KAMPIOEN WORDEN
Het is augustus 2016: in de selectie is één speler die uitroept dat zijn team kampioen moet worden.
De overige spelers en stafleden durven nog niet zo expliciet te zijn, want per slot van rekening is het
al bijna twee decennia geleden dat een nationaal kampioenschap is behaald en heeft het vorige
seizoen een zeer lastige periode gekend. De periode augustus 2016 tot mei 2017 was een reis die
leidde naar het kampioenschap die haar weerga niet kende. Een reis waarbij keuzes bewust gemaakt
werden en goed uitvielen omdat ze gebaseerd waren op kernwaarden. Hierdoor ontstond er een
sfeer in het team die steeds meer onoverwinnelijkheid uitstraalde.
Juni / Juli 2016
(teamstadium: beleefdheidsfase richting positioneringsfase)
Eind juni is de traditionele training in De Kuip. De beste grasmat van Nederland is nog niet in optima
forma maar gelukkig kijken de meeste mensen hier over heen en zitten ze nog in de roes van de
gewonnen bekerfinale. Dit laatste heeft er voor gezorgd dat de honger naar succes is toegenomen en
diverse spelers bijgetekend hebben waardoor de groep goed intact is gebleven. Verder werd al
duidelijk dat de nieuwe spits een duidelijke aanwinst is. Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk was
er een zeer goede focus waarbij er een duidelijk fundament werd gelegd op basis van vertrouwen. Er
ontstond al een gezonde nieuwsgierigheid om succesvol te zijn. Er is echter ook tegenslag: begin juli
raakt 1e keeper Vermeer dusdanig ernstig geblesseerd dat er vervanging moet komen. Hoewel de
eerste prijs van het seizoen niet wordt gepakt en als teleurstellend ervaren wordt, is deze wedstrijd
wel een goede spiegel over de sterktes en zwaktes binnen het team.
Augustus 2016
(teamstadium: positioneringsfase; door goede resultaten een stimulerende omgeving waarin
conflicten opgelost konden worden)
De competitie begint flitsend en vanaf de eerste speelronde staat Feyenoord bovenaan. In deze
maand stoomt het team door, wint al haar wedstrijden met een doelsaldo van 12-1. Vanaf de eerste
speelronde staat de Jones op goal en hij blijkt niet alleen een goede vervanger van Vermeer in het
veld maar ook in de kleedkamer. Deze ervaren teamspeler zorgt voor het nodige tegengas waar het
team veel baat bij heeft.
September 2016
(teamstadium: van positionerings- richting normeringsfase)
In de competitie dendert Feyenoord door en wint ook alle wedstrijden in september. Vooral de
overwinning op mede-concurrent PSV in Eindhoven geeft een geweldige boost. Deze overwinning
volgt op een overwinning op het ongenaakbaar geachte Manchester United in de Europa League.
Door de goede manier van focussen groeit het gevoel van onoverwinnelijkheid in het team om
binnen enkele dagen twee topwedstrijden te winnen. Daarnaast wordt in de KNVB-beker gewonnen
van FC Oss. De eerste nederlaag ondergaat Feyenoord in Turkije tegen Fenerbahce. Omstanders
grijpen deze verliespartij aan om aan te geven dat Feyenoord nu wel weg zal zakken (vergelijking met
vorig seizoen). Overigens worden de contouren en de sterktes van het team nog scherper.
Oktober 2016
(teamstadium: normeringsfase waarbij de sterktes steeds duidelijker worden)
Vervolg van de drukke weken, waarin het meer regel is dan uitzondering dat er 3 wedstrijden per
week worden gespeeld. Toch blijft Feyenoord ook in deze maand ongeslagen. In de competitie wordt
weliswaar het eerste puntverlies geleden tegen zowel Ajax als Heerenveen, maar bij beide
wedstrijden had het team het gevoel dat zij de betere waren. Daarnaast valt de eerste ‘dubbeltje-opzijn-kant-wedstrijd’ in het voordeel van Feyenoord uit. In blessuretijd maakt invaller Kramer de 1-2
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uit tegen NEC. In Europees verband wordt thuis wederom een overwinning behaald. Binnen het team
moeten spelers zich nu gaan schikken in hun rol en dat gaat de één wat beter af dan de ander.
November 2016
(teamstadium: normeringsfase waarbij het team ‘de muur’ tegenkomt)
Opnieuw een drukke maand, mede ook met interlands, waarin het team direct in het begin
behoorlijk getest wordt. In de Europese uitwedstrijd moet zij een helft met 10 man spelen. De
moeder van Vilhena is pas overleden hetgeen grote verbondenheid in de groep teweeg brengt.
Twee dagen later moet het team aantreden tegen degradatiekandidaat Go Ahead Eagles. Hier wordt
de eerste nederlaag geleden, maar het team komt dichter bij elkaar. Van Bronckhorst geeft aan dat
hij de samenhang belangrijker vindt dan het resultaat en ook dat is weer een signaal dat het voor
Feyenoord gaat om het optreden als team. Na dit dipje wordt in de competitie wel gewonnen, maar
krijgt het team een onnodige afstraffing in Manchester. Deze wedstrijd lijkt door te werken in de
competitie. Uit tegen FC Utrecht kijkt Feyenoord tegen een achterstand van 2 doelpunten aan, maar
invaller Kramer zorgt er wederom voor dat er uiteindelijk een gelijkspel op de borden staat.
Samengevat: het stormde deze maand, maar het lijkt erop dat het team er goed uit komt.
December 2016
(teamstadium: normerings- richting prestatiefase, sterktes ontwikkelen zich en rolverdeling in
selectie wordt explicieter)
In de laatste zware maand voor de winterstop komt Feyenoord los in de nationale competitie. In de
drie wedstrijden wordt maar liefst 13x gescoord en ook in de beker wordt ADO met 5-1 opzij gezet.
Enige smetje in deze maand is de uitschakeling in de Europa League. De Rotterdammers moeten met
twee doelpunten verschil thuis winnen van Fenerbahce maar na een ongelukkige tegengoal zit het er
niet in. Toch sluit Feyenoord het kalenderjaar 2016 af als koploper met een voorsprong van vijf
punten op de naaste concurrent.
Januari 2017
(teamstadium: terug naar normeringsfase, ontbreken van bepalende speler zorgt ervoor dat er
weer gezocht moet worden naar sterktes, nieuwe rolverdeling binnen selectie)
Feyenoord beleeft een bijzonder goed trainingskamp waarin de spelers elkaar steeds actiever op
gaan zoeken en aangeven wat ze van elkaar eisen. Er wordt nagedacht over het fenomeen ‘jagen en
gejaagd worden op’. De omgeving blijkt wel te gaan zoeken naar argumenten waarom het Feyenoord
niet zal gaan lukken. Zo wordt genoemd dat januari een traditioneel lastige maand is voor Feyenoord
en dat Feyenoord danig verzwakt zou zijn zonder El Ahmadi (in verband met de Afrika Cup).
De Feyenoorders weten in de competitie de criticasters de mond te snoeren door drie
competitiewedstrijden te winnen met doelcijfers van zeven voor en nul tegen. Daarmee zijn ze ook
het best presterende team in de maand januari. De lastige uitwedstrijd tegen Vitesse voor de KNVB
beker is wel een teleurstelling. Na een 1e helft waarin niets aan de hand lijkt, wordt Feyenoord in de
2e helft binnen 6 minuten afgetroefd op ‘de ware wil om te winnen’. Eigenlijk Feyenoord on-waardig
en de kans om de dubbel te winnen is daarmee te makkelijk uit handen gegeven.
Februari 2017
(teamstadium: weer van normerings- naar prestatiefase)
Deze maand kenmerkt zich door het nemen van lastige besluiten. Lastige besluiten worden echter
hele heldere besluiten als het uitgangspunt duidelijk is. Het uitgangspunt van elk besluit was ‘wat is
het beste voor het team?’. Zo moet de aanvoerder soms ook schikken in een reserverol en neemt de
voormalig nummer 1 keeper ook plaats op de bank omdat zijn vervanger het erg goed doet. Qua
resultaten worden lastige wedstrijden als Twente en FC Groningen met 2-0 gewonnen. Ook de
streekderby tegen ADO wordt gewonnen, zodat er met bijna 2 troefkaarten begonnen kan worden
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aan een cruciale reeks van 5 wedstrijden. Deze begon op 26 februari tegen mede-concurrent PSV. Dit
werd een echte zinderende topper, waarbij Feyenoord uiteindelijk verdiend wint. Het verschil tussen
winnen en verliezen was letterlijk enkele millimeters. Soms is het verschil dus echt zo klein! De
complimenten zijn groot en deze ‘status’ is even wennen.
Maart 2017
(teamstadium: onderweg naar prestatiefase, naast taken worden rollen ook steeds duidelijker)
Na de geweldige wedstrijd tegen PSV gaat het deze maand om leren omgaan met deze nieuwe
status. Dat begint slecht in de derby tegen Sparta. Er wordt verloren en naderhand gaat er nog veel
energie naar ‘de elleboogstoot’ van Vilhena. Vooral hoe de aanklager Vilhena positioneert zorgt weer
voor een grotere saamhorigheidsgevoel in het team. De focus is dan ook weer veel beter tegen AZ
(bekerfinalist). Met bij vlagen goed voetbal worden de bezoekers met 5-2 naar huis gestuurd. De
grote test in deze maand is de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Een zeer matige eerste 30 minuten
worden gevolgd door een mentaal ijzersterke 2e helft. Er wordt gewonnen met 1-2: deze overwinning
voelt echter als meer dan 3 punten. De optelsom aan het eind van de maand leert dat Feyenoord is
uitgelopen op directe concurrent Ajax.
April 2017
(teamstadium: raken prestatiefase aan, maar wordt niet direct ondersteund door resultaten)
De voorlaatste maand van het seizoen. Het is zeer interessant om te zien hoe de dynamiek rondom
het team is. Er is een duidelijke splitsing te zien van groepen. Enerzijds de groep die Feyenoord het
kampioenschap gunt en anderzijds de groep die er alles aan doet om dwars te liggen. Met De
Klassieker in aantocht neemt de spanning nog verder toe. Ajax doet het Europees erg goed (staat
ondertussen in de kwartfinale van de Europa League) en krijgt op 2 april haar laatste kans om het
seizoen nog spannend te maken, want het verschil is ondertussen weer gegroeid naar 6 punten.
De altijd al vol spanning staande Klassieker komt nog meer onder druk omdat de uitspraak over de
vermeende elleboogstoot van Vilhena daar is: ondanks een positief advies van de betrokkenen
(Sparta en de scheidsrechter) besloot de tuchtcommissie tot schorsen van Vilhena.
In de Klassieker speelt Feyenoord dus zonder Vilhena. Ajax begint zeer fanatiek. Feyenoord wil dit
met dezelfde wapens bestrijden maar krijgt het niet voor elkaar. De snelle achterstand en het na 10
minuten uitvallen van Jorgensen zorgen voor teveel tegenvallers achter elkaar. Feyenoord is zichzelf
even niet meer en mag uiteindelijk van geluk spreken dat er maar met 2-1 verloren wordt.
Daarmee neemt natuurlijk de druk toe en wordt het nog pittiger om de focus te houden op de
basiszaken. Want op de woensdag komt ‘angstgegner’ Go Ahead Eagles op bezoek. Veel mensen zijn
zeer nieuwsgierig hoe Feyenoord zal reageren op de mentale tik van De Klassieker. Het antwoord
was klip en klaar: 8-0 overwinning! De zondag er op staat de volgende lastige ploeg op het
programma: PEC Zwolle uit. Binnen 15 minuten kijkt het team tegen een 2-0 achterstand aan. Het
team wil te graag waardoor er een disbalans ontstaat in het eerste kwartier. Hierna herpakt
Feyenoord zich en komt binnen het uur nog op 2-2. De buitenwereld maakt zich op voor een reuze
spannende ontknoping, want het volgende duel is thuis tegen de-in-vorm-zijnde FC Utrecht. In een
echt gevecht komt Feyenoord als overwinnaar uit de bus. Met twee fraaie goals wordt de ongeslagen
status in De Kuip verlengd. Ondertussen is Feyenoord meer dan 250 dagen koploper! De
concurrentie doet nog verwoede pogingen om de druk op Feyenoord te vergroten. Maar de rust bij
de staf en in de kleedkamer is een genot om te zien. De ontspannenheid laat zien dat men geenszins
van plan is deze hoofdprijs nog weg te geven. Dit wordt zeer duidelijk in de laatste wedstrijd van april
(uit tegen Vitesse): een soevereine winst van 0-2. Later blijkt dat de enig overgebleven concurrent
Ajax verliest; de hoofdprijs is (bijna) niet meer te missen….
Mei 2017
(teamstadium: prestatiefase: taken en rollen zijn voor iedereen zeer duidelijk en uitvoerbaar)
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Staf en spelersgroep blijven rust uitstralen bij de eerste gelegenheid om kampioen te worden. Dit
moet gebeuren in het kleinste stadion van de Eredivisie. Spelers waren twee weken lang zo bezig om
zich niet te laten beïnvloeden dat men te ontspannen is. Feyenoord is onherkenbaar op het veld en
verliest verdiend van Excelsior. De terugreis laat zien waar Feyenoord groot in is: honderden
supporters staan langs de kant te applaudisseren en zingen Feyenoord liederen. Het is duidelijk, je
hebt pas gefaald wanneer je niet meer opstaat!
En dus moest het gebeuren op de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen Heracles. De aanloop naar
de laatste alles beslissende wedstrijd verloopt duidelijk rustiger dan de week ervoor. In de eigen
vertrouwde Kuip staan alle lichten op groen om het langverwachte kampioenschap binnen te halen.
Als na 38 seconden ook direct de eerste goal valt van aanvoerder Kuijt is het dam van de hek. Na de
3-0 kunnen diverse spelers van Feyenoord de emoties niet meer bedwingen en spelen zij huilend de
laatste minuten van de wedstrijd. Een langgekoesterde droom is uitgekomen. Iedereen heeft de
beelden gezien van de ontlading van de vele, vele supporters. Met recht kan gezegd worden dat het
maximale rendement uit dit team is gehaald. Een verdiende vakantie volgt nu en volgend seizoen
beginnen we weer met hernieuwde energie op ‘0’ !
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