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Perfectionist  

Johan Inan
Zwolle

Als basisspeler van PSV
maakte hij vrijwel de ge-
hele kwalificatiecyclus

naar het WK in Zuid-Afrika mee.
In de gedenkwaardige finale tegen
Spanje in 2010 ontbrak Dirk Mar-
cellis echter, omdat hij een jaar
eerder na een vroege wissel zijn
plek verloor bij PSV. ,,Ik ging ver-
volgens aan mezelf twijfelen. Ik
was het vertrouwen dat ik daar-
voor had, kwijtgeraakt. Dan kom
je niet meer tot je beste spel en ga
je jezelf over de kop werken. Via
mijn zaakwaarnemer kwam ik in
die periode in contact met een
mental coach.”

In de voetbalwereld valt vaak
een stilte als het over mentale be-
geleiding gaat, maar uitgerekend
de speler die als stille kracht van
PEC wordt gezien, spreekt zich
duidelijk uit en durft zich kwets-
baar op te stellen als het gaat over
de coach die zijn geest traint. ,,Ik
vind het raar dat daar nog steeds
een taboe omheen hangt”, stelt
Marcellis. ,,Mensen die niet in top-
sport zitten, onderschatten de
druk die er voor ons bij komt kij-
ken. Vast niet elke speler zal het
nodig hebben, maar mentale bege-

leiding kan velen helpen. Daar ben
ik van overtuigd. In voeding en fit-
ness zijn de laatste jaren bijvoor-
beeld ook stappen gemaakt. Dit is
ook een manier om jezelf te leren
kennen en beter te worden. Het
heeft mij geholpen. Sterker nog,
we zijn acht jaar verder en ik heb
nog steeds een mental coach. Nu is
dat Peter Lulof. Ik heb iedere week
contact met hem.”

Iedere week?
,,Ja, we bellen of hij komt langs.
Voor elke wedstrijd evalueren we
in ieder geval.”

Hoe ziet zo’n evaluatie eruit?
,,We bespreken eerst de vorige
wedstrijd en kijken vervolgens
naar de wedstrijd die komen gaat.
Eigenlijk is dat heel simpel. We
stellen elke week de vraag wat ik
wil bereiken en daar formuleren
we een aantal doelstellingen bij.
Bijvoorbeeld: ik wil alle duels win-
nen van de spits. Of: in de passing
kan ik wat meer risico nemen naar
voren toe. Die doelstellingen zijn
natuurlijk ook afhankelijk van de
tegenstander. Na de wedstrijd kij-
ken we wat goed en wat fout ging.
Dan sluit ik het af en gaan we door
naar de volgende. Zo kan ik de fou-
ten goed van me afzetten. Daar-
door voel ik me beter.”

Dankzij de mental coach pieker
je minder? 
,,Absoluut, dat was al zo en wat
ook helpt is dat we een duidelijke
manier van spelen hebben bij PEC.
Vanaf de eerste dag in de voorbe-
reiding heeft de staf een strijdplan
neergelegd en dat zijn we nu al
maanden met succes aan het uit-
werken. Dat helpt mij enorm.
Door de duidelijke tactiek weet ik

PEC-verdediger Dirk Marcellis heeft al jaren        

Onzeker? Nee. Perfectionist? Ja, dat
is PEC Zwolle-verdediger Dirk Marcellis
(29) wel. Daar is mee te leven, dankzij zijn
mental coach. ,,Zo kan ik de fouten goed
van me afzetten.”

waar Nicolas Freire staat, wan-
neer Kingsley diep gaat en
wanneer Younes Namli naar
binnen trekt. Onze tactiek geeft
me ook meer zekerheid.”

Ben je onzeker?
,,Nee, ik ben een perfectionist.
Het is denk ik goed om perfec-

Mensen die niet in
topsport zitten,
onderschatten 
de druk die er bij 
komt kijken
—Dirk Marcellis

DEVENTER Een uiterst effec-
tief Go Ahead Eagles heeft
Jong Ajax gisteravond een
flinke draai om de oren gege-
ven. De Deventer ploeg was in
de Adelaarshorst met 4-1 te
sterk en bezorgde de koploper
van de Jupiler League daarmee
de eerste nederlaag van het
seizoen.

De klinkende zege moet de aan-
hang extra goed hebben gedaan,
want in navolging van voorzitter
Edwin Lugt uitten de supporters

van Go Ahead ook haar onvrede
over de beloftenteams in de Jupiler
League. Op een meterslang span-
doek met de beeltenis van ‘Godfa-
ther’ Don Corleone was de tekst
‘Corruptie aan de top maakt Jupi-
ler League kapot. Stop de beloften’
te lezen.

Deze leus leek echter júíst Jong
Ajax op scherp te hebben gezet. De
Amsterdammers combineerden er
namelijk vrolijk op los in de begin-
fase en kwamen na ruim tien mi-
nuten verdiend op voorsprong. 
De thuisploeg rechtte al snel de

rug. Want een minuut later zette
topscorer Sam Hendriks de 1-1 op
het scorebord. En na een gruwe-
lijke fout van verdediger Darren
Sidoel, die de bal te kort terug-
speelde op zijn doelman, profi-
teerde Suk dankbaar: 2-1. Deyovai-
sio Zeefuik kreeg rood bij Ajax en
toen Xandro Schenk nog voor rust
3-1 maakte, zat Go Ahead op rozen. 

Na rust kwam de zege geen mo-
ment meer in gevaar voor Go
Ahead. Leon de Kogel bracht na
ruim een uur  - koud in het veld -
de 4-1 eindstand op het scorebord. 

GA Eagles plet koploper Jong Ajax

Uitslagen
FC Groningen - Willem II 0 – 1

33. Sol 0-1.
Rode kaart: 23. Hrustic (Groningen)

Programma
Zaterdag

18.30 uur NAC - PEC Zwolle

19.45 uur Excelsior - Sparta
VVV - ADO Den Haag

20.45 uur FC Twente - Roda JC

Zondag
12.30 uur PSV - Heracles
14.30 uur AZ - FC Utrecht

Feyenoord - Ajax
16.45 uur Heerenveen - Vitesse

EREDIVISIE

SPEELRONDE 9 Stand
gespeeld w g v pt (v-t)

1 PSV 8  7 0 1 21 (26-8)

2 Ajax 8  5 1 2 16 (19-6)

3 Feyenoord 8  5 1 2 16 (16-6)

4 Vitesse 8  4 3 1 15 (16-8)

5 PEC Zwolle 8  4 3 1 15 (13-10)

6 Heerenveen 8  4 2 2 14 (13-14)

7 AZ 8  4 1 3 13 (11-12)

8 FC Utrecht 8  4 1 3 13 (13-15)

9 VVV 8  3 3 2 12 (12-11)

10 Excelsior 8  3 1 4 10 (9-12)

11 ADO Den Haag 8  3 1 4 10 (7-11)

12 Heracles 8  2 3 3 9 (12-14)

13 FC Groningen 9  2 3 4 9 (12-15)

14 Willem II 9  3 0 6 9 (10-19)

15 NAC 8  2 1 5 7 (9-15)

16 FC Twente 8  2 0 6 6 (9-12)

17 Roda JC 8  2 0 6 6 (8-17)

18 Sparta 8  1 2 5 5 (5-15)

JUPILER LEAGUE

SPEELRONDE 10
Uitslagen
Dordrecht - De Graafschap 1 – 1

72. Nieuwpoort 0-1, 81. Lima Duarte
1-1.
Toeschouwers: 1.824. 
Scheidsrechter: Kooij.
Geel: Amevor, Hamer, Stankov (Dor-
drecht), Driver (De Graafschap).

GA Eagles - Ajax 4 – 1

12. Johnsen 0-1, 13. Hendriks 1-1, 25.
Suk 2-1, 42. Schenk 3-1, 61. De Kogel
4-1.
Toeschouwers: 8.452. 
Scheidsrechter: Van der Eijk.
Geel: Ketting (GA Eagles). Rood: Zeef-
uik (Ajax).

Volendam - NEC 0 – 2

62. Groeneveld 0-1, 76. Braken 0-2.
Toeschouwers: 3.480. 
Scheidsrechter: Dieperink.
Geel: Runderkamp (Volendam).

Fortuna S. - Eindhoven 2 – 2

43. Dianessy 1-0, 57. Lieder (pen.) 1-1,
70. Askovski 2-1, 81. Deschilder 2-2.
Toeschouwers: 5.266. 
Scheidsrechter: Teuben.
Geel: Dammers, Schuurs (Fortuna S.).

Helmond S. - Telstar 1 – 2

6. Novakovich 0-1, 24. Naudts 1-1, 45.
Hamdaoui 1-2.
Toeschouwers: 1.579. 
Scheidsrechter: Ruperti.

FC Oss - FC Den Bosch 1 – 1

24. Vossebelt (pen.) 0-1, 26. Dogan 1-1.
Toeschouwers: 3.341. 
Scheidsrechter: Higler.
Geel: Kersten (FC Den Bosch).

Jong Utrecht - MVV 2 – 1

18. Yildirim 0-1, 41. Venema 1-1, 85. 

Venema 2-1.
Toeschouwers: 692. 
Scheidsrechter: Gerrets.
Geel: Hilterman (Jong Utrecht), Ogunjimi,
Schroijen (MVV).

Jong PSV - RKC 3 – 2

4. Ritzmaier 1-0, 11. Gudmundsson 2-0, 17.
Bergkamp 2-1, 47. Voskamp (pen.) 2-2, 59.
Gudmundsson 3-2.
Scheidsrechter: Van Damme.
Geel: Ndefe (RKC).

Jong AZ - FC Emmen 2 – 1

2. Dos Santos 1-0, 57. Jacobs 2-0, 90+3.
Hemmen 2-1.
Scheidsrechter: C. Mulder.
Geel: Klok (FC Emmen), Garcia, Dos Santos
(Jong AZ).

Almere City - Cambuur 1 – 1

86. Van der Heijden 1-0, 87. Boerlage 1-1.
Scheidsrechter: Martens.
Geel: Peersman (Cambuur), Van Buuren (Al-
mere City).

Sol helpt Willem II ook
langs FC Groningen
GRONINGEN Willem II heeft de
tweede competitiezege op rij ge-
boekt. De Brabantse ploeg verraste
FC Groningen in eigen huis met 
0-1. De trefzekere Spaanse aanvaller
Fran Sol maakte in de 33ste minuut
het enige doelpunt van de wed-
strijd. FC Groningen speelde vanaf
de 23ste minuut met tien man na de
tweede gele kaart voor Ajdin Hrus-
tic. 

Willem II won vorig weekeinde
thuis met 3-1 van FC Twente. Sol
scoorde in dat duel zelfs twee keer.

Hij staat nu op zes eredivisietref-
fers. Dankzij de twee opeenvol-
gende zeges binnen een week klom
het elftal van voormalig FC Gronin-
gen-trainer Erwin van de Looi
voorlopig naar de veertiende plek,
met negen punten. Evenveel als
Heracles en FC Groningen, die wel
nog een beter doelsaldo hebben.

FC Groningen incasseerde de
eerste thuisnederlaag in de eredivi-
sie sinds februari van dit jaar. Toen
was FC Utrecht met 2-3 te sterk
voor de ploeg van hoofdtrainer Er-
nest Faber. 

Stand
gespeeld w g v pt (v-t)

1 Jong Ajax 10 7 2 1 23 (24-11)

2 NEC 10 6 3 1 21 (20-12)

3 Fortuna Sittard 10 6 2 2 20 (26-12)

4 Telstar 10 3 5 1 14 (18-19)

5 FC Oss 9 4 3 2 15 (17-17)

6 De Graafschap 10 3 6 1 15 (15-9)

7 FC Emmen 10 3 6 1 15 (14-9)

8 FC Den Bosch 10 4 3 3 15 (16-12)

9 Go Ahead Eagles 10 3 5 2 14 (20-14)

10 Jong AZ 9 4 1 4 13 (14-17)

11 FC Dordrecht 10 3 4 3 13 (16-22)

12 MVV 10 3 3 4 12 (15-16)

13 FC Eindhoven 10 3 3 4 12 (14-15)

14 Jong PSV 10 3 3 4 12 (14-22)

15 Almere City 10 2 4 4 10 (14-18)

16 SC Cambuur 10 2 4 4 10 (11-15)

17 Jong FC Utrecht 10 2 3 5 9 (10-17)

18 Helmond Sport 10 1 3 5 6 (11-19)

19 RKC 10 0 5 5 5 (8-15)

20 FC Volendam 10 0 4 6 4 (8-15)
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 praat fout van zich af
       baat bij mental coach

NAC - PEC

Parzyszek
voor Nijland
Na twee basisplaatsen
moet Stef Nijland op be-
zoek bij NAC zijn plek als
spits noodgedwongen af-
staan aan Piotr Parzyszek. 

De spits heeft een lichte lies-
blessure opgelopen waardoor
hij ontbreekt in Breda. 
Dirk Marcellis hoopt dat PEC
tegen zijn voormalige club
NAC het spelpeil en de plek in
de top van de eredivisie weet
te handhaven. ,,Er zit zoveel
beweging in onze ploeg, dat
los je als tegenstander niet op
in drie trainingen. We hebben
er zes weken in de voorberei-
ding op getraind. Feyenoord
wist zich in de eerste helft
ook geen raad met Younes
Namli, die steeds naar binnen
trok. De hoofdlijn blijft het-
zelfde, we leggen wel nieuwe
accenten. Waar dit gaat eindi-
gen? Als je de play-offs wilt
halen, zul je straks ook goed
moeten presteren tegen clubs
als Vitesse, AZ, Utrecht en
Heerenveen.”
Vermoedelijke opstelling:
Boer; Ehizibue, Marcellis,
Freire, Van Polen; Dekker, Tho-
mas, Saymak; Namli, Parzys-
zek, Mokhtar.

tionist te zijn, maar het gevaar
daarvan is dat je het dan nooit
goed doet. Wat ik gedurende mijn
carrière heb gemerkt, is dat als ik
een fout heb gemaakt of niet lek-

ker in de wedstrijd zit, dat bij mij
blijft hangen. Ik geef mezelf denk
ik sneller een onvoldoende. Waar
het zaak is om het zo snel mogelijk
van je af te zetten, neem ik het dus
vaak mee naar huis toe.”

Hoe ben je thuis?
,,Dat is het mooie, want het gaat

dus steeds beter. Eerder hield ik
het voor mezelf en probeerde ik al-
leen de oplossingen te vinden.
Mijn vrouw merkte dat. Dan ging
ze doorvragen. ‘Vertel het maar.’ Ik
wilde niemand ermee opzadelen,
terwijl het juist goed is je te uiten.
Door alle gesprekken met de men-
tal coach ben ik mezelf gaan leren

kennen. Dat is zo belangrijk. Ik
weet van mezelf nu hoe ik ben en
daardoor weet ik hoe ik uit be-
paalde situaties kan komen. Mijn
kinderen denken nu waarschijn-
lijk steeds dat ik een goede wed-
strijd heb gespeeld omdat ik een
mindere pot met dank aan Peter
beter kan loslaten. ”

� Dirk Marcellis: ,,Onze tactiek
geeft me ook meer zekerheid.”
FOTO HENRI VAN DER BEEK

� Piotr Parzyszek. FOTO HENK

JAN DIJKS

BERLIJN Kyra Lamberink be-
haalde donderdagavond op het EK
baanwielrennen in Berlijn een
bronzen medaille op de teamsprint. 

De renster uit Bergentheim was
minstens zo opgetogen over haar
openingsronde. Voor het eerst
legde ze die af onder de 19 seconden
(18,9). ,,Ik reed drie keer in het toer-
nooi om de teamsprint en had bo-
vendien nauwelijks verval. Daar-
mee toon ik aan dat dit bepaald
geen uitschieter was. Daar kan ik
verder mee.”

Brons voor
Lamberink PSV’er Joshua Brenet kan voor

de 48ste keer op rij ongeslagen
blijven in de eredivisie. Het club-
record is (nog) in handen van
Berry van Aerle.

Rik Elfrink
Eindhoven

,,Ik was er totaal niet van op de
hoogte. Las het vorige week in de
krant en op Twitter”, zegt Berry
van Aerle opgewekt. Een tamelijk
belegen clubrecord van een van de
meest populaire verdedigers aller
tijden in Eindhoven gaat de ko-

mende weken misschien uit de
boeken. 

Linksback Joshua Brenet kan
morgen bij PSV in het thuisduel
met Heracles voor de 48ste keer op
rij ongeslagen blijven in de eredivi-
sie. In geen van de afgelopen 47 du-
els waarin Brenet in de basis begon
of inviel, verloor de ploeg van Phil-
lip Cocu. Een kleine dertig jaar ge-
leden verloor Van Aerle 49 partijen
op een rij niet als speler van PSV.

,,Het zegt aan de ene kant wei-
nig, maar het zijn toch wel interes-
sante cijfers. Wat het mij vooral
zegt, is dat Joshua wat in zijn mars

heeft en goed genoeg is voor een
plek in de wedstrijdselectie van
PSV”, zegt de Helmonder (54), in-
middels al jaren scout in Eindho-
ven.  ,,Ik hoop dat hij het record
overneemt en zelfs verpulvert,
want dan weet ik zeker dat PSV
goed draait en kampioen wordt.”

De voetballers Brenet en Van
Aerle zijn niet echt met elkaar te
vergelijken, vindt de Europa Cup 1-
winnaar en Europees kampioen
van 1988. ,,Ik denk dat Santiago
Arias iets meer het type is dat op
mij lijkt. Dan heb ik het puur over
de manier van verdedigen en de

manier waarop Santiago opkomt.
Dat wil zeker niet zeggen dat ik Jos-
hua minder vind, maar hij doet de
dingen op zijn eigen manier. Ik zie
hem niet vaak slidings of tackles
maken, maar hij heeft wel enorm
veel snelheid in huis om defensief
dingen recht te zetten. Zijn kracht
is misschien ook wel dat hij soms
onvoorspelbaar is.”

Søren Lerby bleef tussen 1982 en
1985 overigens maar liefst 59 duels
achtereen ongeslagen in de eredi-
visie. De Deen deed dat echter wel
in dienst van twee clubs: Ajax en
PSV.

Van Aerle hoopt dat Brenet zijn record breekt


