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alle landen. Overal wordt een 
week voor het WK begint nog 
voor de nationale competities 
gespeeld. Het voordeel is wel 
dat spelers fitter zullen zijn dan 
normaal bij een WK, want die 
beginnen normaal altijd na een 
zwaar seizoen in juni.”

Heeft Van Gaal kans om 
straks met Oranje de 
wereldtitel te pakken?
“Voor mij zijn er drie topfavo-
rieten: Frankrijk, Duitsland en 
Argentinië – dat speelde gewel-
dig op de Copa América vorig 
jaar. Oranje geef ik 10 procent 
kans. Sorry.”

weet precies waar hij naartoe 
wil. En hij doet dat op een 
manier waarop hij iedereen 
mee krijgt. Eerst waren de spe-
lers niet enthousiast over de 
speelwijze met een extra verde-
diger, maar ze zien het effect en 
gaan er nu in mee. Na zijn eer-
ste drie WK-kwalificatiewed-
strijden, waarin het echt pun-
ten binnen harken was, is hij 
gaan bouwen en zie je ontwik-
keling. Met als hoogtepunt de 
met 1-4 gewonnen wedstrijd 
tegen het weinig gemotiveerde 
België. Nederland speelde toen 
echt goed.” 

Is de aanloop naar Qatar 
ideaal?
“Verre van, maar dat geldt voor 

is altijd leuk. Maar alles staat in 
het teken om zo goed mogelijk 
voor de dag te komen op het 
WK.” 

Heb jij het gevoel dat Van 
Gaal met Oranje weer voet-
balgeschiedenis gaat schrij-
ven?
“Er is in ieder geval iets aan het 
ontstaan bij het team. Steentje 
voor steentje wordt er aan iets 
bijzonders gewerkt. Van Gaal 
heeft een gedegen plan, hij 

Hoe ziet Louis van Gaal 
deze Nations League-
wedstrijden?
“Als veredelde oefenwedstrij-
den. Voor de wedstrijden in 
juni werd hem gevraagd of het 
belangrijk voor hem was om de 
finale daarvan in 2023 te halen. 
‘Voor mij niet’, zei hij met een 
knipoog. ‘Want dan ben ik toch 
geen bondscoach meer’. Ze zul-
len deze kans heus niet laten 
lopen, dat zag je wel in juni. Hij 
wilde echt winnen. Zo’n finale 

Louis van Gaal is na ruim een jaar nog steeds onge-
slagen als bondscoach. Voor de Nations League 
wachten nu wedstrijden tegen Polen en België. 
NOS-commentator Jeroen Stekelenburg reflecteert.
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Oranje speelt in de Nations League tegen Polen
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