BOEKBESPREKING

TERUG NAAR JE JEUGD

❶ slecht ❷ matig ❸ leuk ❹ goed ❺ uitstekend
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BEOORDELING ❹
Niet toevallig is De Diepgaande Middenvelder de titel van een van de
boeken van Harry Walstra. De Fries bekleedt de functie van
diepgaande middenvelder zélf bij Half 3. Telkens weer duikt hij op
plekken op waar we hem niet verwachten en weet hij verrassend uit te
halen met mooie verhalen. Zie daarvoor ook elders in dit nummer van
Half 3 het dramatische verhaal van de Oost-Duitse trainer Peter Kohl.
In 2006 maakte Walstra zijn debuut met het boekje Nederlandse
voetbalhistorie, de jaren 70. Onmiskenbaar dankt Nederland zijn
reputatie aan deze periode. Toen werden de Europa Cups gewonnen,
toen werd Nederland tweemaal tweede op het WK, toen bezaten ‘we’
de spraakmakende sterren. Maar ook op lager niveau gebeurden
opzienbare dingen. Juist daarvoor heeft Walstra ook oog.
Dat maffe kopstootincident tussen grensrechter Gerrit Griek en PSV’er
Bertus Quaars, hoe ging dat ook weer? En IJsselmeervogels dat in de
tijd dat het nog met een heel bataljon De Graaf’en een paar
Koelewijnen speelde, AZ uit de beker gooide. Die merkwaardige
doelpunten van Willy van der Kuijlen tegen Wageningen (door het
net?) en vooral dat van Sietze Veen, die een bal die terugkaatste van
de reclameborden erin schoot: hij telde! Het zijn typische
onderwerpen voor Harry Walstra.
Maar ook de grote vedetten komen voorbij, en meestal interviewt
Walstra ze zelf. Jan van Beveren stond hem te woord over de blessure
die hem zoveel ellende bezorgde in de aanloop naar het WK 1974.
Walstra bouwde een band op met Kristen Nygaard, die hij in De
Diepgaande Middenvelder (diepgaan hier in een andere betekenis) nog
uitgebreider zou portretteren. En een van de spaarzame interviews die
Rob Rensenbrink na zijn loopbaan nog gaf, gaf hij aan Harry Walstra.
Gerrie Mühren, een speler die Walstra zeer bewondert - waarmee hij
bewijst een kenner te zijn - schreef het voorwoord: “Er is door de
naoorlogse generatie een fundering gelegd waar onze voetballende
nakomelingen van hebben kunnen profiteren.”
Nederlandse voetbalhistorie, de jaren70 brengt de grote en kleine
gebeurtenissen in herinnering en de lezer daarmee terug naar de
voetbalbeleving van zijn jeugdjaren. Het boek is te bestellen bij Harry
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Walstra zelf. Stuur een e-mail naar tjwalstra@zonnet.nl, maak € 12,95
over en het is van u. (Ruud Doevendans)
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BEOORDELING ❸
De inconische verzorger en fysiotherapeut Salo Muller, aan Ajax
verbonden van 1959 tot 1972, beschrijft de opkomst van de
Amsterdamse club van binnenuit. Alle vedetten passeren de revue en
Muller schroomt de heikele onderwerpen niet. Leuk boek om te lezen.
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