup
niet beschikbaar voor de nationale ploeg. Doodzonde voor het
voetbal.
Ik verwacht veel van Nederland en hoop op een finale Nederland
– Frankrijk. Daarmee is het voetbal gediend”

Ik heb een zeer goed gevoel over het EK en verwacht dat de
creatieve ploegen toonaangevend zullen zijn.
Denemarken zit in een ombouwfase. Zij zullen zeker enkele goede
wedstrijden spelen, maar de halve finale zie ik ze niet halen.
Duitsland – Nederland wordt de finale, verwacht ik. Maar daarin
is Duitsland geen favoriet. Matthäus is onmisbaar. Hij neemt een
hele ploeg op sleeptouw naar een hoger niveau.”
Sven-Göran Eriksson: “Nederland is voor mij de grote favoriet. Een
ploeg die durft aan te vallen met fantastische individuele talenten,
van wie Dennis Bergkamp een sensatie kan worden.
Zweden kan een verrassing worden. Duitsland speelt altijd een
vooraanstaande rol op grote toernooien. De halve finale zullen
ze wel halen en dan zijn ze tot grote inspanningen in staat zijn,
waardoor ze toch een grote favoriet zijn. Ik verwacht een finale
tussen Nederland en Duitsland.”
Ralf Edström (ex-speler PSV): “Ik verwacht niet veel van Zweden.
De mensen hier zijn al tevreden, wanneer ze drie keer goed
spelen. Niemand rekent erop, dat we de halve finale halen. Na
de catastrofe op het WK heeft het lang geduurd, voordat er een
herkenbare ploeg stond. Bondscoach Svensson zal wel terugvallen
op vier verdedigers en met één spits spelen.”

Arie Haan (trainer Standard Luik): “Ik verwacht geen herhaling van
het WK, omdat de meeste ploegen toch met goede intenties aan
het EK beginnen. Denemarken, Engeland, Frankrijk en Nederland
zullen hun avontuurlijke aard niet verloochenen. Volgens mij
kunnen we een heel leuk EK krijgen.”
Jupp Heynckes (volgend seizoen trainer Athletic de Bilbao): “De
lichamelijke mogelijkheden van voetballers zijn uitgeput. Nieuwe
ontwikkelingen zijn alleen nog denkbaar vanuit het besef, dat de
creativiteit en de voetbal-intelligentie moeten toenemen. Ajax,
Milan en Barcelona hebben dit seizoen de nieuwe weg gewezen.

Eenvoudige
openingsceremonie
De openingsceremonie in het Rasunda-stadion in Stockholm is op
de zwoele zomeravond van 10 juni 1992 kleurrijk en gemoedelijk.
Geen overdreven poespas, maar een ontspannen aubade aan het
voetbal en de deelnemende landen. Met behulp van paraplu’s
draperen honderden schoolkinderen de kleuren van de nationale
vlaggen op het veld, terwijl dansers er zwierig omheen draaien.
UEFA-voorzitter Johansson verzoekt de Zweedse koning het
toernooi te openen. Acht ballonnen gaan de lucht in en er worden
schoten afgevuurd.
Karel XVI Gustaaf (1946) is sinds 19 september 1973 koning van
Zweden.
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De aanloop van de deelnemers VII
Premie-regeling Nederlands elftal
Sponsorinkomsten
Tickets Transavia
Drie oefenwedstrijden 3 x 3.000
Drie poulewedstrijden 3 x 7.500
bereiken halve finale

30.000
4.000
9.000
22.500
-------65.500
15.000
-------80.500

bereiken finale
Europees kampioen
Iedere speler verdient

25.000
------105.500
35.000
140.500 gulden bij het behalen van de Europese titel

Quotes
Dennis Bergkamp: “Ik voel me beroerd. Ik wil goed spelen, maar het lukt niet. Mijn rol is ook veel moeilijker dan bij Ajax. Het is in het
midden veel drukker. Bij Oranje is alles afgestemd op Marco van Basten. Hij staat vast in de spits. Ik word vaak overgeslagen.” (Het Parool,
juni 1992)
John Blankenstein: “Fouten werden altijd al gemaakt, maar doordat je tegenwoordig alles ontelbare keren in de herhaling kunt zien,
word je er extra mee geconfronteerd. In de tijd van Leo Horn had je bij wijze van spreken alleen te maken met een camera bij de
middenlijn, die opnamen maakte voor twee minuten Polygoon-journaal.”
(Dagblad van Noord-Limburg, juni 1992)
Johan Cruijff : “Ik heb me niet opgewonden over het feit dat Rinus Michels Ronald Koeman in de laatste competitiewedstrijd geen
toestemming gaf om voor Barcelona uit te komen. Dat had ook weinig zin, want ik had geen poot om op te staan. De reglementen
zeggen dat de KNVB Koeman kan opeisen. Ik zou dat als coach nooit doen. Zoiets kun je een voetballer niet aandoen. Er zat bijna een
week tussen de wedstrijd van Barcelona en de eerste wedstrijd van Oranje. Ronald was zeer teleurgesteld en vervolgens verwacht men
van hem dat hij zich weer volledig inzet voor het Nederlands elftal.
Op het EK laat ik me niet zien. Dergelijke toernooien bezoek ik in principe niet, omdat ik dan geen minuut rust heb. Daarnaast wil ik de
verantwoordelijken niet voor de voeten lopen.”
(VI, 10 juni 1992)
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Zweden - Frankrijk (groep 1)

Volgens traditie: een saai
openingsduel

Zweden en Frankrijk beginnen uitermate voorzichtig. Het gastland
neemt nog de meeste initiatieven en vooral Anders Limpar sticht
gevaar. De voorsprong door Jan Eriksson is dan ook verdiend. De
centrumverdediger van IFK Norrköping kopt de bal, inkomend
van buiten het strafschopgebied, uit een hoekschop van Limpar
hard achter Martini. Hij bevestigt de voetbalwet dat inkomende
spelers moeilijk zijn af te stoppen bij corners. Vlak voor de thee
kan Martini een vrije trap van middenvelder Thern ternauwernood
keren.
In de pauze wisselt coach Platini en de Fransen trekken ten aanval.

Zweden en Frankrijk zijn favoriet
in groep 1. Sterspeler bij de
Zweden is Tomas Brolin, die zich
tot ergernis van het publiek
op last van trainer Svensson
veelvuldig terug laat vallen. De
Fransen gokken op de altijd
scorende Jean-Pierre Papin. Na
de openingsceremonie in een
vol en sfeervol Rasunda-stadion
ontwikkelt zich een wedstrijd
die zich niet onderscheidt van
eerdere openingsduels: saai.
Scheidsrechter Spirin uit Moskou
fluit voor 55 overtredingen en
trekt vier gele kaarten.

De hoofdzakelijk uit spelers van Olympique Marseille bestaande
ploeg ontbeert een regisseur op het middenveld. Maar ze hebben
wel die duivelse JPP. De verder zwak opererende Papin heeft,
als zo vaak, aan één kans genoeg om de stand gelijk te trekken.
Christian Perez verzorgt de dieptepass, de Zweedse verdediger
Joachim Börklund dekt voor zijn man. Papin werkt bekwaam af en
voorkomt daarmee een Frans drama in het openingsduel.
Fernandez komt nog in het veld, maar de beste kans is nog voor
Zweden. Ingesson ziet een kopbal uit een voorzet van Schwarz
gekeerd door Martini en zo blijft het 1-1. Met de uitslag zijn beide
landen tevreden, met het spel minder.
De Franse pers is niet eens ontevreden en vooral in euforie over
Papin: 1 kans, 1 goal.

Zweden – Frankrijk 1-1 (1-0)
10 juni 1992 – Rasunda Stadion, Stockholm.
Toeschouwers 29.850
Zweden: Ravelli, Roland Nilsson, Jan Eriksson, Patrik Andersson,
Björklund, Ingesson, Schwarz (gk 40.), Thern (gk 88.), Limpar,
Brolin, Kennet Andersson (74. Dahlin)
Coach Svensson
Frankrijk: Martini, Blanc, Angloma (gk 37., 67. Fernandez), Boli,
Casoni, Amoros, Sauzée, Deschamps, Cantona (gk 53.), Papin,
Vahirua (46. Perez)
Coach Platini
25. Jan Eriksson 1-0, 59. Papin 1-1
Scheidsrechter Spirin (G.O.S.)

Basile Boli

zwart-Afrikaanse voetbal. De 25-jarige speler van Olympique
Marseille is een vaste waarde in het team van Michel Platini.
Hij begon zijn profloopbaan als 16-jarige bij Auxerre, onder de
bekende Guy Roux. Twee jaar geleden koos hij voor Olympique
Marseille, toen onder leiding van Franz Beckenbauer. Die zette
hem op de rechtervleugel neer en al snel was hij na Papin de
meest scorende speler.
“Chris Waddle is belangrijk voor mij. Hij houdt de bal vast, ik
ga er overheen en dat werkt goed. We hebben ook samen een
muziekbandje. Met ons eerste nummer (We’ve got the feeling)
stonden we in de Top 50. Voor ons is de muziek belangrijk. Sting,
Dire Straits, Francis Cabrel, dat is heerlijke ontspanning. Om die
reden volg ik ook een cursus journalistiek.”
Boli debuteerde als 19-jarige in de nationale ploeg, vlak na de WK
1986. “In die fase ging het niet goed met het Franse voetbal. Henri
Michel was niet de juiste man. Hij veranderde steeds. Toen Platini
kwam, koos hij aanvankelijk voor Franck Silvestre. Pas toen ik bij
Marseille speelde, stelde Platini me weer op.
Hij heeft Frankrijk weer sterk gemaakt. Hij werkt al jaren met
dezelfde groep. Door hem is de relatieve mentale zwakte die veel
Franse ploegen kenden, nu verdwenen.
Toch geloof ik niet, dat wij in Zweden een favoriet zijn. Wij hebben
een jonge ploeg en zijn hoogstens een outsider. Men kan wel
roepen, dat wij de Europese titel gaan winnen, maar dat doet men
om ons uit het evenwicht te halen. Dergelijke uitspraken duiden
op angst van de tegenstanders.

Basile Boli is de opvolger van Marius Trésor als symbool van het
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Denemarken - Engeland (groep 1)

Denemarken wil niet,
Engeland kan niet
De Deense selectie had slechts tien dagen de tijd om zich op te maken voor drie
wedstrijdjes EK. Zeven (in het buitenland spelende) spelers werden van vakantie
teruggeroepen en dertien spelers rolden zo vanuit de Deense competitie een zwaar
en groot toernooi binnen. Lichamelijk moe, geestelijk amper voorbereid. Volgens de
normale voetbalwetten kan zo’n slechte voorbereiding alleen maar leiden tot een
snelle uitschakeling. Tot overmaat van ramp ligt vedette Michael Laudrup al sinds
vorig jaar in de clinch met Möller-Nielsen en bleef in Barcelona.

Engeland is favoriet voor dit duel, maar Taylor heeft ook zijn
personele problemen. Rob Jones, Lee Dixon en Paul Gascoigne
waren al geblesseerd afgevallen, in de laatste testwedstrijd vielen
ook John Barnes, Gary Stevens en Mark Wright af, terwijl Chris
Waddle weigert onder Taylor te spelen.
De coach is optimistischer dan het thuisfront, ten onrechte blijkt
al snel.
Op de tribune zijn de Deense fans vocaal duidelijk in de
meerderheid.
Gary Lineker krijg verrassend niet Alan Shearer naast zich in
de spits, maar de minder hoog aangeschreven Alan Smith van
Arsenal. Bij Denemarken speelt alleen Christensen (Schalke
04) voorin, en Möller-Nielsen kiest, heel begrijpelijk, voor een
afwachtende speelwijze.
De twee teams bakken er nog minder van dan eerder Zweden en
Frankrijk. Onder leiding van John Blankenstein heeft Engeland
aanvankelijk de beste kansen. De bedoelingen zijn goed, maar
kwalitatief komt het er niet uit. Het middenveld is voor Steven,
Palmer en Platt, maar achterin spelen Keown en Curle zwak. Het
meest gevaarlijk zijn de effectvolle vrije trappen en corners van
Pearce.
De grootste kans is desondanks voor de Denen, die verder weinig
initiatieven nemen. Uitblinker John Jensen (van Bröndby) schiet
tegen de binnenkant van de paal. Een zege voor de Denen zou
onverdiend geweest zijn, maar met het puntje zijn zij dik tevreden
met de matige voorbereiding in het achterhoofd. Zonder al teveel
inspanning lukt het een land als Engeland redelijke tegenstand te
bieden.
Denemarken - Engeland 0-0
11 juni 1992 – Malmö Stadion, Malmö.
Toeschouwers 26.385

John Blankenstein
John Blankenstein (De Bilt, 1949) begon in 1972 als scheidsrechter
in het amateurvoetbal bij de KNVB bij de afdeling ‘s-Gravenhage.
In 1979 maakte hij de overstap naar het betaald voetbal, sinds
1985 staat Blankenstein op de internationale lijst van de FIFA. In
1987 heeft John Blankenstein op het WK-jeugd in Canada de halve
finale tussen Nigeria en Italië gefloten en de finale tussen de USSR
en Nigeria gevlagd. In Zweden is hij actief tijdens het EK, waar hij
Denemarken – Engeland fluit.
John Blankenstein krijgt internationale bekendheid als een van
de eerste openlijk homoseksuele voetbalscheidsrechters. Omdat
Blankenstein geen geheim maakt van zijn homoseksualiteit heeft
hij het soms zwaar te verduren met spreekkoren van de tribunes.
Het lijkt hem niet te deren, maar dat is maar schijn. “Ik weiger me
aan dat gespuis over te geven,” verklaart hij.
Blankenstein vindt dat hij in het internationale voetbal opvallend
weinig belangrijke wedstrijden krijgt toegewezen en kan niet
anders dan vermoeden dat zijn geaardheid er mee te maken had.
”FIFA-voorzitter Blatter vindt mijn broekje te kort,’’ zei hij ooit met
een serieuze ondertoon.

Denemarken: Schmeichel, Olsen, Kent Nielsen, Christofte,
Sivebaek (gk 84.), Vilfort, Brian Laudrup, Jensen, Andersen,
Christensen, Povlsen
Coach Möller-Nielsen

In Nederland behoort hij tot de absolute top. Hij kreeg meermalen
de klassieker tussen Ajax en Feyenoord toegewezen.

Engeland: Woods, Curle (gk 10., 62. Daley, gk 70.), Keown, Walker,
Pearce (gk 8.), Steven, Palmer, Platt, Merson (71. Webb), Smith,
Lineker
Coach Taylor

Zijn manier van fluiten spreekt de spelers aan. Hij lost vele
incidenten verbaal op in plaats van met straffen. Oud-Vitessespeler Edward Sturing vertelde: “Ik schreeuwde een keer tegen
Blankenstein: ‘Jij kunt echt niet fluiten, man’. Toen zei hij: ‘Dan
ben ik vandaag bij de goede wedstrijd, want jullie kunnen niet
voetballen’.’’

Scheidsrechter Blankenstein (Nederland)
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Frankrijk - Engeland (groep 1)

Lineker en Papin schotloos
Voorafgaand aan het duel
komt de Zweedse angst
voor rellen met de Engelse
supporters uit. Bij een flinke
kloppartij in het centrum
van Malmö moet een grote
politiemacht worden ingezet
om de rust terug te laten
keren.
In het stadion zijn de
verwachtingen hoog. Enkele
topspitsen maken hun
opwachting. Bij de Engelsen
Lineker en youngster
Shearer, bij Frankrijk het
topduo Cantona en Papin.
In het veld is de angst om te verliezen groot
voor beide partijen, die met een versterkte
defensie spelen. Taylor geeft wel de 21-jarige
Alan Shearer een kans. Platini stelt routinier
Luis Fernandez op vanwege zijn verdedigende
kwaliteiten op het middenveld. Engeland
toont weer goede wil, maar zonder Gascoigne
en Barnes weinig raffinement. De kansen zijn
in dit duel op één hand te tellen, de meeste
voor de Engelsen. In de 38e minuut schiet
Pearce een vrije trap van 25 meter tegen de
onderkant van de lat. Shearer kopt een keer
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net naast en Sinton haalt een kopbal van invaller Angloma van de
doellijn.
Frankrijk kan niet imponeren en is geen schim van de ploeg van
1984.
Libero Laurent Blanc blijft consequent achter zijn defensie.
Ook Taylor zet met Carlton Palmer een extra slot op de deur.
Cantona (Leeds United) en Papin kunnen niet in stelling worden
gebracht en de elftallen druipen met een bloedeloze 0-0 onder
een striemend fluitconcert van het veld af. Het is pas het tweede
gelijke spel tussen de landen in 22 onderlinge partijen, de laatste
0-0 was in 1923. Engeland heeft nog geen doelpunt gescoord op
dit EK, Lineker staat al vier wedstrijden droog. Met twee remises
hebben beide ploegen nog steeds een redelijke kans op de halve
finale.
Na twee gelijke spelen juichen de Franse journalisten: “De halve
finale is in zicht”.
De Engelse pers is woedend over een aanslag van Boli op Pearce.

Boli denkt daar anders over: “Er was niets aan de hand.
Pearce is een aansteller.”
Frankrijk – Engeland 0-0
14 juni 1992 - Malmö Stadion, Malmö.
Toeschouwers 26.535
Frankrijk: Martini, Blanc, Boli, Casoni, Amoros, Fernandez
(gk 29., 76. Perez), Sauzée (46. Angloma), Deschamps,
Durand, Cantona, Papin
Coach Platini
Engeland: Woods, Palmer, Keown, Walker, Sinton, Pearce,
Steven, Batty (gk 68.), Platt, Shearer, Lineker
Coach Taylor
Scheidsrechter Puhl (Hongarije)

Eric Cantona
De kunsten van Eric Cantona waren in meerdere steden te
bewonderen: Caillols, Auxerre, Martigues, Auxerre, Marseille,
Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nimes, nu Leeds. Hij laat overal een
spoor van incidenten achter zich.
Cantona ontvlucht begin 1992 Frankrijk en de voetbalgekte. Kort
voordien had het grillige genie, onder contract bij eersteklasser Nimes,
het einde van zijn loopbaan aangekondigd. Bij Leeds United heeft
hij de liefde voor het voetbal en het leven teruggevonden en wint de
landstitel.
De loopbaan van de 26-jarige rebel is een aaneenschakeling van
incidenten. Een aparte voetballer, een zonderling in het kleine
wereldje. Impulsief, onbegrepen, wispelturig, onstuimig.
Kunstenaar onder de voetballers - voetballer onder de kunstenaars.
Eric Cantona (1966) groeit op in Marseille. Zijn grootouders aan
moeders kant zijn Spaans, vandaar misschien zijn opvliegend
karakter. SA Caillols, een wijk van de Zuid-Franse havenstad, is
zijn eerste club. Als 15-jarige wordt hij ontdekt door Guy Roux en
in de beroemde voetbalschool van Auxerre opgenomen. Cantona
debuteert op 5 november 1983 tegen Nancy. De strikte manier van
leven bij Auxerre gaat hem tegenstaan. Hij zou doelman Martini
tijdens een training neergeslagen hebben, de club houdt vol dat
Martini tegen een doelpaal opliep.
In augustus 1987 draagt hij in Oost-Duitsland voor het eerst het
tricot van de Franse ploeg. In juni 1988 telt Bernard Tapie bijna zeven
miljoen gulden voor hem neer en lijft hem bij Olympique Marseille
in. Nadat bondscoach Henri Michel hem in augustus 1988 passeert
noemt Cantona de bondscoach “een enorme berg stront”, waarna
Eric voor tien maanden uit de selectie verwijderd wordt. Tijdens een
liefdadigheidswedstrijd in Marseille tegen Torpedo Moskou trekt hij
bij zijn vervanging zijn shirt uit en gooit het voor de voeten van trainer
Gili. Bordeaux-voorzitter en Tapie-vijand Claude Bez haalt hem naar
de wijnstad, maar Cantona heeft schijt aan alles wat de machtige en
corrupte Bez doet en gaat zijn eigen gang. Bez vindt hem al “geestelijk
gestoord” en Cantona gaat naar Montpellier, waar zijn jeugdvriend
Paille speelt. Na een vechtpartij met aanvoerder Lemoult wordt hij
ook daar uit de selectie verwijderd. Tijdens zijn tweede verblijf bij

Marseille noemt hij Bernard Tapie “een profiteur van het voetbal” en
botst hij met Raymond Goethals. “Hij stelde me niet op, maar legde
me nooit uit waarom.”
Op 11 december 1991 gooit hij de bal woedend tegen de
scheidsrechter. De tuchtcommissie straft hem voor vier wedstrijden.
“Vous êtes tous des idiots”, roept hij tegen de heren en krijgt er twee
maanden bovenop.
Hij kondigt aan zijn voetballoopbaan stop te zetten, maar Leeds
United haalt hem over naar Yorkshire te verhuizen. Daar leeft hij op.
“Fransen kijken over het algemeen neer op Engeland. Ik ben gek van
dit land, de taal, de cultuur, de rockmuziek. Het voetbal is er pure
magie. De stadions vibreren elke dag van de week. De Latijnen leggen
meer inspiratie in hun spel, maar de Engelsen voetballen vanuit het
hart.
In Leeds heb ik het evenwicht gevonden dat ik als voetballer en mens
nodig heb om me te kunnen uitdrukken. Voetbal is mijn passie,
maar ik heb meer nodig. Ik schilder, lees Freud, luister naar muziek.
Mijn idolen zijn Jim Morrison en le Petit Prince van Antoine de SaintExupéry.”
Leeds ontvangt de balkunstenaar met open armen. Zijn komst geeft
de club de impuls om in 1992 de landstitel te behalen, voor het eerst
sinds 1977.
Ondanks alle affaires blijft bondscoach Platini hem steunen. Op
het EK is de hoop gevestigd op de spits, die samen met Papin een
levensgevaarlijk duo vormt. Met deze twee blijft Frankrijk dertig
maanden achtereen ongeslagen en is het een van de favorieten in
Zweden.
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Zweden - Denemarken (groep 1)

Zweden kampioen van het
noorden?
Decennia lang troffen Zweden en Denemarken elkaar meerdere malen per jaar,
meestal in het kader van de Nordische of Scandinavische kampioenschappen.
Zweden was dikwijls de bovenliggende partij, maar sinds het eind van de jaren 70
wist Denemarken zich langzaam aan het juk van de noorderburen te ontworstelen.
De landen zijn geen vaste deelnemer op de grote voetbaltoernooien, zodat de buren
elkaar voor het eerst op een EK treffen.

Nooit eerder hadden de
Scandinavische buurlanden
elkaar op een EK of WK
getroffen.
In hun tweede wedstrijd is het duidelijk dat het de
Denen aan wedstrijdritme ontbreekt. Verdedigend
klopt het nog wel, maar Brian Laudrup kan de
spitsen Christensen en Povlsen niet bereiken. Eén
punt lijkt wederom het maximaal haalbare, maar
Zweden werkt niet mee. De blonde engel Tomas
Brolin (van de Italiaanse bekerwinnaar Parma) en
Dahlin (Borussia Mönchengladbach) brengen in een
aantrekkelijke wedstrijd de Deense achterhoede in
de problemen. De donkere Dahlin, een zoon van
een Venezuelaanse vader en Zweedse moeder, stelt
Schmeichel enkele malen op de proef.
Doelpunten zijn weer schaars. Het duurt tot een
kwartier in de tweede helft voor Brolin de fittere
Zweden op voorsprong zet na een vloeiende aanval.
Hij krijgt vlak voor tijd nog een enorme kans, maar
mist jammerlijk voor open doel.
De Denen krijgen pas in de slotfase wat kansen,
maar invaller Frank mist tot tweemaal toe. Door
de 1-0 zege staat Zweden met één been in de
halve finale, en halen daarmee de stille Zweedse
supporters een beetje uit hun lethargie. Door het
gelijke spel in de andere wedstrijd is Denemarken
nog niet helemaal kansloos, maar daarvoor telt
alleen winst op het favoriete Frankrijk telt en is ook
nog een beetje medewerking van Zweden nodig.
Zweden – Denemarken 1-0 (0-0)
14 juni 1992 - Rasunda Stadion, Stockholm.
Toeschouwers 29.902
Zweden: Ravelli, Roland Nilsson, Jan Eriksson, Patrik
Andersson (gk 40.), Björklund, Ingesson, Schwarz,
Thern, Limpar (90. Erlingmark), Brolin, Dahlin (77.
Ekström)
Coach Svensson
Denemarken: Schmeichel, Olsen, Kent Nielsen,
Christofte, Sivebaek, Vilfort, Brian Laudrup, Jensen
(64. Larsen), Andersen (gk 14.), Christensen (52.
Frank), Povlsen
Coach Möller-Nielsen

Tomas Brolin
Nu zijn het Nederlanders die AC Milan naar de top voeren, in de jaren vijftig
had AC Milan het Zweedse Grenoli-trio: Gunnar Gren, Gunnar Nordahl en Nils
Liedholm. Van hen was Nordahl de beroemdste. Nadat hij met IFK Norrköping
al vier keer topscorer was geworden, werd hij tussen 1951 en 1955 vijf maal op
rij meesterschutter van de Serie A.
Voor de oudere Zweed is Tomas Brolin de reïncarnatie van Nordahl. Zelfde kop,
zelfde afkomst, zelfde loopbaan en zelfde kwaliteiten. Nordahl zei zelf: “Als
ik naar Brolin kijk, is het alsof ik mezelf in de spiegel zie.” De overeenkomsten
tussen de 22-jarige Brolin en de 70-jarige Nordahl mogen talrijk zijn, Brolin zelf
wordt een beetje moe van die vergelijkingen. “Ten eerste is het onmogelijk om
zo groot te worden als Nordahl. En ten tweede wil ik dat de mensen me zien
zoals ik ben en niet zoals ik zou moeten zijn.”
Brolin heeft al een stormachtige loopbaan achter de rug. Twee jaar geleden
was hij nog volslagen onbekend, maar binnen vijf maanden veranderde zijn
leven compleet.
De Brolins leidden een boerenbestaan in Hudiksvall, aan de Zweedse oostkust.
Hij dankt er zijn passie voor de paardensport aan.
De trainer die van Brolin een grote voetballer maakte, was Anders Grönhagen
bij GIF Sundsvall. IFK Norrköping werd de volgende werkgever van Brolin,
alwaar zijn ster snel rees. Al op zijn debuut op 7 april 1990 scoorde hij drie
keer in de topper tegen IFK Göteborg. Na zes competitiewedstrijden had hij
er al zeven in liggen en twee weken na zijn debuut ontving Brolin de eerste
uitnodiging voor het nationale ploeg tegen Wales. Binnen vijf minuten scoorde
hij twee maal. Een maand later tegen Finland was hij weer goed voor twee
treffers en de ‘nieuwe Nordahl’ was geboren.
Op het WK 1990 scoorde Brolin een spectaculair doelpunt tegen Brazilië, maar
speelde Zweden verder een ontluisterend toernooi. Zijn naam was echter
gevestigd. 25 clubs meldden zich voor de toen 20-jarige Viking, van wie vijf
maanden eerder niemand had gehoord. Het werd Parma, net gepromoveerd
naar de Italiaanse Serie A. Trainer Nerio Scala wilde dat Brolin een koppel zou
vormen met Alessandro Melli. Parma betaalde nog geen vier miljoen gulden
voor Brolin, die zich al snel ontpopte als een sensatie. Het koppel Brolin – Melli
gold vorig seizoen als het koningspaar van de competitie. Parma werd vijfde
en kwalificeerde zich voor Europees voetbal. Brolin werd gekozen tot Zweeds
voetballer van het jaar. Het afgelopen seizoen won Parma verrassend de Coppa
d’Italia. Brolin is gewild bij de grote clubs, maar denkt nog bij Parma te blijven.
Na het EK zal hij beslissen.
Hij startte het toernooi in Zweden goed door in het duel tegen Denemarken
de beslissende treffer op zijn naam te schrijven. Daarvoor stond hij al een jaar
‘droog’. “We speelden vrij goed tegen de Fransen. Het frustrerende was alleen,
dat de Fransen de hele wedstrijd één kans hebben gehad, waaruit ze gelijk
scoorden. Maar we mogen niet ontevreden zijn. Niemand had hier verwacht,
dat wij tegen Frankrijk een punt zouden pakken. We zijn geen favoriet voor de
halve finale. Normaal gesproken hebben Frankrijk en Engeland de beste teams.”
Tomas Brolin heeft ook hoge verwachtingen van de Olympische Spelen in
Barcelona. Net als Patrick Andersson en Joachim Björklund is hij ook daar
actief. “Dat toernooi is enorm belangrijk voor mij. Voor een sportman is een
Olympische medaille het hoogst haalbare.” Er is in ieder geval roem te halen.
In 1948 scoorde Gunnar Nordahl tijdens de Spelen van Londen zeven keer en
ging Zweden met goud naar huis…

59. Brolin 1-0
Scheidsrechter Schmidhuber (Duitsland)
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Zweden - Engeland (groep 1)

De fatale Engelse wissel

Lineker had beter
afscheid verdiend
De Engelse supporters begrepen de wissel niet; niet alleen omdat
Lineker een beter afscheid verdiend had, maar een spits voor
een spits was bepaald geen meesterzet en het ondermijnde
het moreel van zowel supporters als elftal. Engeland verloor de
greep op het middenveld, waardoor de achterhoede steeds meer
problemen kreeg. Het tweede doelpunt voor Zweden kon niet
uitblijven. Zeven minuten voor tijd zorgde Brolin na een heerlijke
combinatie met Dahlin voor de 2-1.
De Engelse uitschakeling kwam iedereen goed uit, maar vooral
de Zweedse organisatie. Na Malmö zorgden de Engelse hooligans
voor rellen in Stockholm met als resultaat: tien gewonden,
64 arrestaties en een steeds slechter imago. De zeker lijkende
organisatie van de EK 1996 stond plotseling op de tocht, maar de
uitschakeling voorkwam verdere rellen.
Zweden ging als groepswinnaar naar de halve finale en dat was bij
het eerste EK-optreden een prima prestatie voor eigen publiek.
Al na vijf minuten lukte het Engeland het eerste EK-doelpunt
te produceren. Lineker bediende vanaf rechts Platt die vallend
scoorde. Daarna volgde een bikkelhard duel, waarin Dos Santos
vijf gele kaarten trok. Die voor Andersson en Schwarz hadden
gevolgen, want het betekende uitsluiting voor de halve finale. De
Engelsen legden een prima partij op de mat en hadden bij rust de
volgend ronde binnen bereik.
Coach Svensson zette Ekström in voor Limpar en de Zweden
trokken ten aanval. Met enorme wilskracht en inzet werd
Engeland teruggedrongen. Negen minuten na rust was het
opnieuw Jan Eriksson die de bal na voorbereidend werk van
Schwarz binnenkopte. Engeland kwam nauwelijks nog over de
middenlijn en was rijp voor de sloop. Een dramatische wissel in de
61e minuut. Taylor wisselde Lineker voor Alan Smith (Arsenal) en
daarmee kwam een eind aan een imposante interlandloopbaan.

De laatste wedstrijddag in groep 1. Uitgangspositie: Zweden heeft aan een punt
genoeg, Engeland moet het gastland verslaan om de halve finales te bereiken. Het
fiere Albion moet straks hoe dan ook de weg naar het doelnet vinden. Iets wat in drie
uur EK-voetbal nog niet lukte. Alle hoop ligt bij Gary Lineker, die in Zweden afscheid
neemt van het topvoetbal en erop rekent het record van Bobby Charlton (49 goals
voor Engeland) alsnog te verbeteren. In de jongste vier interlands kwam de spits van
Tottenham Hotspur niet meer aan een goal toe. In de vriendschappelijke wedstrijd
tegen Brazilië liet hij zelfs een penalty onbenut.
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Zweden – Engeland 2-1 (0-1)
17 juni 1992 - Rasunda Stadion, Stockholm.
Toeschouwers 30.126
Zweden: Ravelli, Roland Nilsson, Jan Eriksson, Patrik Andersson (gk
44.), Björklund (gk 69.), Ingesson, Schwarz (gk 68.), Thern, Limpar
(46. Ekström), Brolin, Dahlin
Coach Svensson

Commentaren:
De Engelse schandaalpers wordt in Zweden op haar wenken
bediend. De schrale prestaties van het team zijn vernietigende
titels waard. Vooral bondscoach Graham Taylor en topschutter
Gary Lineker moeten het ontgelden. De dramatische wissel in de
61e minuut van Zweden – Engeland is koren op de molen van de
Britse sportverslaggevers. Tactisch fout, moreel ondermijnend en
gebrek aan respect voor de op een na topscorer aller tijden. Zo ga
je niet met Engelse sporthelden om. Zo laat je een speler, die zo
zijn sporen heeft verdiend, geen afscheid nemen.
Na de match wast Taylor zijn handen in onschuld, geeft de spelers
de schuld en roept daarmee nog meer kritiek over zichzelf af. Hij
kan niet uitleggen waarom hij zijn aas op het middenveld Nigel
Clough geen enkele speelminuut had gegund.
Volgens Lineker miste de ploeg spelers met flair zoals Gascoigne
en Barnes, die geblesseerd waren achtergebleven. “In Engeland
staan te veel wedstrijden op het programma”, meende hij. “De
spelers willen altijd voluit gaan. Het is geen toeval dat zoveel van
onze spelers in de lappenmand steken.”

Engeland: Woods, Batty, Keown, Walker, Pearce, Webb (gk 83.),
Palmer, Sinton (77. Merson), Daley (gk 9.), Platt, Lineker (61. Smith)
Coach Taylor
5. Platt 0-1, 54. Eriksson 1-1, 83. Brolin 2-1
Scheidsrechter Dos Santos (Portugal)
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Frankrijk - Denemarken (groep 1)

De fatale misrekening van
Platini
Platini is de kritiek op de
behoudende speelwijze zat. Hij
weet van elf goede voetballers
nog niet direct een goed team te
smeden, maar hij hoopt met Perez
en Vahirua in de basis de zwak
geachte Denen eenvoudig naar
huis te sturen. Denemarken heeft
alleen baat bij winst en hoopt
dat Zweden dan niet verliest van
Engeland.

De Franse coach Platini is de scherpe kritiek op zijn behoudende
speelwijze meer dan zat. De vroegere topvoetballer wil de wereld
duidelijk maken tot welk oogstrelend voetbal zijn manschappen
in staat zijn. Tegen de zwakke Denen kan er weinig misgaan, denkt
hij.
De Scandinaviërs komen agressief uit de startblokken. Larsen
speelt voor Vilfort, wiens dochter met leukemie in het ziekenhuis
ligt. Coach Möller-Nielsen laat Frank steeds uitwijken naar links,
waardoor de aanvaller van Lyngby Boli uit het centrum weglokt
en ruimte schept voor uitblinker Flemming Povlsen (Borussia
Dortmund, ex-PSV).
De Fransen weten niet waar ze het zoeken moeten. Al na zeven
minuten passeert Henrik Larsen de Franse keeper Martini en in
de eerste helft verzamelen de Fransen al drie gele kaarten. Na de
eerste 45 minuten happen les tricolores naar adem en mogen blij
zijn dat het slechts 0-1 staat.
Platini wisselt middenvelder Fernandez voor spits Vahirua en
Frankrijk komt terug in de wedstrijd. Schoten van Deschamps en
Boli treffen nog geen doel, evenmin als een kopbal van Cantona.
Het offensief werpt in de 61e minuut zijn vruchten af. Met een
virtuoos hakballetje van Durand toont Papin aan waarom hij in
1991 gekozen is tot Europees voetballer van het jaar: elke kans is
voor hem een doelpunt.

Eindstand Groep 1
1. Zweden
2. Denemarken
3. Frankrijk
4. Engeland

3
3
3
3

2
1
0
0

1
1
2
2

0
1
1
1

5
3
2
2

4-2
2-2
2-3
1-2

Zweden en Denemarken naar halve finale
Na Frankrijk – Denemarken (20 juni)
Michel Platini overweegt terug te treden als coach van het Franse
nationale elftal na de wanprestatie op het EK, waar de ‘haantjes’
roemloos werden uitgeschakeld. Platini begon als coach in 1988
en speelde sindsdien met zijn ploeg 29 landenwedstrijden,
waarvan er zestien werden gewonnen en slechts vijf verloren. In
Zweden was de 36-jarige Platini de jongste bondscoach.
De Franse bond benoemt hem tot hoofdorganisator van het WK
1998 in Frankrijk.

De gelijkmaker wiegt Frankrijk in slaap. In plaats van door te
drukken nemen ze gas terug.
Möller-Nielsen zet twee verse krachten in voor een alles-of-niets
offensief. Piechnik en Elstrup vervangen Nielsen en Laudrup. In de
78e minuut komt alsnog de sensationele ontknoping. Invaller Lars
Elstrup, ex-Feyenoorder en nu speler in de tweede divisie bij de
Odense BK, scoort de belangrijkste treffer in zijn loopbaan door
een voorzet van Povlsen achter Martini te werken.
Frankrijk beleeft een van de zwartste dagen in de voetbalhistorie,
de Denen verlengen hun verblijf met minimaal nog een wedstrijd.
Dat is op zich al een sensatie, maar half Europa vindt dat dit louter
te danken was aan arrogantie en onderschatting van de Fransen,
niemand houdt er rekening mee dat het sprookje langer zal duren.
Frankrijk – Denemarken 1-2 (0-1)
17 juni 1992 - Malmö Stadion, Malmö.
Toeschouwers 25.763
Frankrijk: Martini, Blanc, Boli (gk 37.), Casoni (gk 15.), Amoros,
Perez (gk 30., 81. Cocard), Deschamps (gk 76.), Durand, Vahirua (46.
Fernandez), Cantona, Papin
Coach Platini
Denemarken: Schmeichel, Olsen, Kent Nielsen (62. Piechnik),
Christofte, Sivebaek, Brian Laudrup (68. Elstrup), Jensen, Larsen,
Andersen, Povlsen (gk 13.), Frank (gk 45.)
Coach Möller-Nielsen
7. Larsen 0-1, 61. Papin 1-1, 78. Elstrup 1-2
Scheidsrechter Forstinger (Oostenrijk)
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G.O.S - Duitsland (groep 2)

Een uiteengevallen land
tegen een herenigde natie
In beide landen is veel veranderd.
Sovjet-Unie viel in 1991 uiteen,
de beide Duitslanden zijn juist
herenigd. Veel spelers uit het
voormalige DDR dringen nog niet
door tot de selectie.
Bij GOS staan vooral spelers uit
Rusland, Oekraïne en Georgië
opgesteld, de meesten spelen in
het buitenland. Trainer Anatoli
Byschovets behoorde in 1968
tot de EK-selectie van de SovjetUnie. Hij had de zware taak om
van het samenraapsel een team
te formeren. Het is al zeker dat
dit een eenmalig optreden is,

Duitsland is de topfavoriet voor de Europese titel,
bij de bookmakers inzetten op het team van Berti
Vogts levert weinig winst op, ondanks het ontbreken
van Lothar Matthäus. Stefan Effenberg moet hem
vervangen. Vogts hield raspaardjes Sammer en Möller
op de bank.
EK voor Völler na twintig minuten ten einde
Na 20 minuten nog een aderlating voor de Duitsers
door een armbreuk van Rudi Völler na een botsing met
Oleg Kusnetsov. In de pauze blijft hij in de kleedkamer
achter; hij komt niet meer in actie.
GOS speelt als de Sovjet-Unie in de beste dagen met
geraffineerd tempo- en positiespel. Het is typerend
voor het moderne voetbal dat zelfs Duitsland speelt
om niet te verliezen. De Duitse achterhoede krijgt
weinig grip op de beweeglijke aanvallers Dobrovolski
en Kolivanov. Het spel van de Mannschaft oogt
statisch. Libero Binz en Reuter hebben het moeilijk en
laten op rechts veel ruimte vrij.
Van een behoorlijke aanval is nauwelijks sprake en
met het inbrengen van Andy Möller wordt het er niet
beter op. De GOS-mannen nemen een verdiende
voorsprong uit een strafschop van Dobrovolski, nadat
Reuter hem ten val brengt.
Vogts brengt met Klinsmann een extra aanvaller in,
maar tot kansen leidt dat niet. De Duitsers stropen
de mouwen op en nemen meer risico’s, zodat het
duel aan amusementswaarde wint. Dat de Duitsers
toch een punt aan de wedstrijd overhouden, mag
een wonder heten. In de laatste minuut krult Thomas
Hässler fraai een vrije trap om de opgestelde muur
heen. Met het gelijke spel in de eerste wedstrijd
zwijnen de Duitsers, een vroegtijdige uitschakeling is
maar net voorkomen.
G.O.S. – Duitsland 1-1 (0-0)
12 juni 1992 – Idrottspark, Norrköping.
Toeschouwers 17.700
G.O.S.: Charin (gk 74.), Oleg Kusnetsov, Kantschelskis,
Tschernischov, Zveijba (gk 86.), Schalimov (85. Ivanov),
Ljuty (46. Onopko), Mikhailichenko, Dimitri Kuznetsov,
Dobrovolski (gk 68.), Kolivanov
Coach Byschovets
Duitsland: Illgner, Binz, Kohler, Reuter (65. Klinsmann),
Brehme, Doll, Effenberg, Buchwald, Hässler, Völler (46.
Möller), Riedle
Coach Vogts

Mikhailichenko

(30 maart 1963) is op het oog een typisch produkt van de voormalige USSR.
Blond haar, driekwart scheiding, strak gezicht. In 1988 werd hij bekend in
Europa. Met de Sovjet-Unie verloor hij de EK-finale van Nederland, werd met
bijna hetzelfde team Olympisch kampioen in Seoel en eindigde achter Marco
van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard als vierde bij de verkiezing Europees
voetballer van het jaar.
Mikhailichenko is een veelzijdige speler. Van origine een spelmaker pur sang
met daarbij behorende creatieve invallen, maar ook inzetbaar als mandekker,
als echte klever. Na 1988 realiseerde hij zich dat het westen aan hem zou
trekken. Al te veel aandacht aan besteden deed hij niet. “Al die interesse deed
me weinig.
Geld, succes en roem zijn leuke dingen om te hebben en sterken je in je
zelfvertrouwen, maar het is niet goed daar steeds aan te denken. Het brengt
je nergens.
Dat Real Madrid vijftien miljoen gulden voor me bood heb ik nooit gehoord,
dat soort berichten bereikte je niet eens in Rusland.
In 1989 liep ik een vervelende knieblessure op, waardoor ik zeven maanden
niet speelde. Daardoor moest ik mijn ambities bijstellen en keek niet meer
naar het buitenland. Ik was alleen maar bezig terug te komen op het oude
niveau en goed te presteren bij Dynamo Kiev.
Mikhailichenko luisterde naar club- en bondscoach Valery Lobanovski die hem
vroeg tot 1990 in Kiev te blijven. In die zomer koos hij voor Sampdoria Genua.
Hij vond het een “interessante” ervaring. Hij begon in de basis, maar eindigde
eenzaam op de bank. De dienst werd bij de club uitgemaakt door het kliekje
Vialli, Mancini en Mannini. Mikhailichenko werd gezien als een indringer.
“Daar heb ik veel geleerd, vooral wat betreft de dingen om het voetbal
heen. De overgang was erg zwaar voor me. Het is moeilijk op latere leeftijd
je gewoontes, leefstijl en zelfs karakter om te gooien. Vanuit de Sovjet-Unie
kwam ik in een heel andere cultuur terecht met een heel andere mentaliteit.”
Een illusie armer, maar tal van ervaringen rijker toog Mikhailichenko in 1991
naar Glasgow, waar zijn oude makker Oleg Kutznetsov bij de Rangers speelde.
Samen maken ze als Oekraïners in Zweden deel uit van de G.O.S.-ploeg.
Kwalificatie werd afgedwongen in een groep met Italië. Gemakkelijk ging dat
zeker niet. “Bondscoach Bychovets heeft na het WK in Italië negentig procent
van de ploeg vervangen, ons voornaamste probleem was om weer een echt
team te vormen.”
Toch is de kracht van het G.O.S. moeilijk in te schatten. “We zijn in staat tot
een enorme verrassing, maar voor hetzelfde geld bakken we er helemaal niks
van. Alles is mogelijk. Feit is wel dat dit ons laatste toernooi zal zijn in deze
samenstelling en dat we in geen enkel opzicht te maken zullen hebben met
de druk van het moeten winnen. Veel zal afhangen van de voorbereiding.”
Onlangs speelde Oekraïne zijn eerste interland, vriendschappelijk tegen
Hongarije. De 29-jarige Mikhailichenko moest die avond met G.O.S. oefenen
tegen Engeland, maar zal na het EK voor Oekraïne gaan spelen. “Het is jammer
dat ik niet meer de jongste ben, zodat ik niet lang meer voor mijn land
zal kunnen spelen. Want er zal nog wel enige tijd over heen gaan, voor de
Oekraïne zich op Europees niveau met de sterksten kan meten. Maar er is wel
die band met Oekraïne. Een speciaal gevoel.
Ik verwacht dat ik als voetballer nog een jaar of vijf mee kan. Na het EK wil ik
me inzetten voor een goed Oekraïns nationaal elftal.”

64. Dobrovolski 1-0 (strafschop), 90. Hässler 1-1
Scheidsrechter Biguet (Frankrijk)
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Nederland - Schotland (groep 2)

De titelverdediger tegen de
debutant

Bij Nederland leeft vooral de vraag hoe fit Gullit en Van Basten zijn.
Gullit lijkt op tijd fit na een seizoen vol blessureleed, terwijl Van
Basten een goed seizoen bij AC Milan speelt, maar waarin hij wel
weer enkelproblemen kende. Rijkaard is weer van de partij, terwijl
ook van de jonge Bergkamp het een en ander wordt verwacht.
Schotland heeft wel enige ervaring op WK’s opgedaan, maar dit is
het debuut in een Europese eindronde. Belangrijk is het ontbreken
van Strachan, een belangrijke pion op het middenveld. Voorin
moet het gevaar van Glasgow Rangers-topscorer Ally McCoist
komen. De selectie telt liefst negen Mac’s. Meer dan een rol als
outsider wordt niet van de Schotten verwacht.
De wedstrijd heeft twee gezichten.
In de eerste helft een flitsend Oranje, dat verzuimt een voorsprong
te nemen. Van Basten ligt aan de ketting bij Gough. Na rust is
Schotland onverwacht de bovenliggende partij, zeker na het
uitvallen van stille kracht Jan Wouters. Tot grote kansen leidt dat
niet.
Het aantrekkelijke duel krijgt aan het eind toch een winnaar. De
grieperige Bergkamp scoort in de 77e minuut de enige treffer.
Schotland doet zijn naam als ‘tragische verliezer’ weer eer aan,
maar coach Andy Roxburgh constateert verheugd dat zijn team
niet onder doet voor de besten. Nederland zet een belangrijke
stap op weg naar de halve finale.
Na de nipte winst is er opluchting bij de pers. De Telegraaf meldt
dat Bergkamp “uit de verwurging is ontsnapt”. Nederland is
het enige land met winst na de eerste ronde, maar toch is het
optimisme minimaal.
Nederland – Schotland 1-0 (0-0)
12 juni 1992 – Nya Ullevi, Göteborg. Toeschouwers 35.720
Nederland: Van Breukelen, Ronald Koeman, Van Aerle, Van
Tiggelen, Gullit, Rijkaard, Wouters (55. Jonk), Bergkamp (85.
Winter), Rob Witschge (gk 25.), Van Basten, Roy
Coach Michels
Schotland: Goram, McKimmie, Gough, McPherson, Malpas,
McAllister, McStay (79. Ferguson), McCall, McClair, Durie, McCoist
(74. Gallacher)
Coach Roxburgh

St. Johnstone. Al snel zijn meerdere Britse clubs in de race voor de
vlot scorende jonge spits. Bij Sunderland stagneert zijn loopbaan.
Vanaf 1983 rijgt de aanvaller jarenlang vele triomfen aaneen bij
Glasgow Rangers. Landstitels, bekers, Schots speler van het jaar
en zelfs Europees topscorer. Zijn specialiteit: hattricks! In totaal 28
voor de Rangers, in twee seizoenen wist hij vijf hattricks op zijn
naam te schrijven. De bekendste was in de Schotse League-Cupfinale tegen Celtic. In de seizoenen 1986/87 en 1991/92 scoorde
hij 34 goals.
Zijn bijnaam onder de Rangers-fans: The Judge en de bekendste:
Super Ally.
McCoist is op zijn best in een overbezet strafschopgebied en
verzilvert vaak halve kansen. Hij staat steeds op de juiste plaats op
het juiste moment. Zijn grote kracht is zijn anticiperingsvermogen.
Hij ruikt al een kans, als de verdediger nog geen idee heeft van het
gevaar dat dreigt.
Vanaf 1985 is hij vaste waarde in het Schotse nationale team,
waarin hij ook zijn kunnen etaleerde op het WK 1990. In groep 2
voor de EK-kwalificatie speelt McCoist een belangrijke rol door vier
belangrijke doelpunten te verzilveren.
Ally is de grote troef van het Schotse team op het EK.

12 juni 1992 – Nya Ullevi, Göteborg. Toeschouwers 35.720

Schotland is de ideale opwarmer voor de regerende Europese kampioen. De
debutant lijkt geen partij te zijn voor de Nederlanders. De spelers van Barcelona
en Ajax wonnen een Europa-Cup, die van AC Milan en PSV vierden feest door het
behalen van de landstitel. Onder Rinus Michels is de discipline teruggekeerd en zelfs
over de premie zijn ze het vooraf al eens. Niets lijkt een nieuw succes in de weg te
staan.
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77. Bergkamp 1-0
Scheidsrechter Karlsson (Zweden)

Super Ally
De profcarrière van Alistair “Ally” McCoist (1962) begint in 1979 bij
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Schotland - Duitsland (groep 2)

Vogts speelt op de aanval
Van de Duitse aanvallende intenties komt aanvankelijk weinig
terecht. De beginfase is voor de furieus openende Schotten,
die verzuimen de talrijke kansen te benutten. Het is doelman
Bodo Illgner die de Duitsers op de been houdt door een kopbal
van Gough en schoten van McAllister en uitblinker McPherson
onschadelijk te maken.
Na twintig minuten komt Duitsland beter in het spel en na een
half uur neemt het bij toeval een voorsprong bij de eerste de
beste misser in de Schotse defensie. Klinsmann stoort goed en
plotsklaps heeft Riedle vrij baan: 0-1.
Direct na rust komt de genadeklap voor Schotland, nadat Malpas
een voorzet van Effenberg van richting verandert en doelman
Goram (voorheen ook in het Schotse cricketteam) passeert.
Ondanks de uitzichtloze achterstand strijden de Schotten tot het
bittere eind met gevolgen voor het Duitse team.
Invaller Reuter moet na een duel met McCoist met een gapende
hoofdwond na zes minuten weer van het veld, terwijl ook Riedle
en Buchwald het onderspit moeten delven in duels. Buchwald kan
wel opgelapt worden, Riedle valt met een neusblessure uit.
Niet geheel ongeschonden haalt Duitsland opgelucht adem na
de belangrijke overwinning, waardoor de halve finale binnen
bereik is. De Schotten lijden opnieuw een bijzonder ongelukkige
nederlaag en hebben na twee goed gespeelde duels nog geen
enkel punt.
Schotland – Duitsland 0-2 (0-1)
15 juni 1992 - Idrottspark, Norrköping.
Toeschouwers 17.638

Vogts wil offensiever spelen en stelt zowel Klinsmann als Möller op. Na het uitvallen
van Völler is de keus voorin gemakkelijk: Riedle en Klinsmann zijn de spitsen.
Schotland zal vechten voor de laatste kans. Roxburgh start met exact dezelfde
basisopstelling als in de eerste wedstrijd, die ongelukkig van Nederland werd
verloren. De Duitsers hebben niet geïmponeerd tegen G.O.S., dus de Schotten zien
kansen.
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Schotland: Goram, McKimmie, Gough, McPherson, Malpas,
McAllister, McStay, McCall (gk 90.), McClair, Durie (55. Nevin),
McCoist (70. Gallacher)
Coach Roxburgh
Duitsland: Illgner, Binz, Buchwald, Kohler, Brehme, Sammer,
Effenberg, Hässler (gk 87.), Möller, Riedle (69. Reuter, 75. Schulz),
Klinsmann
Coach Vogts
30. Riedle 0-1, 47. Effenberg 0-2
Scheidsrechter Goethals (België)
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Nederland - G.O.S (groep 2)

Geen herhaling van de
finale van het EK 1988

Van een herhaling van de EK-finale van 1988 is nauwelijks sprake, daarvoor is
vooral bij het GOS teveel veranderd. Alleen Michailichenko en Aleinikov waren er
in München bij. Bij Nederland staan er liefst acht Europese kampioenen in het veld,
alleen Bergkamp, Roy en Rob Witschge ontbraken destijds.
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Het ontbreekt Nederland niet aan klasse, dat weet langzamerhand
elke Europeaan. Maar als talent niet volstaat om een minder
getalenteerde tegenstander op de knieën te krijgen, moet
mentaliteit de rest doen. Zoals de wilskracht die Duitsland kon
opbrengen om de achterstand tegen de vroegere Sovjet-Unie
ongedaan te maken. Met deze boodschap gaat Oranje het
sleutelduel tegen het GOS in.
De verwachting is dat Danny Blind de plaats in zou nemen van
Berry van Aerle, omdat de tegenstander maar met één spits zou
opereren. Rinus Michels laat echter alles bij het oude en het GOS
verschijnt zowaar op papier met twee spitsen, Yuran en Kolyvanov.
Maar GOS-coach Byschovets heeft weinig aanvallende intenties,
hij offert zelfs Kantschelskis op, die linksbuiten Brian Roy streng
moet bewaken.
Van Aerle en Van Tiggelen schakelen de aanvallers bekwaam uit.
Oranje begint scherp en dekt kort, zodat er kansen kwamen in de
eerste 20 minuten. Daarna maakt de tegenstander zich langzaam
los uit de wurggreep. Het blijkt dat het Nederlands elftal goed
is geanalyseerd. Frank Rijkaard slaagt er niet in de verbinding
met Van Basten tot stand te brengen, Ronald Koeman kan de
spitsen niet met zijn passes bereiken. Zodra Gullit of Roy de back
buitenom dreigt te passeren, staat er onmiddellijk een volgende
verdediger achter en Van Basten krijgt dubbele bewaking. Maar
hij wordt onvoldoende in bescherming genomen door de Deense
arbiter Peter Mikkelsen. Het lukt Nederland nauwelijks kansen uit
te spelen. Gullit en Van Basten blijven onzichtbaar, Gullit wordt
zelfs gewisseld.
Alleen Dennis Bergkamp krijgt als zwervende spits wat meer
bewegingsvrijheid en is Oranjes beste aanvaller. De uitstekende
doelman Charin staat echter geen doelpunten toe. Eenmaal wordt
hij toch geklopt, maar de vlag van grensrechter Paltoft gooit roet
in het eten. Uit tv-beelden blijkt duidelijk dat Van Basten zich niet
in buitenspelpositie staat op het moment dat Jan Wouters de pass
geeft.
De stemming is bedrukt na afloop. Bergkamp: “Het is jammer,
zeker nu de Duitsers met 2-0 van Schotland hebben gewonnen,
en zij op basis van het doelsaldo een voorsprong hebben. We
moeten van de Duitsers winnen. Want dat het GOS van Schotland
wint, lijkt
me wel duidelijk. Het wordt mijn eerste Nederland – Duitsland. Ik
ben er klaar voor en heb er ongelooflijk veel zin in.”
Doelpunten zijn intussen schaars op dit EK-toernooi, met acht
doelpunten in de eerste acht saaie wedstrijden worden de
supporters en tv-kijkers bepaald niet verwend.

Nederland – G.O.S. 0-0
15 juni 1992 - Nya Ullevi, Göteborg.
Toeschouwers 34.400
Nederland: Van Breukelen, Ronald Koeman (gk 26.), Van Aerle,
Van Tiggelen, Gullit (72. van ’t Schip), Rijkaard, Wouters (gk 68.),
Bergkamp (81. Viscaal), Richard Witschge, Van Basten, Roy
Coach Michels
G.O.S.: Charin (gk 74.), Oleg Kusnetsov, Kantschelskis (65.
Kirjakov), Tschernischov, Zveijba (gk 22.), Aleinikov (58. Dimitri
Kuznetsov), Mikhailichenko, Onopko, Juran, Kolivanov
Coach Byschovets
Scheidsrechter Mikkelsen (Denemarken)
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Schotland - G.O.S. (groep 2)

de Mac’s strijden voor de
eer, GOS voor de halve
finale

Zonder Schalimov, spits Kolivanov (geblesseerd) en Zweijba
(geschorst) maakt het team van Byschovets geen moment
de indruk dat de halve finale voor het grijpen is. Het geringe
nationale gevoel voor de Gemenebest-status draagt daar niet
weinig aan bij, de spelers weten amper waarvoor ze spelen.
Schotland speelt daarentegen vrijuit en staat na 17 minuten al
met 2-0 voor door doelpunten van McStay en McClair. McStay
scoort via de paal en de arm van ballenvanger Charin, het
doeltreffende schot van McClair wordt door een verdediger van
richting veranderd.
Met typisch kick-and-rush spel worden de voormalige Sovjets
overklast.
Op basis van een hartverwarmende strijdlust spelen de Schotten
GOS van de mat, tot vreugde van negentig minuten lang zingende
2.000 fans. Aan het eind staat het 3-0 nadat McAllister vijf minuten
voor het eind een strafschop benut.
Behalve de feestvierende Schotten zijn vooral de Duitsers blij met
deze uitslag, omdat zij ondanks een nederlaag toch een ronde
verder komen. Het Schotse team komt zelfs uit de kleedkamer
weer het veld op om de supporters te bedanken.
Voor GOS is het eenmalig optreden een roemloos afscheid. Na dit
EK gaan de diverse onafhankelijke lidstaten ieder voor zich verder.
Schotland – G.O.S. 3-0 (2-0)
18 juni 1992 - Idrottspark, Norrköping.
Toeschouwers 14.660
Schotland: Goram, McKimmie, Gough, McPherson, Boyd,
McAllister, McStay, McCall (gk 70.), McClair, Gallacher, McCoist (68.
McInally)
Coach Roxburgh
G.O.S.: Charin, Oleg Kusnetsov, Kantschelskis, Tschernischov (gk
51.), Zchadadse, Aleinikov (46. Dimitri Kuznetsov), Mikhailichenko
(gk 85.), Dobrovolski, Onopko, Juran, Kirjakov (46. Korneev)
Coach Byschovets
7. McStay 1-0, 17. McClair 2-0, 85. McAllister 3-0 (strafschop)
Scheidsrechter Röthlisberger (Zwitserland)

Schotland is na twee nederlagen al uitgeschakeld, maar speelt altijd voor de eer.
GOS moet winnen om het verblijf in Zweden te verlengen. Bij beide ploegen spelen
spelers van Glasgow Rangers, bij G.O.S. zijn dat de Oekraïners Mikhailichenko en Oleg
Kusnetsov.
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Nederland-Duitsland (groep 2)
Tegen de Duitsers moet Nederland winnen. De Duitsers zullen
het initiatief niet nemen, zodat Nederland opnieuw de aanval zal
moeten kiezen. Een gelukkige hand kan Oranjes verblijf misschien
nog enige tijd rekken. Op de reservebank zitten nog Danny Blind,
Frank de Boer, Wim Jonk en Aron Winter. Maar het onvermogen
om kansen te benutten heeft een vroeg afscheid akelig dichtbij
gebracht.
Een gelijkspel is niet genoeg voor Nederland, omdat een zege van
GOS dan roet in het eten kon gooien, in dat geval telt voor Oranje
het slechtere doelsaldo.
Op een akkoordje gooien met Duitsers staat sowieso niet in een
draaiboek van Nederland, zeker niet in dat van de supporters die
hartstochtelijk hun best doen de Duitse spelers uit te fluiten en uit
te jouwen, hetgeen aardig lukt.
Vogts versterkt zijn defensie door Michael Frontzeck sinds lang
weer een basisplaats te gunnen, Brehme moet zich om Roy
bekommeren, Helmer (Borussia Dortmund) staat op Bergkamp.
De tactiek van Vogts kan snel overboord. Al na drie minuten
vergrijpt Kohler zich aan Van Basten, toch al niet zijn favoriete
tegenstander. De vrije trap van Ronald Koeman komt bij Frank
Rijkaard die met een kopbal Illgner verschalkt. Een mooier
begin kan Nederland zich niet wensen en de Duitsers worden
totaal overklast. Van Basten zwerft over het hele veld, Bergkamp
is spelend achter de spitsen ongrijpbaar, Rijkaard deelt als
voorstopper de lakens op het middenveld uit.
Een monsterscore hangt in de lucht.

Alweer revanche

In de laatste jaren troffen de buurlanden elkaar regelmatig. Nadat op het EK
1988 Nederland eindelijk ‘1974’ had gewroken, waren beide onderlinge WKkwalificatiewedstrijden onbeslist geëindigd, maar op het WK zelf was Nederland
hopeloos ten onder gegaan aan intern gekrakeel en gebrek aan discipline. De WestDuitsers versloegen de gedoodverfde kampioenen met 2-1.
In Göteborg treffen de kemphanen elkaar weer. Is het de beurt aan Nederland?
Winnen van Duitsland lijkt voor dit moeilijk scorende Oranje een te zware opgave.
Aan de speelwijze mankeert niet veel en ook de instelling is niet slecht. Maar een
aantal spelers blijft beneden de maat. Frank Rijkaard is al twee wedstrijden niet in
goede doen, Rob Witschge komt voor dit niveau scherpte en loopvermogen tekort
en lijkt kansloos tegen de Duitse loopmachines Hässler en Effenberg.
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De zwakke libero Binz geeft geen leiding en wordt voorbij
gelopen alsof hij er niet staat. Brehme haalt een schot van Van
Basten van de doellijn, Binz gaat in de fout bij een actie van
Bergkamp die net geen doel treft.
Na een kwartier is het toch 2-0, weer uit een vrije trap. Koeman
legt de bal opzij op Rob Witschge die vanaf 25 meter hard en
laag raak schiet, waarbij Illgner er niet goed uit ziet. Nederland
demonstreert zijn klasse en laat Duitsland alle hoeken van het
veld zien, maar Van Basten (op de lat) en Gullit verzuimen hun
kansen te benutten.
In de pauze wisselt Vogts de zwakke Binz voor Sammer, een van
de twee voormalige Oost-Duitsers in de selectie. Nederland neemt
wat gas terug en Duitsland is gerustgesteld door de achterstand
van G.O.S. In de 54e minuut bezorgt Klinsmann Nederland de
eerste tegentreffer van het toernooi. Hij kopt een door Hässler
genomen corner achter Van Breukelen. Even lijkt de gelijkmaker
in de lucht te hangen, wanneer Rijkaard de bal tegen de lat boven
Van Breukelen kopt, maar daarna hervindt Oranje het ritme.
Bergkamp bepaalt de eindstand op 3-1 uit een voorzet van Winter.
De nadrukkelijk aanwezige Oranje-toeschouwers vieren een
feestje; weer is er op een EK van Duitsland gewonnen; niemand
kan Oranje stoppen op weg naar de tweede EK-titel, zeker de
zwakke Denen niet.
Duitsland is met geluk verder, maar is niet blij met Zweden als
tegenstander in de halve finale. Vogts verklaart zich te verheugen
op een weerzien met Nederland in de finale.
Nederland – Duitsland 3-1 (2-0)
18 juni 1992 - Nya Ullevi, Göteborg.
Toeschouwers 37.725

Nederland: Van Breukelen, Ronald Koeman, Frank de Boer (62.
Winter), Van Tiggelen, Rijkaard, Wouters, Rob Witschge, Gullit,
Bergkamp (88. Bosz), Van Basten, Roy
Duitsland: Illgner, Binz (46. Sammer), Kohler (gk 51.), Brehme,
Frontzeck, Effenberg, Helmer, Hässler, Möller, Riedle (77. Doll),
Klinsmann
3. Rijkaard 1-0, 15. Rob Witschge 2-0, 54. Klinsmann 2-1, 73.
Bergkamp 3-1
Scheidsrechter Pairetto (Italië)
Nederland en Duitsland naar halve finale, Duitsland op basis van
Eindstand Groep 1
1. Nederland
2. Duitsland
3. Schotland
4. G.O.S.

3
3
3
3

2
1
1
0

1
1
0
2

0
1
2
1

5
4-1
3
3-3
3 3-3???
2
1-4

beter onderling resultaat tegen Schotland.
Commentaren Nederland – Duitsland
Telegraaf 19 juni (na Nederland – Duitsland)
Verbroedering ondanks rellen. De verbale treiterijen van het
Nederlandse legioen waren zwanger van venijn. “Berti, neem je
rotzooi mee”, scandeerde de meute ter begeleiding van de show
van oranje. Een ‘advies’ als weerwoord op de aanvallen met stenen,
vuisten en vuurwerk, die de volgelingen van het Nederlands
elftal overdag in de straten van Göteborg letterlijk over zich heen
moesten laten komen. Een sportief antwoord dus op het gestoorde
optreden van een relatief klein groepje oosterburen. Een legioen
van 200 Duitse en Zweedse neo-nazi’s pleegde in de middaguren
een overval op de binnenstad. Sommigen zelfs vermomd in oranje
shirts met rood-wit-blauwe pet. Stenen en tafels vlogen door de
ruiten; overal bloed en glas.
VI, 24 juni
In het weergaloze treffen met de Duitsers was er een hoofdrol
weggelegd voor Marco van Basten die zelf niet scoorde, maar wel
de regie ter hand nam. Hij was de bezielde leider. De hele ploeg
was trouwens doordrongen van de noodzaak om tot scoren te
komen. Bovendien kende Nederland ditmaal wel het geluk van een
snelle treffer. Door die snelle voorsprong kreeg Nederland vleugels
tegen Duitsland dat zich geen raad wist. Natuurlijk werd vooral
rechtsachter Stefan Reuter gemist. De Duitse commentaren zijn
vernietigend voor het eigen team: Paul Breitner in de Bildzeitung
vindt dat een angsthaas als Binz niets op een EK te zoeken heeft
en dat alle Duitsers het tegen Holland “het in hun broek deden”
en dat “ze nu moeten laten zien dat ze kerels zijn!” Karl Heinz
Rummenigge: “Zelfs na drie wedstrijden staat er nog geen vast
Duits elftal. Van Basten is de beste voetballer ter wereld, beter dan
Maradona ooit was. Frankfurter Rundschau: “De voetballers van het
verenigde Duitsland ontbreekt het totaal aan de lichtheid van het
bestaan.”
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De vedette valt van zijn voetstuk

Zelden is een reputatie zo snel gesneuveld als die van Michel Platini. De 37-jarige bondscoach van Frankrijk leek in Zweden een
belangrijke kandidaat om zijn tweede EK-triomf in de wacht te slepen. Maar waar hij als speler in 1984 respect afdwong vanwege
zijn offensieve kwaliteiten, kreeg hij tijdens het EK de hoon over zich heen vanwege de destructieve manier waarop de Franse ploeg
voetbalde.
De UEFA maakte Platini publiekelijk belachelijk en de FIFA zette hem zelfs uit de Groep 2000, die zich druk maakt om de schoonheid en
de toekomst van het voetbal.
Zelf analyseert hij de afgang als volgt: “Er is hard gewerkt, maar we hebben te weinig laten zien. Teveel spelers waren te nerveus, bleken
te gestresst. Meer dan ooit betreur ik het, dat wij het WK in 1990 hebben gemist. Dan waren we nu verder geweest. Ik heb het zelf
ervaren. De ploeg die in 1984 Europees kampioen werd, was gelouterd door het WK van Spanje.
Gedurende de kwalificatie van een groot toernooi moet je werkkleding dragen, maar tijdens zo’n evenement heb je een smoking nodig.
Onze ploeg draagt werkkleding. Het huidige team heeft totaal geen techniek.”
Platini had de enorme luxe anderhalf jaar de tijd te hebben aan een nieuw team. Kwalificatie voor het EK werd op indrukwekkende wijze
afgedwongen. Frankrijk werd het eerste land in de moderne geschiedenis, dat zich zonder puntverlies kwalificeerde voor een groot
toernooi.
Criticasters zien in de enorm zware voorbereiding en de voortijdige bekendmaking van de EK-selectie (inclusief opstelling) de oorzaken
van het mislukte toernooi.
Ingewijden denken dat Platini de Franse ploeg snel zal verlaten. Hij zou dat al voor het EK kenbaar gemaakt hebben. Een definitieve
beslissing laat op zich wachten tot 2 juli. Dan maakt de FIFA bekend in welk land het WK van 1998 gehouden gaat worden, waarbij
Frankrijk de belangrijkste kandidaat is en Platini graag een ambassadeur van dat evenement wil zijn.

Frankrijk

De zwaarste teleurstelling was zonder twijfel Frankrijk. Ex-bondscoach Michel Hidalgo vindt het niet zo verbazingwekkend: “Deze ploeg
is gewoon haar zelf vertrouwen kwijt. Na de kwalificatiereeks hebben we geen wedstrijd meer gewonnen en omdat Frankrijk het vooral
van inzet en moraal moet hebben, is dat vertrouwen wezenlijk.
De zwakte ligt op het middenveld, dat noch creatief noch ‘aanwezig’ was. Zij hielden de bal niet vast, werden overlopen en hadden geen
invloed op het spel.”
Arsène Wenger (trainer AS Monaco): “De ploeg zat geestelijk in de knoop. Je kreeg nooit de indruk dat men vrijuit speelde. De ambitie en
de psychische druk liepen niet parallel.
Voetbaltechnisch speelden we te verdedigend. Frankrijk was niet opgewassen tegen de druk van een dergelijk toernooi.
Claude Le Roy (ex-bondscoach Senegal en Kameroen): “Ik vind het verbazingwekkend dat Frankrijk juist die beslissende wedstrijd
met 2-1 heeft verloren. Het is duidelijk dat deze ploeg de wind te zeer in de rug heeft gehad de laatste jaren. In de voorbereiding won
Frankrijk al geen wedstrijd meer, maar dat niemand serieus. Ik begrijp ook niet goed, dat Platini deze groep een maand in afzondering
heeft laten leven. Misschien heeft Platini de kwaliteiten van sommige spelers overschat. Een grote middenvelder ontbreekt in deze
selectie. Ik vind het daarom jammer, dat een groot talent als David Ginola niet geselecteerd is.”

Engeland

De reacties in de Britse sportpers zijn bitter na de uitschakeling. David Miller (The Times) vindt een coach die voor de beslissende
wedstrijd zeven wisselingen in zijn team aanbrengt en vervolgens zijn topscorer/aanvoerder van het veld haalt “a genious or a fool”.
Trevor Brooking (ex-international): “Wisselingen hebben de internationale loopbaan van Graham Taylor getypeerd. Tijdens de drie
wedstrijden op het EK is er enorm veel gewisseld, zelfs van systeem.
We missen voldoende topaanvallers en mensen die een goede pass hebben, vooral van achteruit. Verder ontbeert deze ploeg flair en
hebben ze problemen bij taktische omzettingen bij de tegenstander.
Tommy Svensson had de moed om een extra aanvaller te brengen, toen de situatie daarom vroeg. Wij haalden Lineker eraf, terwijl hij
juist wat meer ondersteuning kon gebruiken.
Verder kun je je afvragen, waarom een interessante voetballer als Nigel Clough in de selectie is opgenomen. Andy Sinton komt op het
laatst per toeval in de selectie en speelt wel twee hele wedstrijden. Terwijl Clough, een jongen met een gouden pass, niet aan spelen
toekomt.”

Schotland

Schotland wordt tweede in het Fair-Play-klassement (achter Nederland) op basis van slechts twee geïncasseerde gele kaarten. Samen
met Nederland voeren ze het klassement aan. Bij het debuut is er geen verbittering na de uitschakeling maar euforie. Schotland was een
smaakmaker in Zweden.
Gordon Strachan, de geblesseerde aanvoerder (rugklachten): “We hebben hier een paar schitterende avonden voor het Schotse voetbal
meegemaakt. Onze ploeg heeft op een groot toernooi misschien nog nooit zo goed gespeeld. Deze ploeg heeft nog een grote toekomst,
want er zit een goede generatie jonge spelers aan te komen, die nu al wat sfeer geproefd hebben. De toekomst voor het Schotse voetbal
ziet er een stuk beter uit dan een paar maanden geleden.”

John Motson (beroemd BBC-commentator): “Er straalde geen enkele kracht van onze ploeg uit. De manier waarop wij met de belangen
van de nationale ploeg omgaan, is schandalig. We hebben de zwaarste competitie van Europa, die zonder pauze wordt afgewerkt.
Dan zijn er al die silly cups, waar om gespeeld moet worden met replays en replays van replays op zware, slechte velden. Clubs zijn
zeer voorzichtig met het afstaan van spelers. Onze topclubs maken de dienst uit in het voetbal en daarbij regeert het egoïsme. Het
Engelse voetbal is totaal georiënteerd op geld en dat wordt met de invoering van de Premier League alleen maar erger. De topclubs
Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham en Everton hebben de macht. Dat alles maakt de nationale ploeg zo kwetsbaar. De
bond onderkent de problemen, maar kan niets doen. Ik ben heel erg pessimistisch over de toekomst van ons voetbal. Ik denk dat onze
nationale ploeg meer en meer daarvan het slachtoffer gaat worden.”

Guy Thys, Fair-Play-commissielid voor de UEFA: “Niet alleen speelde de ploeg sportief, maar ook de houding van het publiek is bij
Schotland steeds weer schitterend. Deze ploeg is werkelijk een voorbeeld voor veel anderen. Het is overigens toch een sportief toernooi.
Geen rode kaarten, het aantal gele kaarten is ook redelijk. Wij kunnen tevreden zijn.”
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Commentaar na
eerste ronde
Op basis van de slogan Small is beautiful
verkreeg Zweden deze eindronde. Klein
is het inderdaad, mooi nog lang niet.
In te oude, sfeerloze stadions, waarbij
de vraag rijst hoe deze ooit de hoog
opgeschroefde veiligheidseisen konden
passeren, laat het Europese topvoetbal
zich in de eerste week van de slechtste
zijde zien.
Engeland, Frankrijk, Zweden en
Denemarken stellen tweemaal
verschrikkelijk teleur, slechts Schotland
en Nederland nemen geen extra
defensieve maatregelen. Alleen
Nederland – Duitsland brengt spektakel.
Karl Heinz Rummenigge, voormalig Duits international en vicevoorzitter van Bayern Munchen: “De eerste ronde is zonder twijfel
zeer teleurstellend verlopen, ook voor Duitsland. Ik kan me niet
herinneren dat Duitsland op een groot toernooi zo slecht speelde
als in het eerste uur tegen het GOS.
Je ziet een duidelijk tendens wat betreft de doelpunten.
De meeste vallen uit standaardsituaties, vrije trappen en
hoekschoppen. Dat is een slecht voorteken en tekent de armoede
in het voetbal.”
Jupp Heynckes, vorig jaar ontslagen bij Bayern München, volgend
seizoen trainer bij Athletic de Bilbao: “Qua sfeer en entourage is er
geen sprake van een groot voetbaltoernooi. Het niveau was in de
eerste wedstrijden niet goed, de angst regeerde. Men speelt met
de handrem erop. In de tweede speelronde moeten de ploegen
meer risico’s nemen.”
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Cruijff, Gullit en van Basten is hij op bepalende momenten met zijn
neus in de boter gevallen. Wat presteerde hij bij Bayer Leverkusen
en FC Köln?
Als er nog een aantal goede wedstrijden op het EK worden
gespeeld, wordt alle kritiek weer gesust. Het zou beter zijn
wanneer alle wedstrijden in 0-0 eindigen. Dan raakt men
tenminste van de ernst van de situatie doordrongen en daar heeft
het voetbal op termijn baat bij.”
Ronnie Hellström, legendarische doelman van Zweden in de
zestiger en zeventiger jaren, is wel tevreden over het Zweedse
elftal: “Zweden – Denemarken was de meest aantrekkelijke
wedstrijd van het toernooi. Zweden voetbalde uitstekend. Deze
ploeg heeft veel mogelijkheden en er zit nog een hele goeie
generatie achter. Bondscoach Svensson past uitstekend bij deze
groep. Hij is rustig, zakelijk en taktisch goed. Svensoon dwingt
respect af.”
Johan Derksen, columnist in de VI: “Louis van Gaal, Johan Cruijff,
Vujadin Boskov en Otto Rehhagel poetsten het imago van de
praktijktrainer de afgelopen weken flink op. Daarom is het zo
teleurstellend dat de EK-duels zo vlak zijn. In Zweden lopen lieden
rond die het gilde van praktijktrainers geen dienst bewijzen. Ook
in het topvoetbal is angst een slechte raadgever en daar zijn de
miljoenen kijkers de dupe van. Deze falende coaches hebben
echter één troost. Ze kunnen na het EK altijd nog als badmeester
aan de slag.”
Over de tv-regie is men weinig te spreken. De overall-beelden
zijn te ver weg, er zijn weinig herhalingen, de regie doet weinig
aan ondertiteling met namen, tussenstanden en tijden. En er is
nauwelijks camerawerk van achter de doelen.

Guy Thijs, ex-bondscoach van Belgie en lid van UEFA’s Fair Playcommissie: “Wij trainers roepen allemaal dat we het voetbal willen
verbeteren, maar daarin slagen we absoluut niet. Zelfs Frankrijk
en Nederland met hun enorme potentieel aan technisch capabele
voetballers slagen er niet in hun tegenstander onder druk te
houden.”

Hoe lang zullen de voetbalwedstrijden het qua kijkcijfers nog
winnen van het wegwerpamusement. Topcoaches jagen de
mensen voor de buis weg door ijskoud te verklaren dat alleen het
resultaat telt.
Het EK 1992 is een armetierig toernooi, waar voetbaltechnisch
niets te genieten valt en waar de grijze eenheidsworsten de
boventoon voeren.
Er is nog geen nieuwe vedette opgestaan en de eerste speler moet
nog op een verrassende individuele actie betrapt worden.

EK allerlei
De wens van Berti Vogts dat er tijdens het EK geen
transferbesprekingen zouden plaatsvinden is in het niet vervlogen.
Stefan Reuter wisselde Juventus verrassend voor Borussia Dortmund.
Thomas Helmer wil daar weg, terwijl Andy Möller ook nog steeds
pogingen doet van Eintracht Frankfurt naar Juventus te vertrekken.
Verder zijn ook Rudi Völler (wil zelf niet naar Olympique Marseille,
hoewel AS Roma met die club al een akkoord bereikte), Andreas
Brehme (moet weg bij Inter Milan) en Jürgen Klinsmann (transfer van
Inter Milan naar Real Madrid is onzeker) bezig met onderhandelingen.
Aan de dreigende maatregel om onderhandelende spelers thuis te
laten heeft Vogts geen invulling kunnen geven, want dan was hij
een derde deel van zijn selectie kwijtgeraakt. “De spelers kan ik niets
verwijten. Ik vind het kwalijk van managers en zaakwaarnemers die
spelers uit eigen belang steeds weer de kop gek maken met lucratieve
aanbiedingen”, klaagt Vogts.

Jan Mulder: “De beste speler bij Nederland – Duitsland was Adri van
Tiggelen. “Ik was overdonderd. Fenomenaal. Het beste voetbal dat ik
ooit gezien heb. Ik kon Van Tiggelen wel om de nek vallen. Schitterend
voetbal.
’t Werd ook tijd voor iets moois, want het was eigenlijk maar niks.
Zoals de Russen speelden, dat is toch om gek van te worden. Zulke
etters.
Die Platini met zijn grote mond over hard spel. Laat-ie dan meteen die
verdediger van die kopstoot, Boli, voor tien wedstrijden schorsen. Het
voetbal op het EK is vreselijk hard. De sliding-tackle is gruwelijker dan
ooit. Het is net of je naar een natuurfilm kijkt. Je ziet een lief konijntje
en plotseling komt er een verschrikkelijk beest in beeld.
Die slachtpartijen. Dat we niet zes versplinterde benen hebben gezien.
Het elftal van Engeland was een puinhoop. Zweden vond ik ook een
vervelende ploeg. Dat bekoort me toch niet. Die Thern, nee.”

VI, 17 juni 1992.
Wiel Coerver ergert zich mateloos bij het aanschouwen van
de beelden: “Het topvoetbal is al tien jaar vervelend. Je kijkt
alleen nog, omdat je benieuwd bent wat er gebeurt. Nederland
heeft met afstand de beste ploeg. Frankrijk is me het meest
tegengevallen. Bij Engeland word ik ziek van die coach, Graham
Taylor. Die heeft een elftal nog nooit fatsoenlijk laten spelen.
Een oorzaak is dat er te weinig wordt getraind op individuele
klasse. Je moet jonge spelers de schijnbewegingen van spelers
als Cruijff en Di Stefano uren en uren laten oefenen. En geen
Coopertesten of langdurige stretch-oefeningen.
Michels heeft nog nooit iemand leren voetballen. Met spelers als

Aan het eind van de eerste ronde dan toch de sensatie.
Denemarken verrast Frankrijk, Schotland wipt GOS tot vreugde
van de Duitsers die kansloos verliezen van een ontketend
Nederland.
De internationale sportpers is euforisch over de perfecte show die
Oranje opvoert tegen Duitsland.
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Te gek publiek

Eerst de man, dan de bal
Als Van Gaal verliest is het niet zielig. Die bijt van zich af, heeft een mening en
gaat ’s avonds thuis gewoon het gras maaien. Cruijff blijft na verlies ook altijd
in de camera loeren met zo’n blik van: Wat nou? Heb ik iets van je aan? Maar
Advocaat was zo sneu.
Laten we de wedstrijd kort samenvatten:
“Jammer dat u verloren heeft, meneer Advocaat?”
“Dat weet ik niet, ik heb nog geen krant gelezen.”
Heel rustig heb ik naar het Nederlandse supporterslegioen gekeken. Mijn
bek viel open. Een Nederlands vlaggetje op de wangen getekend, een
oranje pruik, klompen in die kleur, zelfgebreide truien met heel veel rood,
wit en blauw, enz. Steeds zag ik die huisvlijt. Zij breit onder Henny Huismans
Surpriseshow aan haar supportersgeluk en hij gaat, zodra het te moeilijke
NOS-Laat begint, naar het schuurtje om zijn klompen een laatste laagje te
geven.
Indrukwekkend zijn ook de teksten. De losflodderige grapjes, de liedjes en de
te scanderen originaliteit als “Wat zijn de Duitsers stil”. In één klap snapte ik de
humor van Harrie Vermeegen, de kijkcijfers van prijzenslag en het succes van
Hans van der Togt.

EK-virus in de gevangenis (19
juni)
Het begon allemaal in 1988 in Nederland. Al voorafgaand aan het EK waren er plots
overal marktkraampjes en winkels vol met Oranje-artikelen en Gullit-rastakapsels.
De gekte nam door de goede resultaten alleen maar toe, totdat bij de halve finale en
finale het hele stadion oranje gekleurd zag. De felle oranje kleur gaven de stadions
een vrolijk aanzien. Op latere toernooien werd Nederland een vaste deelnemer en de
gekte nam absurde vormen aan. Getooid met oranje shirts, kapsels, brillen, allerlei
hoeden. De organisatoren ontving dit verschijnsel met plezier. Want supporters in
dergelijke outfit hadden geen kwaad in de zin, en het sloeg over op andere landen.
Zelfs Duitsers kwamen eerst met vlaggen en de nationale kleuren geschilderd op de
wang, maar later ook steeds extremer. Een betere oplossing tegen het hooliganisme
was amper denkbaar.
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Het EK-virus is ook doorgedrongen tot binnen de muren van een gevangenis
in Dessau in de voormalige DDR. Een tot levenslang veroordeelde man nam
gisteren een andere gevangene onder bedreiging van een kapot geslagen
fles in gijzeling. Zijn eis: een tv-toestel in zijn cel om zo het voetbal te kunnen
volgen.

Pele in Zweden (Francois
Colin)
Op het WK 1958 ontdekte de wereld Edson Arantes do
Nascimento, alias Pele. De 17-jarige wonderknaap leidde Brazilië
naar de wereldtitel. Vierendertig jaar later keerde de beste
voetballer aller tijden naar Scandinavië terug. Hij herinnerde
zich nog goed dat hij de wereldbeker won. “Ik weet nog dat ik
enorm werd aangestaard. De zweden waren niet vertrouwd met
zwarte mensen in de straten. Ik was dan weer niet gewend zoveel
mooie meisjes te zien. In de buurt van het hotel lag een meer. Wij
vroegen de coach iedere dag of we mochten gaan lopen rond het
meer. Daar lagen ze. Topless. In die tijd een ware sensatie voor een
17-jarige.”
In Göteborg hield hij een pleidooi voor avontuurlijker
voetbal. Trainers moesten de spelers meer vrijheid geven.

En scheidsrechters moesten de aanvallers in plaats van de
verdedigers het voordeel van de twijfel gunnen. Een strafschop te
veel fluiten en een buitenspelgeval te weinig vlaggen, vond Pele
beter dan andersom.
Twee spelers op het EK vielen hem op: Brian Laudrup en Frank
Rijkaard. Frank is een speler naar mijn hart. Een echte atleet.
Speelt op alle posities en is altijd bereid er voor te gaan. De
Denen hebben uiteraard iedereen verbaasd. Vooral de Hollanders.
Die dachten dat hun aanwezigheid voldoende was om te
winnen. Maar als je een toernooi wilt winnen, moet je altijd
geconcentreerd zijn. Iedere wedstrijd is een finale. De ondergang
van Oranje heeft niks met hun gedurfde manier van spelen te
maken.
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Politie arresteert
relschoppers
(23 juni, na Zweden – Duitsland)
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De politie van Stockholm heeft in
de nacht van zondag op maandag
volgens het Zweedse persbureau TT 190
relschoppers gearresteerd, hoofdzakelijk
jongeren met een Zweedse nationaliteit.
Gistermorgen bevonden 150 zich nog in
verzekerde bewaring.
De raddraaiers waren na het door
Zweden met 2-3 verloren duel tegen
Duitsland naar het centrum van de stad
getrokken. Daar werden vernielingen
aangericht in warenhuizen, werden
auto’s beschadigd en mensen lastig
gevallen. Bij de vechtpartijen werd een
15-jarige Zweedse jongen gewond door
messteken. Volgens de politie vielen de
verwondingen mee.
Woordvoerder Karlholm zei dat de
arrestanten allen Zweden zijn, behorend
tot een groep neo-nazi’s.
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Voetbalvrouwen
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KIJKCIJFERS en
COMMERCIE
De kijkcijfers van het EK zitten wereldwijd duidelijk in
de lift. Naar het EK1984 in Frankrijk keken 1.65 miljard
televisiekijkers uit 100 landen. In 1988 steeg dat cijfer
naar ruim 3 miljard geregistreerde kijkers uit 119
landen. Voor 1992 wordt geschat dat het aantal de 4
miljard zal benaderen, waarvan 2.6 miljard uit Europa.
De cijfers vallen in het niet bij de grootste
sportevenementen op tv. De WK 1990 in Italië trok
liefst 26.5 miljard uit 167 landen, het dubbele van de
kijkcijfers bij het WK 1986 in Mexico. Naar de laatste
Olympische Spelen in Zuid-Korea keken 10.4 miljard
mensen. Het recordaantal op één dag gaat naar de
finale van de WK 1990 (West-Duitsland – Argentinië),
waarop ruim 1 miljard mensen tegelijk afstemden.
Het toernooi in Zweden is het derde EK dat exclusief in handen is van het
Zwitserse sportmarketingbureau ISL Marketing, dat bijna alle voorname sportevenementen in portefeuille heeft. Voor Euro 92 is een
driehoeksverhouding tot stand gebracht tussen het Zweedse organisatiecomité, de UEFA en ISL.
Het hoofdkwartier van ISL ligt in Luzern, tussen het hoofdkwartier van de UEFA in Bern en dat van de FIFA in Zürich. Daar ontplooit ISL
haar marketing-activiteiten in het netwerk van de internationale voetbalwereld.
ISL is opgericht in 1982, tijdens het WK in Spanje, en debuteerde tijdens het EK 1984. Het bureau maakte van zo’n toernooi een voor
sponsors aantrekkelijk evenement. ISL stelt een Intersoccer-programma samen, waarin een exclusieve sponsorgroep van de UEFA en
de FIFA is ondergebracht, met de nodige privileges, zoals een voorkeursbehandeling bij het plaatsen van reclameborden. ISL heeft er
voor gezorgd dat het EK tot een volwaardige concurrent van de WK’s is uitgegroeid en handelt namens de UEFA ook als makelaar in tvrechten.
ISL werkt ook voor het Internationaal Olympisch Comités en andere belangrijke sportbonden.
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Frits Kessel (54) al 24 jaar
bondsarts
Dr. Kessel was eigenlijk van plan gynaecoloog te worden, maar functieverlies in zijn rechter been dwong hem in een andere richting.
Dokter Wim Mosterd was bondsarts van de KNVB en vroeg hem in 1968 werk over te nemen. Hij wilde het eens een jaar aankijken, maar
is nog steeds de bondsarts.
Kessel haalt herinneringen op: “In die tijd was er geen enkele vorm van specialisatie in sportgeneeskunde. Ik heb zelf veel dingen
ondervonden en raadpleegde andere specialisten. We hebben een enorme evolutie gekend, bv. met de operatie-technieken. Nu kan een
topsporter drie weken na een meniscus-operatie weer volledig belastbaar trainen. Vroeger kreeg je zes weken absolute rust.
In Aarhus begeleidde ik voor het eerst Jong Oranje. Een Deense collega nam me naar de stad en trok van het ene café naar het andere.
Totaal laveloos kwam ik terug in het hotel. De eerste die me zag was Jan Klijnjan, die me vroeg ik of met mijn hoofd in een wringer had
gezeten.
Mijn eerste interland was in Bulgarije, met Georg Kessler als trainer. Onderweg zaten Coen Moulijn en Frans Bouwmeester als angstige
kinderen weggedoken onder een krant, omdat ze als de dood waren voor vliegen.
Theo Laseroms moest tijdens de wedstrijd invallen voor Theo van Duivenbode. Laseroms vroeg aan Van Duivenbode: “Welke Bulgaar
raakte jou?”, waarop Van Duivenbode zei: “Nummer 6.” Ik onderzocht Van Duivenbode even in de kleedkamer. Liep weer naar buiten toe
en in de gang kwam ik een strompelende Bulgaarse nummer 6 tegen…”
“De groep van 1974 was wat vagebond-achtig. Als je nu in de bus naar het station rijdt, dan gedraagt iedereen zich heel gedisciplineerd.
Toen was het dolle pret, tot kort voor de wedstrijd aan toe. Van Hanegem, Neeskens, Suurbier en Rep zaten achterin de gekste dingen
te doen en Johan Cruijff zat altijd stiekem een sigaretje te roken. Bondscoach Fadrhonc zat te snuiven waar die geur vandaan kwam. Jan
van Beveren ergerde zich altijd vreselijk aan die herrie achterin de bus.
Het waren door de wol geverfde spelers die niet snel iets aannamen. Zo probeerde ik een aantal voedingsregels te introduceren. Maar
de Ajacieden riepen vrolijk:
“Niet zeuren dokter, we hebben net drie Europa Cups gewonnen zonder al die flauwekul. En ze aten opgewekt een gebakken eitje bij het
ontbijt.”
“Spelers van de oude stempel hadden een veel hogere pijngrens dan nu. Johan Neeskens kreeg veel opdonders, maar stormde altijd na
een paar minuten het veld weer in, onder luid applaus van de toeschouwers. Marco van Basten moet absoluut geen pijn hebben. Als hij
ook maar ergens last van heeft, dan heeft niemand wat aan hem.”
“In de loop van de tachtiger jaren werden profvoetballers mondiger. Maar ze bleven slordig. Soms hoort er bij een bepaalde klacht een
behandeling met pillen. Die vergeten ze in te nemen en de volgende dag zeggen ze dat ze die pillen kwijt zijn. Dat was vroeger zo en dat
is nog steeds zo.
Wel is er een wending gekomen in de vorm van het voeding- en vochtpatroon. De spelers zijn veel bewuster geworden. Het kopje thee
in de rust is vervangen door een combinatie van Isostar en Perform. Ze hebben geleerd veel vocht te gebruiken tussen warming-up en
wedstrijd en kunnen dat in de rust herhalen.
Ik heb veel bondscoaches meegemaakt, zit nu op zo’n 185 interlands, ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Ik heb er maar drie gemist, ik
hoop er nog heel wat mee te maken.”
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de genodigden
de regiseurs
de podia
de aanloop van de deelnemers
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Zweden - Duitsland (halve finale)
De Scandinavische organisatie kan zich niet beter wensen. Beide Scandinavische deelnemers bij de laatste vier, evenals Nederland met
de enthousiaste oranje aanhang, de Engeland-hooligans vroegtijdig naar huis evenals de Oostbloklanden die weinig inkomsten en half
lege stadions opleveren.
Tot nu kan men weinig tevreden zijn over het toernooi. De wedstrijden zijn ronduit kwalitatief matig en oersaai en aanhang uit Engeland
en Duitsland heeft zich, ondanks allerlei maatregelen, ernstig misdragen.
Positief zijn de optredens van Denemarken (tegen Frankrijk) en de eeuwige ongelukkige verliezer Schotland. De wedstrijd met de
hoogste amusementswaarde was Nederland – Duitsland.
De hoop is gevestigd op de halve finales, op papier aantrekkelijke affiches, die aanstekelijk moeten werken op de Zweedse fans. Zij
hebben koeltjes gereageerd op het toernooi met meer angst voor rellen dan interesse voor het spel. De kans bestaat zelfs op een
Scandinavische finale, al gaat iedereen uit van de finale Nederland – Duitsland.

Halve finale

114

Europeese Kampioenschappen

Vogts verklaart vooraf “de tegenstander
niet in het spel te laten komen”. De
wereldkampioenen betreden derhalve
het veld met de intentie om tegen een
land dat op datzelfde WK puntloos
bleef, alleen maar af te wachten en te
verdedigen. Een houding die in eigen
land niet in dank wordt afgenomen.
Zweden moet het stellen zonder de
geschorste Patrik Andersson en Stefan
Schwarz. Vooral het ontbreken van de
laatste is een aderlating voor de ploeg
van Svensson, Schwarz was tegen
Engeland de absolute uitblinker, die
al het vuile werk voor Jonas Thern
opknapte. Hun vervangers heten Ljung
en Joakim Nilsson.
Bij Duitsland staan acht
wereldkampioenen in het veld, Vogts
gunt Binz na zijn falen tegen Holland
geen basisplaats meer, Reuter en
Buchwald keren terug in de verdediging,
terwijl Sammer het middenveld moet
versterken en Möller op de bank houdt.

De Italiaanse scheidsrechter Lanese moet direct flink optreden
en toont al na vier minuten Effenberg de gele kaart na een harde
overtreding op Thern.
Duitsland toont plotseling orde, discipline en strijdlust; factoren
die het team eerder in het toernooi ontbeerde. Grote uitblinker is
Thomas Hässler. Het is dan ook niet vreemd dat de 1.66 m. grote
AS Roma-speler de score opent met zijn specialiteit: de vrije trap.
Van 18 meter afstand krult hij de bal weer feilloos langs de muur
en Ravelli. De 0-1 is goud waard voor de Duitsers, die nu hun
geliefde spelletje kunnen spelen en direct de afstraffing tegen
Holland vergeten.
Voor rust hebben ze nog drie gele kaarten nodig om hun
doelstelling te verwezenlijken: het Zweden lastig maken. De
tactiek lukt perfect, Zweden komt niet in het spel, de beste kansen
zijn voor Duitsland. Ravelli stopt een vrije trap van Hässler, Brehme
treft de lat.
In de tweede helft stuurt Svensson Kennet Andersson naar voren,
maar laat schutter Johnny Ekström op de bank. De Zweden nemen
meer risico, maar Brolin en Dahlin hebben niet de grote vorm die
ze tegen Engeland etaleerden. Het geeft Duitsland meer ruimte,
die dankbaar wordt benut en resulteert in de 0-2 door “Kalle”
Riedle uit een pass van Sammer.
Vijf minuten later is de spanning onverwacht terug, als Helmer
Ingesson ten val brengt. De toegekende strafschop is geen
probleem voor Brolin, die zijn derde EK-treffer laat aantekenen.
De Noord-Europeanen zetten alles op één kaart en Ekström komt
alsnog in het veld. De Duitse verdediging wankelt, maar houdt
stand. Vlak voor tijd valt de beslissing, nadat ook Riedle zijn derde
EK-goal scoort: 1-3.
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Klinsmann (90. Doll)
Coach Vogts
11. Hässler 0-1, 59. Riedle 0-2, 65. Brolin 1-2 (strafschop), 89. Riedle
1-3, 90. Kennet Andersson 2-3
Scheidsrechter Lanese (Italië)
Commentaren:
Hans-Peter Briegel:
“De overwinning op Zweden moeten we niet overwaarderen.
Taktisch en technisch behoort Zweden niet tot de Europese top
en zoiets weet Duitsland goed af te straffen. Vergeet ook niet dat
Zweden vijf (positie-)wisselingen doorvoerde. Zweden stelde me
taktisch zwaar teleur.”
Michel Hidalgo (ex-bondscoach Frankrijk): “Zweden heeft toch
een grote toekomst. De ploeg is gemiddeld pas 24 jaar en kan zich
optrekken aan een ster, aan een voorbeeld: Tomas Brolin. Zweden
heeft een sterk middenveld.
Ik vind het een verademing dat de Scandinavische ploegen de
halve finale hebben bereikt. De ‘grote’ voetballanden zijn teveel
bezig met systemen. We moeten terug naar de eenvoud. Die proef
ik bij de Zweden en Denen. Zij spelen simpel, vrijuit, fris. Geen
theater, geen flauwekul.”

In de tegenaanval schuttert Bodo Illgner op hilarische wijze
waarna Kennet Andersson raak kan koppen. De tijd is te kort om
een verlenging af te dwingen.
Voor Zweden is het toernooi voorbij, maar met een halve
finaleplaats zijn ze niet ontevreden. “We kwamen tegen de
Duitsers niet in ons spel”, verklaarde Svensson na afloop. Precies
zoals Vogts wilde. Duitsland staat voor de vierde maal in de finale,
na 1972, 1976 en 1980 en dat heeft niemand verwacht na drie
slechte groepswedstrijden en de afstraffing tegen Nederland.
Maar het blijven Duitsers…
Zweden – Duitsland 2-3 (0-1)
21 juni 1992 – Rasunda Stadion, Stockholm.
Toeschouwers 27.827

Politie arresteert relschoppers (23 juni, na Zweden – Duitsland)
De politie van Stockholm heeft in de nacht van zondag op
maandag volgens het Zweedse persbureau TT 190 relschoppers
gearresteerd, hoofdzakelijk jongeren met een Zweedse
nationaliteit. Gistermorgen bevonden 150 zich nog in verzekerde
bewaring.
De raddraaiers waren na het door Zweden met 2-3 verloren duel
tegen Duitsland naar het centrum van de stad getrokken. Daar
werden vernielingen aangericht in warenhuizen, werden auto’s
beschadigd en mensen lastig gevallen. Bij de vechtpartijen werd
een 15-jarige Zweedse jongen gewond door messteken. Volgens
de politie vielen de verwondingen mee.
Woordvoerder Karlholm zei dat de arrestanten allen Zweden zijn,
behorend tot een groep neo-nazi’s.

Svensson tevreden na
uitschakeling in halve
finale
Svensson componeerde in anderhalf jaar tijd een evenwichtig, dynamisch elftal
met Jan Eriksson, Jonas Thern (voor 7 miljoen naar Napoli), Stefan Schwarz en
Tomas Brolin als spelbepalende spelers. De 24-jarige Eriksson manifesteerde zich
als een opbouwend sterke verdediger die bij spelhervattingen levensgevaarlijk is.
Thern (25) en Schwarz (23) trokken hun uitstekende vorm van afgelopen seizoen bij
Benfica door en ontpopten zich als de regisseurs op het middenveld die het lijf aan
lijf gevecht bepaald niet schuwden. Brolin bleek als momentenvoetballer in staat
tot technische hoogstandjes. Intuïtief van geest, doeltreffend in zijn schoonheid.
Daaromheen verzamelde Svensson spelers als de ervaren doelman Tomas Ravelli,
de stugge mandekkers Roland Nilsson en Björklund, de dribbelaar Anders Limpar,
de sleurder Klas Ingesson en het loopwonder Martin Dahlin. Geen topspelers, wel
voetballers met een tomeloze inzet.
Met de koppeling van kwaliteit aan hartverwarmende inzet bereikte het gastland via zwaar tegenvallende Fransen, hopeloos falende
Engelsen, en vermoeide Denen redelijk makkelijk de halve finale. Daarin had het de pech Duitsland tegenover zich te krijgen, wakker
geschrokken door een afstraffing tegen Nederland. Tegen de getergde wereldkampioenen kwamen de gebreken van de Zweden aan
het licht. De smalle basis was niet toereikend om de absentie van Schwarz op te vangen, terwijl Brolin te veel een momentenvoetballer
is om een elftal aanvallend te kunnen dragen. Duitsland bleef simpel overeind, de apathisch opererende Zweden waren constant bezig
zich aan te passen.
Svensson was realistisch: “Het was een illusie om te denken dat wij Europees kampioen zouden kunnen worden. Daarvoor zijn wij te
jong en onervaren en missen we momenteel de kwaliteit. Veel belangrijker is dat we de ogen van voetbalminnend Zweden hebben
heropend. Voor het eerst sinds 1958 telt Zweden als voetballand weer mee in Europa.”

Zweden: Ravelli, Roland Nilsson, Jan Eriksson, Björklund, Ljung
(gk 15.), Kennet Andersson, Ingesson, Thern, Joakim Nilsson (61.
Limpar), Brolin, Dahlin (gk 66., 73. Ekström)
Coach Svensson
Duitsland: Illgner, Helmer, Buchwald (gk 36.), Kohler, Reuter (gk
43.), Sammer, Brehme, Effenberg (gk 4.), Hässler, Riedle (gk 25.),
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Nederland - Denemarken (halve finale)

Even van
Denemarken winnen
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Na de plaatsing van Duitsland twijfelt
niemand aan een finale Nederland
– Duitsland. Nederland heeft zich
onsterfelijk gemaakt in de show tegen
Duitsland. Maar na de show tegen de
Duitsers moet bij de Hollanders de knop
worden omgedraaid voor de strijd tegen
de Denen. Dat is geestelijk moeilijk, want
de wijze waarop de mannen van Vogts
waren weggetikt leidde tot lyrische
commentaren in de Europese sportpers.
De gesprekken gaan over Duitsland, niet
over Denemarken.
Denemarken is niet meer dan toevallig
op het EK en in de halve finale gekomen.
De ploeg van Richard Möller-Nielsen
wordt door de Hollanders niet als een
grote hindernis gezien op weg naar het
ultieme doel: de tweede Europese titel
achtereen. Bij de bookmakers wordt maar
weinig geld ingezet op Denemarken.
Ziehier het scenario van Nederland –
Denemarken.

Möller-Nielsen heeft een paar verrassingen in petto. Piechnik op
Van Basten en Kim Vilfort verlaat voor even zijn plaats aan het
ziekenhuisbed van zijn doodzieke dochtertje en staat in de basis.
Povlsen is ogenschijnlijk de enige spits, maar daarachter loeren
Brian Laudrup, Larsen en Andersen op hun kansen. Nederland
vergeet dat je in een halve finale moet strijden om te winnen. In
hun opstelling geen verrassing, dezelfde elf als tegen Duitsland.
Scheidsrechter is de Spanjaard Emilio Aladren, die op het WK 1990
ook Nederland floot bij de wedstrijd tegen Egypte.
Geen moment krijgt Nederland grip op de wedstrijd. De
balcirculatie verloopt veel te traag en de scherpte in de duels
ontbreekt. En zonder deze voorwaarden is een aanvallend concept
riskant. Als Brian Laudrup binnen een paar minuten tot twee
keer de zwakte van de Nederlandse defensie heeft blootgelegd,
kondigt de anti-climax zich al in volle omvang aan.
Omdat de Denen belangrijke duels winnen, is het middenveld
voor hen en komen er gevaarlijke counters. Al na zes minuten
kreeg Denemarken een enorme opsteker. Bij de snelle 0-1 toont
Frank de Boer de nonchalance van Oranje haarfijn aan door op
links klunzig de bal te verkwanselen. Hij maakt de fout de bal bij
de zijlijn in te willen houden, waarbij deze pardoes in de voeten
van de attente Brian Laudrup wordt gespeeld. Omdat de in de
zon kijkende Hans van Breukelen geen kijk heeft op de voorzet
die volgt, kan Henrik Larsen de bal bij de verste hoek simpel
inkoppen.
De rake kopbal van de ongedekte Larsen verandert niets aan het
spel van Nederland. Rijkaard blijft alle ballen terugleggen.
Vanaf dat moment loopt Nederland achter de feiten aan. Het
hanteert hetzelfde systeem als tegen Duitsland, maar Denemarken
strijdt voor elke meter. Nederland wil aanvallen, maar verliest veel
duels. Verdedigend vallen er gaten en de snelle Deense counters
zijn gevaarlijk. Toch staat het na 24 minuten gelijk. Rob Witschge
bediendt de onopvallende Gullit, die teruglegt op Dennis
Bergkamp. De jonge Ajacied voegt zich bij de EK-topscorers met
drie doelpunten: 1-1.
Nederland heeft het schoonheidsfoutje snel weggepoetst. Het lijkt
een kwestie van tijd voor de Denen zullen instorten. Ze overleven
een stevig Hollands offensief met wat geluk. Maar Oranje blijft
laks spelen, terwijl de onverzettelijke Vikingen veerkracht tonen.
Onder aanvoering van de zeer gevaarlijke aanvaller Brian Laudrup
en de onvermoeibare vleugelverdediger Henrik Andersen (FC
Köln, ex-Anderlecht) blijven de Denen dreigende plaagstoten
uitdelen. Nog voor rust weet Denemarken weer te profiteren van
amateuristisch verdedigen. Povlsen laat Van Tiggelen zijn hielen
zien, Koeman kopt slecht weg en na een onoverzichtelijke situatie
staat het 1-2 door Larsens tweede treffer.
Michels wordt nerveus en brengt in de pauze Kieft voor de zwakke
De Boer. De tweede helft is het eenrichtingsverkeer richting het
doel van Schmeichel. Maar de Hollanders willen het te mooi doen,
zijn ongeduldig en ontberen daarbij ook enig geluk. Bij Van Basten
wil weinig lukken, hij staat tijdens deze EK droog, terwijl het juist
zijn bevestiging als topspeler had moeten zijn.
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Oranje gooit alles in de strijd, waarbij de eerste plaats in het FairPlayklassement van ondergeschikt belang is. Het gevaar Brian
Laudrup wordt door een charge van Rijkaard geëlimineerd. In
de 71e minuut moet Henrik Andersen met een versplinterde
knieschijf van het veld gedragen worden na een ongelukkige
botsing met Van Basten. De Denen lopen op hun laatste tenen,
ook Lars Olsen en Sivebaek zijn aangeslagen. Na diverse gemiste
halve kansen komt toch de gelijkmaker. In de 86e minuut brengt
Witschge een hoekschop in de doelmond en uit de volgende
scrimmage jaagt Rijkaard van drie meter de bal in het net: 2-2.
In de verlenging probeert Nederland alsnog de winnende goal te
forceren, maar Denemarken gaat niet door de knieën. Ze weten de
2-2 naar het eind te slepen, het aanvalsspel van Nederland blijft
gespeend van overtuiging en creativiteit.
Peter Schmeichel ranselt op fabuleuze wijze een inzet van
Brian Roy uit het doel, terwijl Ruud Gullit tot tweemaal toe een
voetlengte tekort komt om de winnende treffer tegen de touwen
te tikken. Zo blijft het ook na 120 minuten gelijk.
Een strafschoppenserie moet de beslissing brengen. Alle spelers
weten hun penalty te verzilveren, op één na: Marco van Basten.
Juist hij, de ster van het EK 1988, ziet Neerlands tweede pingel
gestopt door Schmeichel. Hij verklaart achteraf zich schuldig
te voelen door niet te trainen op strafschoppen. Van Basten
oogst na de wedstrijd tegen Duitsland alom bewondering bij de
internationale voetbalelite, maar scoort niet. Vier jaar geleden
reeg hij nog de ene treffer aan de andere en schonk hij Holland de
Europese titel. Nu faalt hij tegen Denemarken zelfs vanaf elf meter
en blijft staan op nul.
Denemarken is door het dolle heen. Na de favorieten Engeland
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en Frankrijk gewipt te hebben, is nu Nederland het volgende
slachtoffer. Möller-Nielsen is na een periode van forse kritiek
plotseling de held.
Nederland heeft zelfmoord gepleegd, een déjà vu na de WK
1974, EK 1976, WK 1978 en WK 1990, waar het ook kansen op
meer had laten liggen door overschatting en arrogantie van een
sterrenensemble.
De tragiek van Oranje: winnen van de wereldkampioen en
uitgeschakeld worden door een gezelschap in alle haast
teruggeroepen vakantiegangers. De beoogde finale Nederland
– Duitsland blijft uit. De Generaal zwaait af zonder een laatste
hoofdprijs.

Strafschoppen 4-5
22 juni 1992 – Nya Ullevi, Göteborg.
Toeschouwers 37.450
Nederland: Van Breukelen, Ronald Koeman, Frank de Boer (46.
Kieft), Van Tiggelen, Rijkaard (gk 41.), Wouters, Rob Witschge,
Gullit, Bergkamp, Van Basten, Roy (116. Van ’t Schip)
Coach Michels
Denemarken: Schmeichel, Olsen, Sivebaek, Piechnik, Christofte,
Vilfort, Jensen, Larsen, Laudrup (57. Elstrup), Andersen (gk 14., 71.
Christiansen), Povlsen
Coach Möller-Nielsen
6. Larsen 0-1, 24. Bergkamp 1-1, 33. Larsen 1-2, 86. Rijkaard 2-2

De ervaren Michels had beter moeten weten. Een sprankelend
duel op een EK of WK wordt vaak gevolgd door een deceptie. Het
zegevierende team leeft in een euforie en onderschat de volgende
tegenstander hopeloos. Die komende opponent laat zich niet
gewillig afslachten, neemt maatregelen en past de tactiek aan. En
had Nederland ook niet in 1976 al te vroeg op een finale tegen
(West-)Duitsland gerekend?

Strafschoppen: Koeman 1-0, Larsen 1-1, Van Basten gestopt,
Povlsen 1-2, Bergkamp 2-2, Elstrup 2-3, Rijkaard 3-3, Vilfort 3-4,
Witschge 4-4, Christofte 4-5
Scheidsrechter Aladren (Spanje)

Het Nederlands elftal werd na de demonstratie tegen de
Duitsers met elf Rembrandts vergeleken. De show blijft in de
herinnering als het absolute hoogtepunt van het EK. De kater van
de uitschakeling is daardoor beter te verteren dan die van het
WK 1990, toen juist van de Duitsers werd verloren. Maar wie de
defensieve wetten onderschat, krijgt de rekening gepresenteerd,
zoals Nederland tegen Denemarken ondervond.
Nederland – Denemarken 2-2 (1-2; 2-2), na verlenging
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Finale

De Denen leven op een wolk en hebben
niets te verliezen. Toch beschouwt
Duitsland zichzelf als favoriet, zij
zullen niet zo dom zijn als Frankrijk en
Nederland en zich niet laten verrassen.
Europa durft bijna niet te hopen op
nog een stunt. Duitsland is altijd
een toernooi-elftal en verbetert zich
gaandeweg. Die stijgende lijn is ingezet
in de halve finale en moet uitmonden
in de eerste EK-titel voor het herenigde
Duitsland.
Dankzij Rinus Michels kan zijn collega
Vogts in de finale dezelfde ploeg
opstellen als die tegen Zweden succesvol
opereerde. Jürgen Kohler, Guido
Buchwald en Karl-Heinz Riedle zouden er
niet bij zijn geweest, als niet uitgerekend
uit het Hollandse kamp de helpende
hand was geboden. Op voorspraak van
Michels zijn vlak voor het EK alle gele
kaarten uit de kwalificatiewedstrijden
kwijtgescholden en daarmee zijn vooral
de Duitsers geholpen.

Möller-Nielsen had eigenlijk gepland in deze week zijn keuken
te renoveren, maar stelde dat met plezier een weekje uit. De
uitgangspositie is voor zijn team dezelfde als de vorige vier
wedstrijden. Als kansloze outsider, ondanks de frequente
ontsnappingen en miraculeuze overwinningen.
Ontspannen, maar strijdvaardig als altijd begint Denemarken aan
de finale op deze vrijdag (!). Op de tribune zijn de Denen in de
meerderheid, zowel in aantal als in volume. Bij de Duitsers gaat
veel mis bij de kaartverkoop, pas na een bezoek van een aantal
fans bekommert de DFB zich om de aanhang, maar toen waren de
meeste kaarten al in Deense handen.
Kim Christofte vervangt Andersen en moet Hässler onschadelijk
maken, terwijl Piechnik op Klinsmann staat. Vogts toont
vertrouwen in de elf van de halve finale.
Beide trainers laten hun team voorzichtig begonnen, niet al te
offensief. De strijd speelt zich vooral af op het middenveld met
de meeste aanvallende initiatieven van Duitsland. De kansjes zijn
een prooi voor Peter Schmeichel, die zijn naam definitief op dit
podium vestigt.
Het snelle doelpunt, waarop de neutrale toeschouwer hoopt,
komt in de 18e minuut. Vilfort verovert de bal op omstreden wijze
(“klares Foul”, volgens de Duitsers) en stuurte Povlsen langs de
zijlijn weg. De Deen in dienst van Borussia Dortmund legt terug
op John Jensen die met een hard schot van doelman Illgner van
17 meter kansloos laat: 1-0.
Het doelpunt geeft Denemarken de nodige inspiratie. Dit is de
kans om voetbalhistorie in Europa te schrijven, een kans die
misschien nooit meer terug zal komen voor het kleine land. Na
een schot uit de draai van Klinsmann, prachtig gepareerd door
Schmeichel, krijgen Vilfort en Jensen de kansen om al voor rust de
strijd te beslissen. Het middenveld is volledig in Deense handen,
wat Sammer in de rust zijn plaats kost. Vogts blijft wel volharden
in zijn voorzichtigheid met zijn vijfmansdefensie in plaats van
iemand door te laten schuiven.
Sammers vervanger Doll ligt direct al in de clinch met Povlsen. De
Duitsers besluiten het hard te gaan spelen ten koste van in totaal
vijf gele kaarten, maar verbetering is nauwelijks te bespeuren.
Pas in de laatste twintig minuten is er weer opwinding. Vilfort
schiet over, Klinsmann stuit weer op de grandioze Schmeichel.
Het wil niet lukken met de Duitsers en ze hebben zoveel moeite
met de onvermoeibare loopwonders Povlsen en Laudrup.
In de 78e minuut valt de beslissing. Na een vrije trap stuurt
invaller Christiansen Vilfort weg, die met een afstandsschot
de bevrijdende 2-0 binnenschiet. De Duitsers protesteren nog
slapjes wegens vermeend hands, maar de Zwitser Galler wil daar
niets van weten. De laatste twaalf minuten leveren alleen nog
twee gele kaarten op. De Deense overwinning komt niet meer
in gevaar, Denemarken is Europees kampioen. De hiërarchie in
de voetbalwereld is op zijn kop gezet, Denemarken heeft alle
voetbalwetten en
logica gelogenstraft; de titel na acht dagen voorbereiding.
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De kranten in Europa hebben alle sympathie voor de winnaar. “Deense
dynamiet”, “surprise van de eeuw”, “wereldwonder”, het ene superlatief
na de andere.
Iedereen gunt het Denemarken, dat van Frankrijk, Nederland en
Duitsland won. De nieuwe Europese sterren heten Peter Schmeichel,
Flemming Povlsen en Brian Laudrup. Broer Michael zal zich verbijten,
dat juist hij, de grote Deense vedette, er niet bij was. De Denen beseffen
dat dit succes wellicht eenmalig is, maar genieten er des te meer van. En
Möller-Nielsen kan eindelijk met zijn keuken verder.
Denemarken – Duitsland 2-0 (1-0)
26 juni 1992 – Nya Ullevi, Göteborg.
Toeschouwers 37.800
Denemarken: Schmeichel, Olsen, Kent Nielsen, Piechnik (gk 31),
Christofte, Sivebaek (66. Christiansen), Vilfort, Jensen, Larsen, Laudrup,
Povlsen
Coach Möller-Nielsen
Duitsland: Illgner, Helmer, Buchwald, Kohler, Reuter (gk 54.), Sammer
(46. Doll, gk 82.), Brehme, Effenberg (gk 34., 81. Thom), Hässler (gk 38.),
Riedle, Klinsmann (gk 88.)
Coach Vogts
18. Jensen 1-0, 78. Vilfort 2-0
Scheidsrechter Galler (Zwitserland)

Stijgende belangstelling voor EK-finale
Denemarken Europees Kampioen 1992
Winnend team:
Peter Schmeichel 18-11-63, Manchester United
Kent Nielsen 28-12-61, Aarhus GF
Lars Olsen 2-2-61, Trabzonspor
Torben Piechnik 21-5-63, B1903 Kopenhagen
Kim Christofte 24-8-60 Bröndby IF
Kim Vilfort 15-11-62, Bröndby IF
Henrik Larsen 17-5-66, Lyngby BK
John Jensen, 3-5-65, Bröndby IF
John Sivebaek 25-10-61 AS Monaco (66. Claus Christiansen 19-1067, Lyngby BK)
Flemming Povlsen 3-12-66, Borussia Dortmund
Brian Laudrup 22-2-69, Bayern München

De EK-finale tussen Denemarken en Duitsland is door de Nederlandse tv-kijker met
stijgende belangstelling bekeken. De eerste helft bond 3.780.000 kijkers aan de buis,
die toen al het hoge waarderingscijfer van 7.5 uitspraken.
In de tweede helft liep de belangstelling op naar 4.710.000 kijkers, die de zeer
hoge waardering van 8.2 gaven. Deze kijkcijfers illustreren ten overvloede waar de
voorkeur van de Nederlander lag.
Pikant detail is nog het hoge kijkerspercentage van 5% dat direct na afloop van
de door Denemarken gewonnen finale op de ARD (Duitsland 1) afstemde, om de
commentaren van de verliezers te vernemen…

Trainer Richard Möller-Nielsen 19-8-37
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Krantenkoppen
Oranje laat emoties de vrije loop

Statistieken

Vogts: voor zo’n elftal moet je applaudisseren!

Periode 1988 - 1992

Rinus Michels lyrisch
Koeman: “Een bevrijdend gevoel voor ons”
Oranje in evenwicht
Ongedwongenheid grote kracht van Zweden
Telegraaf 19 juni

Europa Cup-winnaars 1989 - 1992
EC 1
1989
AC Milan
1990
AC Milan
1991
Rode Ster Belgrado
1992
Barcelona

EC 2
Barcelona
Sampdoria
Manchester United
Werder Bremen

EC 3
Napoli
Juventus
Inter Milan
Ajax

Europees Voetballer van het Jaar 1988 - 1991
1988
1989
1990
1991

Marco van Basten
Marco van Basten
Lothar Matthäus
Jean-Pierre Papin

Duitsland heerst op alle fronten
Thomas Hässler grote man
Oranje klaar voor eindsprint

Eindstand WK 1990
1.
Duitsland
2.
Argentinië
3.
Italië
4.
Engeland

Telegraaf 22 juni

Dramatische ontknoping
Denemarken in finale ten koste van Oranje

Top 5 Topschutters Kwalificatie + Eindronde
1. Papin (Frankrijk)
2. Pancev (Joegoslavië)
3. Van Basten (Nederland )
4. Bergkamp (Nederland)
7
5. Christensen (Denemarken)
Knup (Zwitserland)
6

11
10
8
6

Strafschoppen beslissen bloedstollende halve finale
Rob Witschge: “We waren gewaarschuwd”

Doelpuntenmakers Eindronde
3 doelpunten
Larsen (Denemarken), Riedle (Duitsland), Bergkamp (Nederland), Brolin (Zweden)

Uitschakeling Oranje terecht
2 doelpunten
Deense dreun verrast
Lange marteling voor Nederlands elftal
Kopenhagen viert feest

Hässler (Duitsland), Papin (Frankrijk), Rijkaard (Nederland), Jan Eriksson (Zweden)

1 doelpunt
Elstrup, Jensen, Vilfort (Denemarken), Effenberg, Klinsmann (Duitsland), Platt (Engeland).
Dobrowolski (G.O.S.), Rob Witschge (Nederland), McAllister, McClair, McStay (Schotland),
Kennet Andersson (Zweden)

Telegraaf 23 juni
Deens sprookje komt uit
Brian Laudrup kan geluk niet op
EK 92 was toernooi zonder uitstraling
Telegraaf zaterdag 27 juni
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Topscorers alle EK-wedstrijden (kwalificatie + eindronde) t/m 1992
16 doelpunten
Gerd Müller (West-Duitsland, 68-72)
Van Basten (Nederland, 84-88-92)
12 doelpunten
Völler (Duitsland, 84-88-92)
11 doelpunten
Ole Madsen (Denemarken, 64)
Papin (Frankrijk, 92)
Anastopoulos (Griekenland, 80-84-88)
Bene (Hongarije, 64–68-72)
Cruijff (Nederland, 68–72-76)
Gullit (Nederland, 84-88-92) + 1 ongeldig
10 doelpunten
Stapleton (Ierland, 80-84-88)
Pancev (Joegoslavië)
Riva (Italië, 68-72)

Topscorers totaal eindrondes t/m 1992
9 doelpunten
Platini (Frankrijk, 84)

5 doelpunten
Van Basten (Nederland, 88)
4 doelpunten
Dzajic (Joegoslavië, 68-76)
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Afscheid
Rinus Michels heeft voor de zoveelste keer afscheid genomen van het Nederlands elftal en wacht nu op een erebaan. De Generaal heeft het
helemaal naar zijn zin zodra hij wordt omringd door slijmjurken, knipmessen en mensen die hem naar de mond praten. Zijn staat van dienst
mag er zijn, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar dat neemt niet weg, dat Rinus Michels er de afgelopen jaren werkelijk niets van heeft
gebakken. Als bestuurslid technische zaken schoof hij in 1990 Leo Beenhakker als coach naar voren. Hij liet de zaak escaleren en Oranje
beleefde een afgang.
Vervolgens ging hij als coach van Oranje naar het EK. Er werd met moeite van Schotland gewonnen, tegen het GOS kwam Nederland niet
verder dan 0-0 en van de middelmatige Denen werd na een hopeloos slechte wedstrijd en een serie strafschoppen zelfs verloren. Desondanks
ontstond er een Oranje-koorts in Nederland, omdat een optimaal gemotiveerd Oranje Duitsland van het veld speelde.
Tijdens die wedstrijd was Rinus Michels de enige dissonant. Als gelouterde coach moet hij zich diep schamen wanneer hij de beelden nog
eens terugziet. Peter Bosz staat klaar voor de wissel, Jan Wouters wil er niet uit, Ruud gullit ook niet en Marco van basten voelt ook al niets
voor een wissel. Dan wordt Dennis Bergkamp naar de kant gehaald, omdat hij nooit tegenspreekt.
Michels slaagde er geen moment in om het optimale rendement uit de beste spelers van de wereld te halen. Wanneer we de wedstrijd tegen
Duitsland buiten beschouwing laten, hing Oranje als los zand aan elkaar. Rinus Michels steekt nooit de hand in eigen boezem. De successen
van Oranje waren altijd successen, maar hij moet nu de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de laatste twee toernooien niets
opleverden. Rinus Michels is gewoon wat te land doorgegaan en voor hem en het vaderlandse voetbal zou het een goede zaak indien hij niet
terugkeert in welke functie dan ook.

Meningen achteraf
“Het is niet nodig dat men de reglementen wijzigt. Een hersenspoeling voor sommige mensen lijkt me veel meer op zijn plaats. En dan
denk ik vooral aan de trainers, want die bepalen uiteindelijk de stijl van hun ploeg.”
“Bergkamp? Roy? Laudrup? Het voetbal moet heel ziek zijn, als men jongens met een dribbel, die een goeie eerste helft spelen of drie
doelpunten maken, al tot wereldster willen bombarderen.
Preben Elkjaer-Larsen (ex-international Denemarken) in Sport ‘90

De Generaal is gevallen, hij mag zijn hand in eigen boezem steken. Als hij echt als generaal was opgetreden, was het beter gegaan.
Hij liet teveel over aan zijn soldaten, door hun eigen toedoen ging Oranje onderuit.
Laat de KNVB een trainer aanstellen, die alleen de baas is, zonder bemoeienissen van de soldaten. Een trainer met moed, die ook lieden
buiten het elftal durft te laten. Met zo’n trainer had Nederland dagenlang doorgefeest tot na de finale tegen Duitsland.
Oranje

Johan Derksen, VI 1 juli 1992

Cijfers
De EK 1992 heeft ruim 50% minder toeschouwers getrokken dan vier jaar geleden in Duitsland. Dit is het gevolg van de geringe capaciteit
van de Zweedse stadions. Volgens officiele opgave van de organisatoren trok EM Fotboll 431.000 kijkers, in 1988 waren dat er 935.000.
De toeschouwers in Zweden zorgden voor een recette van ongeveer 16 miljoen gulden. De totale inkomsten bedroegen ruim 65 miljoen
gulden.
De finalisten kregen van de organisatie het hoogste bedrag uitgekeerd: acht miljoen gulden.
De Duitser Thomas Hässler werd door de in Zweden verzamelde journalisten gekozen tot beste speler van het EK. Hij verzamelde 1438
punten. Brian Laudrup werd tweede, Tomas Brolin derde.

Duitse commentaren

Oranje’s voortijdige uitschakeling in Zweden heeft dit voetballand niet in diepe rouw gedompeld. Zoals bv wel na het WK in Italië het geval
was. Nederland haalde niet het maximale uit het toernooi, maar versloeg wel de wereldkampioen, haalde de halve finales en bleef als enige
deelnemer ongeslagen. Dat laatste kan zelfs de nieuwe Europese kampioen Denemarken niet zeggen.
Op basis van de aanwezige klasse had Oranje de titel kunnen en moeten prolongeren, dat is waar. Maar zijn het niet de details die de marge
bepalen tussen winst en verlies? Denemarken en Duitsland rolden met drie uit drie uit de voorrondes en Marco van Basten mist zelden een
strafschop, maar nu juist wel.
Maar Oranje maakte alom in de wereld toch weer vrienden. Vrijwel als enige ploeg zocht Nederland gericht de aanval en wist welke risico’s
daaraan verbonden zijn. Nederland was de smaakmaker van het Europees kampioenschap, maar moest het doen met de Fair Play Cup. Toch
zit het er dik in dat het optreden van zowel het team als de Nederlandse supporters alsnog tot een beloning zullen leiden. De UEFA kan er
nu niet langer omheen om Nederland de organisatie van een EK-eindronde toe te schuiven. Oranje’s optreden in Zweden is zodoende niet
voor niets geweest, al had het natuurlijk één wedstrijd langer moeten duren.
Cees van Cuilenborg, VI, 1 juli 1992

De behandeling van Berti Vogts was weinig aangenaam. Gedurende het hele EK werd de benepen en humorloze voormalige
rechtsback hinderlijk voor de voeten gelopen door ex-internationals als Paul Breitner (“Berti’s opvatting van het voetbal hoort in een
museum thuis”), Toni Schumacher en Hans-Peter Briegel. Al voor de verloren finale borduurde de Duitse pers uitgebreid door op zijn
gebrek aan stijl. Het weekblad Stern maakt het bontst door te verklaren te snakken naar de dagen van Künstler Franz Beckenbauer. Bild
am Sonntag hekelt zijn openbare optreden al even hardhandig: “Het zou misschien goed zijn als iemand bij zijn persconferenties een
bordje klaarhield: “Opgepast: daar komt een grap aan!”
Beckenbauer blijft hoffelijk over zijn opvolger: “Berti heeft de pech gehad dat een paar spelers hem in de finale in de steek lieten. Met
alle hoogachting voor de Denen, Nederland was de beste. Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom zij het niet gehaald hebben.”
Karl-Heinz Rummenigge toont zich een slecht verliezer door zich op te winden over de “illegaliteit van beide Deense doelpunten”.

Weer thuis
Eindelijk naar huis, ook al was het met een kater met verzachtende omstandigheden. Ik weet niet of het nou leuk geweest is, of juist niet. Na een paar uur terug in Nederland, vreesde ik het wel te weten. Ik ontmoette veel mopperende en scheldende mensen. Michels deugde niet, Van Basten was
een verwende jongen doe niet eens een strafschop kon nemen, Van Breukelen een aansteller, Gullit een oude man, het elftal ziek.
In het mooie Varberg drongen nog andere geluiden tot me door. Holland was ouderwets Oranje, kijk- en waarderingscijfers waren enorm en de massa was dankbaar gestemd.
Ik heb veel artikelen en reacties vergeleken met eerdere reacties. Het verschil is dikwijls stuitend. Eerst was Michels goed, daarna een oude klootzak. Eerst was Van Basten niks, daarna groots, vervolgens een verwende miljonair. Eerst was Van Breukelen een fanatieke superprof, later een versleten
veteraan met een grote bek. Eerst werd Gullit geroemd vanwege zijn inzet voor de ploeg, later werd hij vermorzeld en afgeschreven.
Maar een week na het EK heb ik een antwoord op de vraag of ik het een leuk EK vond. Ik vond het leuk en het werd steeds leuker. De spelers hebben zich gerevancheerd voor een blamerend WK 1990, zelfs de anti-Michels-groep hield zich perfect, de eensgezindheid was groot, de kwaliteit redelijk
(niet meer dan dat) en voor mij was Nederland – Denemarken de top van het toernooi. Ga maar na: de favoriet wordt weggespeeld door Klein Duimpje, herstelt zich, wordt weer weggespeeld, knokt zich terug, geblesseerden worden af- en aangevoerd, miljoenen worden gek van spanning, het
wordt pal voor tijd 2-2, in de verlenging blijft niemand op de been behalve de score, strafschoppen beslissen en de Ster van het EK mist. Ik heb er van genoten en ik vond het passend dat er net als in een goede film geen happy end was.
Kees Jansma, VI 1 juli 1992
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Aan het banket 1
Resultaatvoetbal
De coaches en spelers die gevraagd waren er een sportief succes van te maken, hadden maar met een half oor geluisterd. In veel
wedstrijden ging het er ruw aan toe. Het aantal gele kaarten rees de pan uit.
Met alle respect voor de Deense zege, het voetbal verloor toch weer terrein. De lijn van het WK werd doorgetrokken. De defensieve
Aan het banket 2
speelstijl triomfeerde. Aanvallend ingestelde teams zoals Nederland en Schotland kregen veel complimenten maar gingen met lege
handen naar huis.
Alleen Nederland speelde met drie spitsen. In alle andere grote voetballanden werd met twee, soms zelfs één spits volstaan.
Voer voor psychologen. Hoe kon een land als Denemarken alle toplanden verrassen? Nog wel zonder de gebruikelijke
Opkomende middenvelders proberen via de flanken door te breken. Bij balverlies trekt men zich terug. Niet boeiend, maarvoorbereiding
wel
met langdurige trainingskampen of oefenwedstrijden. Tsjecho-Slowakije en Nederland hadden al bewezen
effectief. Duitsland werd in 1990 wereldkampioen met vijf verdedigers, de Denen deden hetzelfde. In het mondiale voetbal
dat
is het op een EK gemakkelijker voor een klein land was te winnen, dan op een WK. Was op dat toernooi de titel doorgaans
gedoseerd aanvallen vanuit een gesloten defensie de enige manier om te overleven.
voorbehouden aan toplanden als Brazilië, Argentinië, Italië en (West-) Duitsland, op het EK hadden ook de andere deelnemers
kansen en dat had zijn charme. Met Denemarken als sympathieke winnaar kon iedereen dan ook goed leven.
UEFA doet in Zweden aan normvervaging
Aan de ene kant was het vertederend, anderzijds druiste het EK 1992 tegen alle principes in, die de laatste jaren zo consequent
Het toernooi was niet in alle opzichten een succes. De groepswedstrijden waren saai, waardoor er een roep om terugkeer naar
door de UEFA en FIFA werden gehanteerd. Over Zweden als land geen kwaad woord, maar wat het volgens de strikte UEFAhet
enknock-outsysteem
FIFAklonk. De UEFA had daar geen oren naar, het wilde de eindronde uitbreiden naar 16 landen. De halve
normen te bieden had, sloeg eigenlijk nergens op.
finales en finale waren spannend en verrassend, maar hoogstaand voetbal was nauwelijks te bespeuren. Nederland bij vlagen
Tenminste als wordt uitgegaan van de regels die de internationale sportorganisaties al jaren ten aanzien van veiligheid, tegen Duitsland, Schotland onbevangen maar met weinig succes, daar bleef het bij. Vooral de favorieten lieten het afweten.
accommodatie en infrastructuur aanhoudt. Vraag het de KNVB, die voor de kandidatuur van de EK-organisatie in 1996 aanDuitsland
vele
haalde de finale, maar had weinig laten zien. (Of doen we dan tekort aan de prestatie van Denemarken?)
tientallen miljoenen kostende criteria moest voldoen. Of vraag het de Amerikaanse organisatie van het WK 1994, die de afgelopen
De cijfers spraken boekdelen. 32 doelpunten in 15 wedstrijden, het laagste gemiddelde (2,133) sinds 1980. Daarmee werd
weken in Zweden van de ene verbazing in de andere viel.
de lijn van het WK 1990 doorgetrokken (2,21 gemiddeld). Eerst de achterhoede dicht, dan pas op zoek naar een spaarzaam
Terwijl dat land de best geoutilleerde stadions ter wereld te bieden heeft, hebben Alan Rothenberg (hoofd van de WK-organisatie)
doelpuntje, was het parool.
en zijn medewerkers een waslijst met opdrachten tot renovaties en verbouwingen van de FIFA opgekregen. Een dollar-verslindend
Het aantal toeschouwers lag aanmerkelijk lager dan de vorige toernooien, wat alles te maken had met de geringere capaciteit
eisenpakket.
van de stadions. In totaal 429.241 geregistreerde bezoekers was er een flinke daling t.o.v. 1988 (809.844).
De volgens Amerikaanse begrippen pittoreske stadions (Norrköping 18.000 zitplaatsen), de soms zeer gebrekkige persfaciliteiten
De UEFA(in
was desalniettemin tevreden. Met ruim 55 miljoen Zwitserse francs was de winst meer dan verdubbeld (in 1988 ruim
Norrköping haddenm sommige verslaggevers een telefoon onder hun stoel en geen schrijftafel op de tribune), de vaak minimale
25 miljoen Zwitserse francs), vooral door meer opbrengsten uit reclame, sponsoring en tv-rechten. De inkomsten daaruit
parkeergelegenheden en soms armoedige infrastructuur in en rond de stadions (bv een van hout en metaal geconstrueerde
stegen van 14 naar ruim 41 miljoen Zwitserse francs.
promenade twee meter boven de weg bij Ullevi) stonden in schril contrast met wat de Verenigde Staten te bieden hebben en
waarover de FIFA desondanks nog immer klaagt.
Rapport
Alan Rothenberg heeft intussen al aangegeven over deze unieke vorm van meten met twee maten een rapport samen te stellen, dat
zijn organisatie blijkbaar vele onnodige miljoenen gaat schelen. En om wat dichterbij huis te blijven, ook Nederland heeft ten aanzien
van de kandidatuur voor het EK in 2000 de ogen goed de kost kunnen geven. Want ook de KNVB kreeg een aanzienlijk eisenpakket
voorgelegd, van stadions met een minimumcapaciteit van 40.000 zitplaatsen tot enorme strikte regels ten aanzien van veiligheid en
infrastructuur. Normen die na de recente ervaring in Zweden toch in een ander daglicht komen te staan.
Naarmate het onder de charmante slogan “klein maar mooi” georganiseerd evenement vorderde, rees namelijk meer en meer het
vermoeden dat door de Europese Voetbal Unie vooral een gebaar is gemaakt richting Lennart Johansson, de sympathieke Zweedse
voorzitter van de UEFA.
Vooral omdat nagenoeg alle prestigieuze voorwaarden waaraan het vierde sportevenement ter wereld (na de Zomerspelen, WKvoetbal en WK-atletiek) moet voldoen, met voeten waren getreden.
Vraagtekens
Zoals er meer vraagtekens in Zweden rezen. Zo had het vastgestelde programma tot gevolg dat het toernooi als een nachtkaars uit
ging. Twaalf wedstrijden van 10 tot en met 18 juni, om vervolgens in te krimpen naar slechts drie duels in de periode van 19 tot en
met 26 juni, slaat marketing-technisch gezien namelijk nergens op. En dan hebben we het niet eens over het besluit af te wijken van
de norm door de finale van een groot internationaal toernooi buiten de zaterdag of de zondag te plannen.
Zweden ’92 was daarom wel goed bedoeld, het zal vooral de geschiedenis ingaan als een toernooi zonder uitstraling. Met sportief
gezien negatieve aspecten, zoals de veel te tolerante arbitrage en het zeer teleurstellende spelpeil van landen als Frankrijk, Engeland.
Positieve uitzonderingen waren er natuurlijk ook. In de ene plaats het verrassende Denemarken, terwijl Oranje door de internationale
voetbalwereld toch als de morele winnaar het EK wordt gezien. Maar dat is niet meer dan een pleister op een wond.
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Denemarken houdt Europa een spiegel voor
De spectaculaire finalewinst van de Denen en een totaal van negen doelpunten over beide halve finales doofden de kritiek over
de zo saai begonnen Europese titelstrijd. Het rumoer over de afgang van de erkende voetballanden als Engeland en Frankrijk
maakte plotseling over tevreden gespin.
Althans vanuit de hoek der officials. Van UEFA-zijde bleven verdere paniekreacties uit over te nemen maatregelen om het
aanvallende voetbal te stimuleren. En toch is er totaal geen reden om plotseling tevreden terug te kijken op de voorbije EKeindronde. Na het mislukte WK van Italië heeft Zweden beslist niet geleid tot de terugkeer van het aanvallende voetbal. Eigenlijk
stond Nederland moederziel alleen in het propageren van een offensieve speelstijl.
Natuurlijk komt de Schotten alle lof toe voor hun opportunistische optreden, maar er zat geen andere gedachte achter dan de van
huis-uit meegekregen voetbalopvoeding. Naar voren dus, zonder een weldoordacht plan.
Dat was bij Oranje natuurlijk wel het geval. Omdat slechts de winnaar recht van spreken heeft, krijg je achteraf moeilijk de handen
op elkaar voor de moedige en daardoor zo moeilijke speelstijl van het Nederlands elftal. Iedereen wist vooraf dat Oranje risico’s
ging nemen met een aanvallende manier van spelen, die de grootst mogelijke attentie van de spelers vraagt. Zoals in positieve zin
bleek tegen Duitsland (toen iedereen het opbracht en niemand verzaakte) en in negatieve zin tegen Denemarken (toen te weinig
spelers het opbrachten en teveel verzaakten).
In een toernooi heb je altijd wel een slechte dag en met de stijl van Oranje loop je dan tegen een nederlaag op. Mag je zoveel
risico’s nemen in een toernooi met louter finales? Bij een club geldt een ander verhaal. Barcelona, AC Milan en Ajax verliezen
ook elk seizoen wel een paar keer, maar maken dat wel weer goed. Bij een nationaal team kan niet geoefend worden op een
vast stramien en daarom kiezen de bondscoaches voor zekerheid. Eén slechte wedstrijd kan immers uitschakeling betekenen.
Michel Platini was een onverwacht en triest voorbeeld, maar ook Berti Vogts koos eieren voor zijn geld. Hij wilde Duitsland
aanvallender laten voetballen dan onder Beckenbauer, maar koos toch weer voor een defensieve grondhouding met vijf
verdedigers. Verbijsterend was het om te zien dat hij in de finale op geen enkele manier poogde het spelbeeld te veranderen door
een verdediger op te offeren voor een middenvelder. Voor Duitsland was het ondanks het bereiken van de finale een desastreus
toernooi: nederlagen tegen Nederland en Denemarken en een gelijkspel in blessuretijd tegen het GOS.
Andere landen stellen vooral inzet en een gewiekst systeem tegenover het aanvallende voetbal. Voetballend met negen of tien
man achter de bal en met een defensief blok van vijf, zes man kun je de schade beperkt houden en op een gelijkspel aansturen
of hopen op een toevalstreffer. Duitsland staat model voor dit uitgangspunt, maar ook Frankrijk, België, Italië, Portugal, TsjechoSlowakije, Polen of GOS zijn hier niet vies van.
Ook na het EK zullen niet alle landen onvervaard ten aanval trekken. De golf van sympathie die de verrassende winst van de
Denen teweeg bracht, verbloemt de aanhoudende crisis. Het feit dat Duitsland verloor, geeft iets teveel kleur aan de victorie
van de Denen. De egelstelling van dit team verschilt niet veel met de opvatting van de andere landen. Wel oogde de defensieve
strijdwijze sympathieker, omdat de Denen met hun hart speelden. De nieuwe Europese kampioen verdient een compliment
omdat ze er in slaagden om bloedserieuze theorieën over voorbereiding en tactiek onderuit te halen.
Denemarken is geen vernieuwende kampioen, maar wel een die het internationale voetbal een spiegel voorhoudt.
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Evaluatie Gerhard Aigner
Gerhard Aigner, secretaris-generaal van de UEFA over het EK 1992:
“De algemene indruk is absoluut positief. Aanvankelijk was ik ontevreden. Sommige ploegen kwamen zonder verantwoordelijkheid te willen nemen voor het produkt voetbal. Ploegen die totaal geen boodschap hebben
aan het publiek. Een 0-0 kan voldoende zijn om de volgende ronde te halen. Die hebben niets te zoeken op een EK. Ze moeten beseffen dat het topvoetbal leeft bij de gratie van het publiek.
Dat de landen die op het EK speelden om niet te verliezen, snel zijn uitgeschakeld is het beste wat ons kon overkomen. Het enige wat de UEFA zou kunnen doen, is het invoeren van een premiestelsel. Nu wordt het geld
gelijk verdeeld over de deelnemende landen, maar je kunt ook overwegen om positief spel te belonen met premies.
De ‘sudden death’ zal zonder twijfel worden ingevoerd. Als ploegen aan een wedstrijd beginnen om twee uur later via strafschoppen te kunnen overleven, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. De spelers moeten
ertoe gedwongen worden, dat ze een doelpunt maken om te winnen. Dus wie na negentig minuten het eerste doelpunt maakt, heeft gewonnen. Als na de verlenging nog gelijk staat, dan moet het lot maar beslissen, dan
hebben de spelers geen invloed meer op het resultaat. En dat willen ze toch vermijden, hoop ik. “
“De supportersrellen hebben niets met het voetbal te maken. Daar is de UEFA niet verantwoordelijk voor. Wat er in Zweden is aangericht door Engelse en Duitse toeschouwers noem ik doelgericht terrorisme. Dat zijn geen
voetbalfans, zij komen met vastomlijnde plannen om geweld te plegen.
In Göteborg sloegen 400 Duitsers heel doelbewust toe. Het ene moment zijn ze terrorist en het volgende moment een quasi ongeïnteresseerde wandelaar. Dat maakt het voor de politie waanzinnig moeilijk om in te
grijpen.”
“Het EK zal uitgroeien naar een evenement in juni met 16 landen, al komt het EK 1996 daarvoor te vroeg. Puur sportief gezien is het onjuist, dat slechts 7 landen zich kunnen kwalificeren, terwijl aan een WK 12, 13 of
14 Europese landen deelnemen. In Zweden ontbraken Spanje, Italië, Portugal, Tsjecho-Slowakije en België, die kwalitatief net zo sterk zijn als de landen die wel in Zweden van de partij waren. Volk in de landen die niet
deelnemen hebben weinig interesse in het EK, zodat een groei naar 16 landen logisch is. Een toernooi met 16 landen kan worden afgewerkt in twee landen. Dat zou voor Nederland en België, Zwitserland en Oostenrijk of
Spanje en Portugal kunnen gelden.
Voor mij is het EK van hoger niveau dan een WK, ook financieel is een EK lucratiever.”
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