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3 augustus 2014, Cruijffschaal, PEC Zwolle 1-0 (voor PEC)

Cruijff

Vraagt iemand zich ooit af wie die Oscar van die 

filmprijzen nou is? Dat lijkt me sterk. Ook Alfred 

Nobel, zeker geen kleintje, valt in het niet bij de 

ontvangers van zijn prijs. Deze schaal naar Johan 

Cruijff noemen is, kortom, vragen om problemen. 

Een grootheid waar geen winnaar het tegenwoordig 

van kan winnen. 

   Vooral de club waar hij het icoon van is niet. Alsof 

Benfica een prijs Eusébio Cup1 zou noemen. Die 

kunnen ze natuurlijk alleen maar verliezen.

   Voorgaande theorie is misschien wat flauw, vergeef 

me, maar ik klamp me er gewoon stevig aan vast. Ik 

heb echt geen zin in een diepere verklaring voor die 

twee keer drie kwartier lamlendigheid waar ik 

vrijwillig naar heb zitten staren. Dat PEC voor het 

eerst in de geschiedenis in Amsterdam heeft 

gewonnen, was niet meer dan terecht.

   Stel dat het me iets zou interesseren – een deel van 

het probleem is natuurlijk dat wij supporters ook 

niets om deze prijs geven – dan zou de wetenschap 

dat die Zwollenaren dit kunstje in de competitie ook 

aankomend seizoen niet gaan flikken, me frustreren.

PEC gaat dán niet zo bijdehand aanvallen en Ajax 

heeft dán opeens wel meer te bieden dan het

1Ajax wint een week eerder de Eusébio Cup van en bij Benfica 
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smetteloze kapsel van Andersen, dat weet ik nu al 

zeker. Hoewel ik PEC best kansen geef op het 

linkerrijtje dit jaar, bereiken ze dat simpelweg niet 

door punten uit de Arena mee te nemen. Tegen Ajax 

sprokkelen ze hooguit in Zwolle een puntje, maar 

zelfs dat lijkt me sterk.

   Op basis van zondag spreek ik natuurlijk enorme 

onzin, maar aan zondag hebben we niks. Een 

oefenpotje met Kevin Blom als een van de 

achterlijnscheidsen. Alleen dat al vond ik voor de 

aftrap haast zo onheilspellend als de naam van de 

schaal. Ook dat gaat in de competitie niet gebeuren.

Het hoofddoel van deze wedstrijd is natuurlijk het 

aankondigen van het nieuwe seizoen en dat is weer 

gelukt. Slaapverwekkende potjes horen er nou 

eenmaal bij. Ze zorgen er in ieder geval voor dat de 

dromen nog interessanter zijn dan de realiteit. 

Helemaal zoals het hoort in augustus. Vanaf 

volgende week is alles en iedereen weer in 

competitiemodus. PEC-supporters zijn dat natuurlijk 

al.

   Die 5-1 in De Kuip moet ze al een leuke zomer 

hebben bezorgd en nu een week voor de competitie 

weer van Ajax winnen, nu in Amsterdam, voor een 

heuse prijs. Ik kan me niet voorstellen dat veel 

Zwollenaren bezig zijn met halfzachte theorieën over 

de naam van hun schaal. 
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10 augustus, Vitesse 4-1

Jammer van die één

“4-1!”

“Toch wel jammer van die één.”

Op weg naar buiten vang ik dit een-tweetje op, in ons 

aller trappenhuis. Een prachtige samenvatting van 

een wedstrijd die we helemaal niet hebben gezien, 

maar graag willen zien.

   Die één in de uitslag is juist de meest logische. Je 

kunt hooguit zeggen dat het vreemd is dat het niet 

hoger uitgevallen is. Die vier is meer iets voor een 

opmerking die met 'toch' begint. Niet gevolgd door 

'wel jammer' uiteraard, maar door 'wel bizar' of zo.

   Vitesse deed in de eerste helft best veel goed, Ajax 

haast niets. Een consequent vervolg van dit affiche 

de afgelopen seizoenen. Vitesse was hier zelf echter 

minder van doordrongen en leek gedurende de 

wedstrijd onzekerder te worden. En een ding deden 

ze superslecht, grote kansen afmaken. Alsof ze met 

tien Kishna’s speelden.

   Een prachtige wedstrijd om het seizoen te openen. 

Een ode aan vorig seizoen haast. Ajax speelt bij 

vlagen slaapverwekkend, maar weet uiteindelijk drie 

punten te pakken. Niet gestolen, gewoon terecht. 

Want die vlagen slaap, werden ook weer afgewisseld 

met vleugjes klasse. De vrije trap van Schöne 

bijvoorbeeld, de scherpte van Viergever bij zijn goal 

en de energie die Blind aan het hele team wist mee te 

geven na zijn invalbeurt.


