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‘Dit team nog niet zover als Dream Team’  
Door Susanne den Boer en Rolf Finders  

 
Dinsdag 23 november 2004 - BREDA – Ze kunnen weer genieten in Barcelona. Na een reeks van magere jaren bij 
de Catalaanse topclub hebben Frank Rijkaard en Henk ten Cate de opwinding teruggebracht in Camp Nou. 
Vergelijkingen met het Dream Team uit de tijd van Johan Cruijff gaan al over de lippen. Terecht of toch iets te 
voorbarig?  

RBC-speler Juan Viedma heeft zijn roots in Spanje liggen en voetbalde er zelf ook vijf seizoenen bij Compostella. 
Hoewel zijn voorliefde uitgaat naar Real Madrid, moet hij toch toegeven dat Barcelona momenteel het mooiste 
voetbal laat zien. 
 
„Ik lees bijna dagelijks een aantal Spaanse kranten en dan valt het toch op dat de vergelijking met het team dat in 
1992 de Europacup I won, steeds vaker wordt gemaakt. Het siert Frank Rijkaard wel dat hij er heel nuchter onder 
blijft. Barcelona is op de goede weg, maar zo goed als dat team uit 1992 is de ploeg nu (nog) niet. Hoewel ik liever 
Real Madrid had zien winnen, moet ik toegeven dat ik wel kan genieten van de emoties die weer loskomen bij de 
Catalanen. De fans herkennen zich weer in het spel van hun club, ze willen mooi voetbal zien, spektakel. Het doet 
me wel een beetje pijn aan het hart om te moeten zeggen, maar Barcelona speelt echt weer als een team. Het gaat 
er weer ouderwets aan toe in Nou Camp. Dat heeft Rijkaard toch maar mooi voor elkaar gekregen.“  
 
Volgens Sergio Ariza, Catalaan in hart en ziel die al jaren in Nederland woont, komt het huidige elftal van Barcelona 
wel al aardig in de richting van het topteam van twaalf jaar geleden.  
 
„Ik geniet weer echt van het voetbal van Barcelona, de spelers leveren echt weer spektakel. Grootste verschil met 
het Dream Team is de verhouding van het aantal Spaanse en buitenlandse spelers. In 1992 waren er slechts drie 
buitenlanders, nu zijn er dat veel meer. Maar het aantal Catalanen is ook toegenomen. Al met al staat er nu een 
heel sterk team, met spelers die altijd willen winnen en daar ook de kwaliteiten voor hebben.“  
 
Richard Witschge maakte destijds, al was hij geen basisspeler, onderdeel uit van het Dream Team en ziet wel 
overeenkomsten met het huidige elftal. 
 
„En als je nu dit elftal ziet spelen, dan lijkt het best wel veel op het elftal van toen. Het is prachtig voetbal om naar te 
kijken, het stadion loopt niet voor niets weer helemaal vol. Het team is ook een mooie mix van technische 
voetballers en werkers. Destijds hadden wij ook niet veel Nederlanders, alleen Koeman en ik. Laudrup en Stoichkov 
waren de andere buitenlanders. Ik heb zelf nooit onder Rijkaard gewerkt, maar heb wel het gevoel dat zijn 
werkwijze op die van Cruijff lijkt. Ook nu zie je dat de spelers veel vrijheid hebben. Ze spelen ongedwongen.“ 
 
Dat vindt Terheijdenaar Arnold Velders, redacteur en fotograaf van de Nederlandse Fan Club Barcelona, ook.  
 
„Maar ik denk dat dit team nog niet zover is als het Dream Team van toen. Het gaat wel de goede kant op. Ze 
spelen echter nog te kort achter elkaar geweldig, dit moeten ze over een langere periode volhouden. Het Dream 
Team werd natuurlijk wel vier keer op rij kampioen en pakte de Europacup 1. De kwaliteit is er wel, de 
samenstelling van de selectie is heel goed. Op iedere positie hebben ze een kwalitatief goede speler achter de 
hand. Dat is het verschil met het sterrenelftal van Real Madrid. Tja, en dan is Rijkaard natuurlijk ook een heel 
andere persoonlijkheid dan Van Gaal. Rijkaard trapt niet in dezelfde valkuilen en knutselt rustig aan zijn team, los 
van nationaliteiten. Van Gaal dacht zijn visie alleen maar met een hoop Nederlanders te kunnen bereiken, maar het 
is goed dat de meesten weg zijn. Nu is het één groep en dat was het toen niet.“  
 
Ariza, geregeld toeschouwer in Camp Nou, is maar wat blij dat de barre tijden voorbij zijn in de de Catalaanse 
hoofdstad. „Mijn zoontje is ook fan van Barcelona, maar durfde daar de afgelopen jaren niet echt openlijk voor uit te 
komen. Hij had al verschillende shirts in de kast hangen, maar droeg ze bijna nooit. Dat is nu wel anders; hij draagt 
het shirt echt met trots!“ 
 
Dat was Witschge destijds ook. Maar nu is het einde betaaldvoetbalcarrière. Voor hem nooit meer een Dream 
Team. De ex-international wacht met smart op een overschrijving naar hoofdklasser DOVO. 
 
„Maar die heb ik nog steeds niet. Ik kon wel nog naar een vijfdeklasser, maar het is niet de bedoeling dat ik mijn 
bierbuik ga trainen; hij moet er juist af...“ 


