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SONNY SILOOY: HOLLANDSE SCHOOL IN AMERIKA

Kort nieuws

AG

Nieuw bod Roma
op Stekelenburg

Zijn avontuur bij Dayton
Dutch Lions werd geen
succes, maar bij DC United hoopt Sonny Silooy
wel te slagen in het overbrengen van de Hollandse
voetbalﬁlosoﬁe. De exAjacied, in dienst als
hoofd opleidingen en assistent-coach, praat in
Washington over zijn
nieuwe avontuur, Johan
Cruijff en zijn trainerstijd
bij Ajax.

AS Roma heeft gisteren het bod
op Maarten Stekelenburg verhoogd. De Italiaanse club heeft
zijn zinnen gezet op de keeper
van Ajax, maar de clubs onderhandelen nog over vraag en
aanbod. De partijen kwamen
gisteren wel nader tot elkaar,
maar tot een akkoord is het nog
niet gekomen. Ajax vraagt naar
verluidt ten minste tien miljoen
euro voor de doelman die nog
een contract heeft voor een jaar.
De Italianen begonnen bij de
Amsterdammers met een bod
van vijf miljoen.

WASHINGTON • Nog maar nauwe-

Hammam: maak
bewijs openbaar

MIKE BOESCHOTEN
STAN BOS

lijks in de Verenigde Staten of Sonny
Silooy is voor DC United al volop
aan het werk. Op de dag dat de afspraak staat gepland in Washington
is de 47-jarige oud-verdediger net
terug uit Dallas, waar hij een jeugdtoernooi bezocht en met talloze
jeugdtrainers van zijn nieuwe club
sprak. ,,Dat ging uiteraard in het
Engels. Ik moest soms zoeken naar
de woorden. Het was heel leuk,
maar ook pittig. In Dallas is het nóg
warmer dan hier, niet normaal,” zegt
hij in zijn appartementencomplex
dat uitkijkt op het Pentagon, het
Amerikaanse ministerie van defensie.
Over één ding heeft Silooy in kort
tijdsbestek bepaald niet te klagen:
de instelling van de spelers. ,,Die beleving is echt ongelooﬂijk. Ze willen
heel graag. Als je zegt: Loop de honderd meter honderd keer, dan doen
ze dat. En ook nog met twee vingers
in de neus. Alleen het voetbaltechnische gedeelte, en dat weet volgens
mij de hele wereld, ligt twee tot drie
stappen lager dan in Europa.”
In zijn nieuwe werkomgeving
kwam Silooy er al snel achter dat de
voetbalvisie van de Amerikanen van
ondergeschikt belang is aan het resultaat. ,,Hier is geen sprake van opleiden, alleen winnen telt. Tijdens
het toernooi in Dallas speelden we
een wedstrijd tegen een ploeg die
met zijn elven stond af te wachten
voor de eigen zestien. Toch wonnen
ze, omdat wij te veel domme fouten
maakten. Ik vraag me dan af: wat
heeft de tegenstander geleerd? Ja,
verdedigen, spelen op de counter
met lange ballen en verder helemaal
niks.”
Het doel van Silooy is dan ook om
bij DC United de voetbalﬁlosoﬁe van
Ajax in te slijpen. Dat valt niet mee.
Silooy merkte tijdens de eerste
weken van zijn dienstverband dat
Amerikanen nogal afwachtend zijn
in de communicatie. ,,Terwijl ik juist
heb geleerd direct te zijn. Johan
Cruijff was dat, Louis van Gaal ook.
Het komt soms rottig je mond uit,

Geen FC Tirol
door artikel
Met een overstap naar FC
Tirol halverwege het seizoen
1995/96 dacht Sonny Silooy te
ontsnappen aan zijn bankzittersrol bij Ajax. Zijn Oostenrijke droom viel echter in duigen en om een wel heel merkwaardige reden. ,,Ik werd gekeurd in het ziekenhuis, waar
ze bleven vragen over oogklachten. Later bleek dat de
Oostenrijkse kranten in Nederland naar me hadden geïnformeerd en vervolgens publiceerden dat ik aan één oog
blind was. Ze besloten het
daarom niet te doen.’’

De voor het leven geschorste
voetbalofﬁcial Mohamed Bin
Hammam heeft de FIFA gevraagd het bewijs tegen hem
openbaar te maken. Dat meldde
de 62-jarige Qatari gisteren.De
ethische commissie van de FIFA
had Bin Hammam de schorsing
opgelegd, omdat hij geprobeerd
zou hebben stemmen te kopen
tijdens de verkiezingen voor het
voorzitterschap van de wereldvoetbalbond.

Op voetbalmissie
in Washington DC

Sonny Silooy: ,,In de Verenigde Staten is geen sprake van opleiden, alleen winnen telt.’’ FOTO VI IMAGES

maar je weet wel waar je aan toe
bent. We zijn toch volwassenen?”
Het liefst had Silooy zijn werk bij
Ajax voortgezet, maar medio 2008
kwam er een kink in de kabel tussen
de ras-Ajacied en een deel van de
Amsterdamse leiding. ,,Mijn contract liep af en ik had wat botsingen
met de toenmalige hoofd jeugdopleidingen. Ik was het niet eens met
de argumenten. Het waren ook hele
rare argumenten. Iedereen wist dat
het daar niet goed zat, maar je
mocht er niets van zeggen. Je moet
bij Ajax in de pas lopen, je mond
houden. Echt, er is daar zoveel gebeurd. De buitenwereld is slechts op
de hoogte van het topje van de ijsberg.”
Liefst 21 jaar vertoefde Silooy op
de velden van Ajax, waar hij ooit in
de jeugdopleiding begon. Het deed
hem pijn via de zijdeur te moeten
vertrekken. ,,Ik ben nog steeds Ajacied en dat zal ook altijd zo blijven.
Prima als je me wegstuurt, maar
doe het wel met goede argumenten.
Niet op deze manier. Dat verdient
niemand. Arnold Mühren, Wim
Kwakman, Simon Tahamata; allemaal zijn ze op dezelfde wijze door
de achterdeur vertrokken. Niet om
hun trainerskwaliteiten. Bij Ajax
zijn ze hard. Het is take it or leave
it, want er staan twintig man klaar
om het van je over te nemen. Soms
hebben de verkeerde mensen daar
de leiding. Dat was in het laatste
jaar bij Ajax het grootste probleem:
de verkeerde mensen hadden het
daar voor het zeggen.”
Nu Johan Cruijff is ingestapt bij

Dicht bij een unicum
Bijna had Sonny Silooy zich als
eerste Nederlander in het befaamde rijtje spelers geschaard
die de drie Europese hoofdprijzen wonnen. Maar in 1996 verloor hij met Ajax, waarmee hij in
1987 en 1992 respectievelijk de
Europa Cup 2 en UEFA Cup had
Ajax verwacht Silooy dat de deﬁnitieve ommezwaai aanstaande is.
,,De opleiding was voor Nederlandse
begrippen goed, alleen in Europa
kan het veel beter. Ajax moet terug
naar de bekende succesperiodes.
Onder Johan Cruijff gaat dat weer
gebeuren. Maar dat zal niet makkelijk gaan, want er zijn altijd tegenstanders in de organisatie.”
Misschien is er bij die toekomstige wederopstanding ook wel een
rol weggelegd voor Silooy. ,,Is de situatie zoals afgelopen jaren, dan wil
ik echt nooit meer terug naar Ajax.
Alleen als Johan het er echt voor het
zeggen krijgt, is er nog een opening.
Maar als Johan of iemand anders
mij belt, denk ik daar rustig over na.
Ik dien dan wel eerst mijn contract
uit bij DC United. Dat is wel zo netjes.”

AFSPRAKEN

Een terugkeer naar Nederland mag
wat Silooy betreft nog wel even
wachten. Daarvoor heeft hij het in
‘het land van de onbegrensde moge-

veroverd, de Champions Leagueﬁnale tegen Juventus. En uitgerekend Silooy miste in de beslissende penaltyreeks. ,,Ik nam
nooit een penalty. Ik had het er
de eerste weken moeilijk mee.
Als eerste Nederlander had ik ze
alle drie kunnen winnen.’’
lijkheden’ te veel naar zijn zin. En er
wacht hem bovendien nog een belangrijke taak met het vormgeven
van de voetbalacademie. Iets wat
hem bij Dayton Dutch Lions door
een voortijdig vertrek niet is gelukt.
,,De doelstelling was om meer
jeugd aan te trekken en dat lukte in
grote lijnen. De prioriteit lag niet bij
het eerste elftal, ook al deden we het
goed. Het ging vooral om het niet
nakomen van afspraken van de
Dutch Lions, laat ik het daar op
houden. Ja, dat was heel erg teleurstellend.”
Bij DC United hoopt Silooy op
sportieve revanche. ,,Ik heb getekend tot december 2012. Natuurlijk
is dat kort. Ik ben bezig met een
plan voor september. De intentie is
er om langer door te gaan. Ik kan
het wel in grote lijnen uitzetten,
maar moet het wel verﬁjnen, zodat
anderen het straks kunnen overnemen. Maar ik blijf hier liever zelf
trainer. Ik heb het prima naar mijn
zin en vind Amerika echt een fantastisch land.”

Onderzoek dreigt
na rellen bij Roda

De uit de hand gelopen oefenwedstrijd tussen Roda en Club
Brugge kan een vervelend
staartje krijgen voor de Kerkraadse club. De aanklager van
de KNVB start mogelijk een
vooronderzoek naar aanleiding
van de ongeregeldheden tijdens
het duel. Tien minuten voor
rust werd het duel gestaakt toen
tientallen Brugge-supporters het
veld opstormden en de Rodaaanhang probeerden aan te vallen. Hieronder bevonden zich
fans met een stadionverbod.

Nominatie Messi,
Ronaldo en Xavi

Xavi, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo strijden om de
titel beste voetballer van Europa van het seizoen
2010/2011. Het trio staat op
de shortlist, die de UEFA gisteren publiceerde op zijn
website.Een jury van 53 voetbaljournalisten uit alle bij de
UEFA aangesloten landen bepaalde de longlist van tien
spelers. De verkiezing vindt
plaats op 25 augustus.

Competitiestart
Turkije uitgesteld

De start van de Turkse voetbalcompetitie wordt met ruim een
maand uitgesteld. De Turkse
voetbalbond maakte gisteren
bekend dat de eerste speelronde
op 9 september plaatsvindt, in
plaats van op 5 augustus. De
reden voor het uitstel is het onderzoek naar het omkoopschandaal in het Turkse voetbal.

Nieuwe keeper
voor Willem II

Willem II heeft doelman Arjan
Christianen aan de selectie toegevoegd. De 28-jarige keeper is
de tweede keus achter de eerder
aangetrokken Belg David Meul.
Hij tekende voor twee jaar.

