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West-Duitsland na

Oranje
32 jaar eindelijk ver

rijp voor
(Van onze verslaggever)

, HAMBURG - Het wonder is 
toch nog geschied. Waar mil
joenen Nederlanders 32 jaar 
lang reikhalzend naar hebben 
uitgezien, lukte gisteravond in 
Hamburg. Veertien jaar na de 
verloren WK-finale in Mün- 
chen, die bitter smaakte als 
gal, zegevierde Oranje met de
zelfde cijfers (1-2) als waar
mee destijds in Düsseldorf 
werd gewonnen en in 1974 
werd verloren. Was het in ’56 
Abe Lenstra, die beide doel
punten voor zijn rekening 
nam, gisteravond schoten Ro
nald Koeman en Marco van 
Basten Nederland de finale 
binnen van het Europees kam
pioenschap.

Waar de Italianen, de Denen en 
de Spanjaarden eerder in dit toer
nooi niet in waren geslaagd, daar 
kregen de Nederlanders de Duitsers 
wel op de knieën. In het hol van de 
leeuw, waar achtduizend Oranje- 
supporters moesten opboksen tegen 
50.000 fans van de onoverwinnelijk 
geachte ’Mannschaft’ bewees Oran
je niet alleen over de betere voetbal
lers te beschikken, maar gaven zij 
de Duitsers ook nog eens een lesje in 
agressiviteit. Het was de basis van 
de dik verdiende triomf.

  „Dat deze ploeg voetbaltechnisch 
veel in zijn mars heeft”, glunderde 
Rinus Michels een kwartier na af
loop van oor tot oor, „wisten we. 
Maar daar ging het vanavond niet 
op de eerste plaats om. In zulke 
wedstrijden van eeuwige rivaliteit 
is het gevecht het belangrijkste ele- 
ment. De manier waarop de spelers 
die tweegevechten hebben uitge
vochten was indrukwekkend.”

 Franz Beckenbauer werd er zelfs 
stil van. „Wij hebben te veel duels 
verloren, omdat de Hollanders in 
het tweegevecht agressiever waren. 
Dat is niet de schuld van de natio
nale ploeg, maar van de Bundesliga, 
waarin elk duel wordt afgefloten en 
bij het minste of geringste een gele 
kaart wordt getrokken”.

Zielsblij
Zielsblij als Oranje was met de 

overwinning op de gehate rivaal uit 
het buurland, waren de teksten na 
afloop in de kleedkamer even on
genuanceerd als de genadeklap die 
Marco van Basten de Duitsers twee 
minuten voor afloop toebracht. Op 
aangeven van Jan Wouters stuurde 
hij zijn bewaker Jürgen Kohler met 
een fantastische beweging het bos 
in en prikte hij de bal vervolgens in

de verste hoek, onbereikbaar voor 
doelman Immel. Met die treffer be
wees de EK-topscorer nog eens over 
welke ongeëvenaarde kwaliteiten 
hij beschikt.

De internationals vierden het be
slissende doelpunt op een manier, 
die Duitsers volstrekt vreemd is. 
Ongedwongen en met een blijmoe
digheid, die in Brazilië niet mis
staat. De bitter ontgoochelde Duitse 
supporters konden hun ogen ook 
amper geloven, toen het Nederland
se voetbalgezelschap tien minuten 
na afloop ineens weer op het veld 
verscheen. Met Ruud Gullit voorop 
en een strompelende Renze de Vries 
als laatste van het bonte gezelschap, 
hield Oranje spontaan een polonai
se op het veld, die herinneringen 
opriep aan veertien jaar geleden op 
het Catshuis. Ook dit keer ontbrak 
Rinus Michels niet in de optocht.

In de catacomben van het stadion 
likten de Duitse internationals op 
dat moment de wonden. Bijna stuk 
voor stuk waren zij overtuigd van 
de finale, in het beslissende duel be
ten zij echter de tanden stuk stuk op 
de kwaliteit en de onverzettelijk
heid van een nieuwe generatie 
Oranje-voetballers. Die klap kwam 
hard aan, ook bij Lothar Matthäus. 
De misschien wel meest gehate spe
ler bij de Duitsers was echter een 
stuk eerlijker dan in het anderhalf 
uur daarvoor. „In Gullit, Rijkaard, 
Koeman en Van Basten heeft Ne
derland momenteel individueel be
tere voetballers dan wij. Daarom 
hebben wij ook verdiend verloren”.

Van harte kwam die bekentenis 
niet tot stand, net zomin als bij Bec
kenbauer. „Onverdiend is de over
winning van Nederland niet, for
tuinlijk daarentegen wel”. De team- 

Marco van Basten passeert doel
man Immel. Scheidsrechter Igna 
zou de Nederlandse matchwin-
naar hier nog terugfluiten we- 
gens buitenspel.

chef, die het ’derde Kaiser-rijk’ op
nieuw niet met een titel heeft be
kroond, doelde daarmee op de onte
rechte strafschop voor Oranje, maar 
noemde de eerste, die voor de eigen 
ploeg, daarentegen terecht. Becken
bauer moet een vuiltje in zijn oog 
hebben gehad, anders had hij kun
nen zien, dat de theatrale val van 
Jürgen Klinsmann nooit voor een 
strafschop in aanmerking had mo
gen komen.

Buitenkansje
Dat buitenkansje, negen minuten 

na de rust, liet Lothar Matthäus

zich niet ontnemen. De aanleiding 
daartoe ontstond twee minuten eer
der. In een doldrieste poging een bal 
te onderscheppen, raakte Erwin 
Koeman doelman Immel. Voor de 
geslepen Rudi Völler was dat on
middellijk een reden om het vuurtje 
op te stoken. Erwin Koeman liet 
zich provoceren en schopte Matt
häus voor de schenen. Op dat mo
ment waren de poppen aan het dan
sen en trapte Igna, een thuisfluiter 
pur sang, pal daarop in de val van 
Klinsmann.

Achteraf betreurde Michels de 
blunder van de Roemeen niet eens. 
„Het was misschien wel goed, dat 
die treffer viel”, meende de bonds- 
manager oprecht. „Het was een ge
vaarlijke periode, ook voor de 
scheidsrechter, omdat we ons met 
alles bezighielden, behalve met 
voetbal. Er was nog genoeg tijd om 
ons weer te gaan concentreren op 
het voetbal, zowel bij ons aan de lijn 
als in het veld. Na dat doelpunt 
speelden we wat vrijer en werden er 
meer risico’s genomen, doordat er 
een extra spits (Kieft) bijkwam. Je 
hebt dan echter ook wat geluk no
dig”.

Waar menigeen de bui al weer zag 
hangen, stak de blunderende Igna 
Oranje de helpende hand toe. „Zui
verder kun je een duel niet winnen”, 
foeterde Beckenbauer na afloop, 
toen hij de val van Van Basten in 
herinnering bracht in het tweege
vecht met Kohier. „Die strafschop 
tegen ons was er absoluut niet een”, 
keek Ronald Koeman later terug, 
„die van ons was uitgelokt. Die 
scheidsrechter floot er echter voor, 
en daarmee bewees hij dat het een 
goedmakertje was”.

Meeslepend
Tot die eerste strafschop had 

Oranje alles perfect onder controle 
en domineerde Nederland het mee
slepende duel. Vooral individueel 
bewees Oranje dat het aanzienlijk 
meer in zijn mars heeft dan de Duit

sers, die het vooral moeten hebben 
van wilskracht en ijver. En van ge
luk. Maar ook dat houdt een keer 
op. De manier waarop Erwin Koe
man en Hans van Breukelen zich 
echter gek lieten maken door de 
provocerende en vaak geniepige 
Duitsers brak het Nederlands elftal 
bijna op. De blamerende arbitrage 
van Igna zorgde echter alsnog voor 
gerechtigheid.

„Vanaf dat moment”, prees Mi
chels de ploeg, „proefden de spelers 
dat er meer mogelijk was”. Vanaf 
dat moment won Oranje de slag op 
het middenveld glansrijk en ston
den de Duitsers met de rug tegen de 
muur. Nederland legde de WK-fi- 
nalist van 1982 en 1986 op de pijn
bank, een briljante ingeving van 
Marco van Basten deed de rest. 
„Onder deze bijzondere omstandig
heden”, loofde Michels de als bank
zitter aan dit toernooi begonnen 
spits van AC Milan, „sla ik zijn 
prestatie nog hoger aan dan die te
gen Engeland, toen hij drie keer 
scoorde”.

„Ik hoop nu ook”, hield hij een 
pleidooi voor Ruud Gullit, „dat het 
gezeur rond hem nu definitief voor
bij is. In de eerste drie wedstrijden 
heeft hij uitstekend gespeeld in 
dienst van de ploeg, vanavond heeft 
hij ook individueel kunnen overtui
gen”. Beckenbauer reageerde er op 
als een boer met kiespijn. „Gullit is 
misschien wel de meest perfecte 
speler ter wereld, maar zeker in Eu- 
ropa. Het is onmogelijk hem 90 mi
nuten uit te schakelen. Toch vind ik 
dat Borowka het tegen hem goed 
heeft gedaan. Ik kan me alleen niet 
herinneren, dat wij de laatste tien 
jaar zo ongelukkig hebben verlo
ren”.

Revanche
Voor Rinus Michels was de revan

che compleet. Zelfs de ondoorzich
tige truc van Beckenbauer, die op 
het allerlaatste moment besloot om 
Littbarski buiten de ploeg te laten 
en Mill te laten spelen, deerde hem 
niet meer. Elegant vond Michels het 
echter niet. „Je maakt mij niet 
wijs”, beet hij ’der Kaiser’ toe, „dat 
Littbarski vanwege maagkrampen 
echt niet kon spelen, als hij tien mi
nuten voor afloop ineens opdraaft”.

Voor de Duitsers is het EK afgelo
pen, voor het Nederlands elftal pas 
zaterdagmiddag in München. De 
Europese titel die de Westduitsers 
voor zichzelf hadden gereserveerd 
komt in elk geval terecht bij een 
ploeg die daar meer aanspraak op 
mag maken dan de kwaliteitsarme 
’Mannschaft’. Een betere propagan
da kan het voetbal zich niet wensen.

• ALBERT GEESING

West-Duitsland - Nederland 1-2. 55. 
Matthäus 1-0 (strafschop), 74. Ronald Koe
man 1-1 (strafschop) 89. Van Basten 1-2. 
Scheidsrechter: Igna (Roe), toeschouwers: 
61.330 (uitverkocht). Geel: Van Breukelen 
(Nederland).
West-Duitsland: Immel; Brehme, Kohier, 
Herget (45. Pflüger) en Borowski; Mill (85. 
Littbarski), Matthäus, Rolff en Thon; Klin
smann en Völler.
Nederland: Van Breukelen; Van Aerle, 
Rijkaard, Ronald Koeman en Van Tigge- 
len; Vanenburg, Wouters, Mühren (59. 
Kieft) en Erwin Koeman (90. Suvrijn); 
Gullit en Van Basten.


