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Hij is het kloppende hart van Barcelona. Zonder Xavi (31) 
valt de Catalaanse machine stil. Aan de vooravond van de 
Champions League-finale tegen Manchester United brengt 

NUsport een ode aan de kleine meester.
door Daan Dekker eN Daan Smink

Dirigent 
van een 

prachtig orkest
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D
e Messimania zal deze week 
weer losbarsten. In de aan-
loop naar de Champions 
League-finale van zaterdag 

tussen Barcelona en Manchester 
 United wil iedereen alles weten van 
het Argentijnse wonderkind. Lionel 
Messi zal naar hem wijzen. ‘Hij  
geeft mij de ballen waardoor ik kan 
 uitblinken.’
Xavi Hernández Creus, kortweg: 
Xavi. Dat praat lekkerder. Waarom 
ingewikkeld doen als het makkelijk 
kan. Zo denkt de 31-jarige midden-
velder over alles.
Zelden zie je hem een mannetje pas-
seren. Xavi zou een grootmeester in 
de schaaksport kunnen zijn. Altijd 
een paar stappen verder dan de 
 andere spelers op het veld. ‘Snel 
 denken, zoeken naar ruimtes. Dat is 
wat ik doe: zoeken naar ruimtes. 

Elke dag. Ik ben altijd aan het kijken. 
Elke dag, elke dag,’ vertelde hij 
 recent in een interview.
Lengte en snelheid heeft Xavi nooit 
gehad. Maar één ding wel: een groot 
voetbalbrein. Dat brein werd het 
brein van Barcelona, van het Spaans 
elftal. Het heeft even geduurd voor-
dat iedereen dat zag. Mensen willen 
spektakel, fenomenale acties, gran-
dioze goals. Snelle consumptie boven 
het genot van prachtige eenvoud. 
De grote ommekeer volgde in de 
 zomer van 2008. Aan de hand van 
spelmaker Xavi behaalde het Spaans 
elftal in Oostenrijk de Europese titel. 
Tiki taka werd een begrip in voetbal-
land. 
Eigenlijk, vinden wij, had Xavi eind 
2010 de Gouden Bal verdiend.  
Het werd teamgenoot Messi. Oké, 
niemand komt in de buurt van de 
buitenaardse Argentijn. Maar telt het 

winnen van de wereldtitel niet meer? 
Had geniale dienstbaarheid niet een 
keer een prijs verdiend? 
Daarom richten wij ons aan de voor-
avond van de Champions League- 
finale niet op Messi, maar op Xavi. 
Vijf kenners komen aan het woord. 
Superlatieven gebruiken ze slechts af 
en toe. Het is namelijk veel simpeler 
dan dat: Xavi is gewoon heel erg 
goed.

De ouD-trainer
Geef het woord aan Ronald Koeman. 
Als trainer van Barcelona B had hij 
Xavi eind jaren ’90 één seizoen onder 
zijn hoede. Een beginnend coach en 
wereldster in de dop vonden elkaar. 

“Xavi was toen tactisch al ijzersterk 
en beschikte over een hoge hande-
lingssnelheid,” vertelt de man die 
 negentien jaar geleden op Wembley 

de eerste goal voor Barcelona maak-
te in de Champions League-finale 
 tegen Sampdoria. 

“Alleen zijn fysiek hield niet over. 
Maar Xavi heeft zich met de jaren 
dermate ontwikkeld dat dat tekort 
geen rol meer speelt in zijn spel.  
Hij is ontzettend balvast en denkt  
op het veld sneller dan de meeste 

 anderen. Hij doet me denken aan 
zijn trainer. Toen Pep Guardiola nog 
voetbalde, stond Xavi al te trappelen 
om hem op te volgen. 

“Dat Xavi uiteindelijk zo ver is geko-
men, heeft hij niet alleen aan zijn 
 talent, maar ook aan de uitstekende 
jeugdopleiding van Barcelona te 
danken. Die steekt zo goed in elkaar. 

Toen ik laatst op jeugdcomplex la 
Masía was, heb ik al weer een paar 
nieuwe Xavi’s gezien.

“Wat Xavi bijzonder maakt, is dat hij 
altijd met beide benen op de grond is 
blijven staan. Hij is hét voorbeeld van 
hoe een voetballer binnen en buiten 
het veld met zijn vak moet omgaan. 
Zo wordt hij in Catalonië ook gezien.

“Door zijn professionaliteit kunnen 
we, denk ik, nog wel wat jaren van 
hem genieten. Hij zal wat snelheid 
inleveren, maar met zijn slimheid 
hoeft dat geen probleem te zijn. Of 
hij Barcelona ooit gaat verlaten? Hij 
zou zich in andere competities prima 
redden, maar Xavi zou gek zijn als hij 
naar een andere club gaat. Barcelona 
speelt fantastisch voetbal, hij komt 
uit de buurt, zijn familie woont er. En 
financieel heb je het bij Barça goed. 
Er moeten rare dingen gebeuren wil 
hij de club nog verlaten.” 

voor het meest gezonde, een salade. 
Ik heb gewoon het meeste met Xavi, 
heb hem nog een paar keer ontmoet 
op het sportgala van Terrassa. Dan 
kun je leuk met hem kletsen over van 
alles en nog wat. Ja, ook over hockey, 
daar weet hij best wat van af. 

“Komende zaterdag zou ik Xavi eigen-
lijk live in actie zien op Wembley, ik 
had al kaartjes. Maar omdat we met 
de Amsterdam de finale van de play-
offs hebben gehaald, kan ik niet. We 
spelen zaterdag de tweede wedstrijd 
tegen Bloemendaal. Nu gaat mijn 

De staDsgenoot
Laat Santi Freixa wegdromen met dat 
ene zomertoernooitje in Terrassa. De 
Spaanse hockeyer van Amsterdam 
was twaalf jaar en stond op doel van 
zijn vriendenteam. Bij de tegen-
stander liep een paar jaar oudere, 
 extreem getalenteerde jongen in de 
spits: Xavi. “Hij was op dat toernooi-
tje al een fenomeen, een crack. Aan 
de ene kant supernormaal, beschei-
den, aan de andere kant ambitieus. 
Hij eiste elke bal op, wilde koste wat 
kost winnen,” zegt Freixa. “Ik wist  
dat hij al een paar jaar bij Barcelona 
speelde, Xavi woonde bij mij in de 
straat, ik zag hem vaak met zijn voet-
baltas richting het station  lopen om 
de trein naar de club te pakken. 

“Het heeft me nooit verbaasd dat hij 
het eerste van Barcelona heeft ge-
haald, al had ik niet verwacht dat hij 
het zo ver zou schoppen. Die kans is 
zo klein. Het is hem toch gelukt. Ik ga 
regelmatig een wedstrijdje kijken in 
Camp Nou, de controle die hij in het 
veld heeft, dat zie je zelden. En hij is 
zich altijd blijven ontwikkelen. Een 
paar jaar geleden speelde hij in zijn 
comfortzone op het middenveld, on-
der Guardiola is hij daar steeds meer 
uitgekomen. Dan geeft hij voorin 
plotseling een prachtige steekbal. 

“Of ik Xavi beter vind dan Messi? 
 Eerlijk is eerlijk, Messi is de beste. 
Maar als je aan mij vraagt wat ik het 
lekkerste eten vind, kies ik ook niet 

WinkelS: ‘In de kleedkamer 
van Barcelona noemen ze hem 

la máquIna, de machIne, hIj 
verlIest nooIt een Bal’

koeman: 
‘toen Ik  

laatst op 
jeugdcomplex 
la masía was, 
heB Ik al weer 

een paar 
nIeuwe xavI’s 

gezIen’
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Xavi HernánDez Creus

25 januari 1980, Terrassa

Prijzenlijst 
Barcelona

2x Champions League (2006 en ’09)
1x Wereldbeker voor clubs (’09)
1x Europese supercup (’09)
6x Landskampioen  
(1999, ’05, ’06, ’09, ’10 en ’11)

1x Copa del Rey (’09)
4x Spaanse supercup 
(’05 , ’06, ’09, ’10)

Spaans elftal

1x Wereldkampioen (’10)
1x Europees kampioen ( ’08)
1x Wereldkampioen onder 20 (’99)
1x Olympisch zilver (’00)

Xavi zegt

‘Barcelona is een school en ik ben bevoorrecht dat ik  

er mag studeren’

‘Er is iets groters dan de eindzege, iets blijvends.  

Een herinnering. Inter heeft de Champions League 

 gewonnen, maar niemand praat nog over ze’

‘Sommige ploegen passen niet eens. Ze willen het  

niet of kunnen het niet. Waar speel je dan voor?  

Waar gaat dat over? Dat is toch geen voetbal’

‘Ik ben een romanticus. Ik houd ervan dat talent en 

techniek belangrijker zijn dan fysiek’

‘Voetbal is net als schaken, als je de pionnen van de 

 tegenstander niet pakt, heb je nooit de overhand’  

‘Johan Cruijff heeft het fundament voor ons spel gelegd, 

het is het Ajax-model. Het gaat alleen maar om 

 rondo’s. Rondo. Rondo. Rondo. Rondo. Elke dag’
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lees al het 
nieuws over de 

Champions 
league-finale op 

NUsport.nl

neefje. Laten we hopen dat het  
een  onvergetelijke dag wordt.” 

De journalist
Luister vol aandacht naar Edwin 
Winkels. Als verslaggever van  
el Periódico de Catalunya, het AD en 
schrijver van het boek Het Barcelona-
gevoel ontmoette hij Xavi verschillen-
de malen. “Hij is zoals hij overkomt: 
een doodnormale jongen,” vertelt de 
in Catalonië woonachtige journalist. 

“Op straat zou je hem zo voorbij lopen. 
Van zijn charisma moet Xavi het niet 
hebben. Daarom heeft het, denk ik, 
ook wat langer geduurd voordat hij 
de erkenning kreeg die hij verdiende.

“Xavi is qua karakter een typisch 
 product uit de Barcelona-school. 
Daar proberen ze goede mensen  
van de spelers te maken. U zeggen 
 tegen de trainer, blijf bescheiden en 
doe geen gekke dingen. Er is nooit 
een relletje rond Xavi geweest en  
hij zal nooit over zichzelf zeggen  
dat hij de beste is. Wesley Sneijder 
vond dat hij de Gouden Bal ver-
diende, Xavi wees naar zijn team-
genoten Messi en  Andrés Iniesta.

“Iemand die problemen had met die 
mentaliteit, was Zlatan Ibrahimovic. 

Die kon niet tegen het iedereen-is- 
gelijk-principe dat door Xavi en 
 Carles Puyol in de kleedkamer in 
stand wordt gehouden. Zlatan had 
daarom beter bij Madrid gepast. 
Daar zijn het bluffertjes en houden 
de spelers meer van de spotlights. 
Madrid is het Ajax van Spanje. Bij 
Barcelona valt alleen Gerard Piqué 
op door zijn relatie met Shakira.  
Al is laatst ook uitgelekt dat Puyol 
met een modelletje gaat. La bella y la 
bestia worden ze in de pers genoemd.

“Xavi is bezeten van voetbal, niet van 
het sterrenleven dat daarbij hoort. 
Hij volgt veel competities, bestudeert 
spelers die op zijn positie spelen 
 uitgebreid en weet alles van de 
 tegenstander. In de kleedkamer  
van Barcelona heeft hij de bijnaam  la máquina, de machine, hij verliest 

nooit de bal. Het spel van Barcelona 
draait om Xavi. Spectaculair is zijn 
spel niet, wel bijzonder. De populair-
ste speler van Barcelona is hij er niet 
mee, dat is toch Messi, maar Xavi is 
met Puyol een goede tweede.”

De ouD-speler
Laat Marc Overmars herinneringen 
ophalen aan de goede oude tijd.  
De rappe vleugelaanvaller maakte 
tussen 2000 en 2004 als speler van 
 Barcelona de opkomst van Xavi van 
nabij mee. “In die periode brak een 
paar extreem getalenteerde jeugd-
spelers door. Xavi en later  Iniesta 
sprongen het meest in het oog. Die 
waren toen al zó goed, enorm 
 wendbaar en voetbalden altijd 
 vooruit,” vertelt de huidige technisch 
directeur van Go Ahead Eagles.

“Xavi is altijd aan de top blijven staan. 
Tien jaar lang, elk seizoen een vol-
doende, dat is zo ontzettend knap. 
En hij blijft bescheiden. Dit Barcelo-

na straalt toch totaal geen  arrogantie 
uit? Het is wel wat anders dan 
 Madrid. Dat komt mede door hem. 
In mijn tijd was het al een rustige, 
 positieve jongen.

“Voor een buitenspeler zijn jongens 
als Xavi onmisbaar. Je weet dat je de 
bal altijd perfect krijgt. Of ik liever 
met Xavi of met Jari Litmanen 
 speelde? Die twee spelers zijn on-
vergelijkbaar. Litmanen speelde 
 aanvallender, maakte meer goals. 
Xavi is een pure spelverdeler.

“Bij Barcelona hebben ze een patent 
op het opleiden van dat soort spelers. 
Kijk naar Guardiola, Iniesta en Cesc 
Fabregas. In de toekomst staat er vast 
weer een nieuwe Xavi op. Het zijn 
jongens die zichzelf wegcijferen  
voor het elftal, ze hebben maar één 
belang: Barcelona. Xavi is misschien 
niet uniek, maar wel verschrikkelijk 
goed. Hij redt het zonder zijn fysiek, 
dat is een zeldzaamheid in het voet-
bal. Ik vind het daarom mooi dat 
Xavi en ook Iniesta, want die twee 

kun je niet los van elkaar zien, de 
laatste twee jaar de erkenning heb-
ben gekregen die ze verdienen.”

De fan
Neem de woorden van Peter 
 Goedbloed tot je. Als voorzitter  
van de Nederlandse fanclub van 
Barce lona ontmoette hij Xavi een 
paar keer. “Voor het blad dat we 
 uitgeven hebben we hem enkele 
 malen  geïnterviewd. Hij is een 
 vriendelijke jongen, humoristisch 
ook. Hij  ontvangt ons blad en leest 
het  volgens mij ook. Of lezen... het  
is  natuurlijk in het Nederlands, hij 
 bladert er doorheen,” zegt de 
 voorzitter die zichzelf één van de 
grootste Xavi-fans noemt.

“Ik zit vaak op de tribune, dan smul  
ik van zijn balaannames. Xavi is zó 
dominant ten opzichte van de tegen-
stander. Messi valt bij Barcelona 
 natuurlijk het meeste op. Maar 
 zonder de passes van Xavi wordt  
het voor hem een stuk lastiger. b
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“Vervelen doet het nooit om naar  
het Barcelona van Xavi te kijken.  
Als je vandaag een mooie film ziet  
en je hebt morgen weer de kans een 
mooie film te kijken, dan doe je dat. 
De mooiste film waarin ik hem ooit 
zag acteren was de 5-0 tegen Real 
Madrid. Xavi dicteerde het spel en 
nam het eerste doelpunt voor zijn 
 rekening. Hij steeg boven zichzelf  
uit, voor zover dat mogelijk is.

“Ik verwacht nog jaren van Xavi  
te kunnen genieten. Bij Barcelona 
 vertrekt hij echt niet. Waarom zou 
hij? In de toekomst wordt hij vast 
trainer van Barcelona. Guardiola 
was in feite de opvolger van Cruijff 
en Xavi die van Guardiola.”  •

overmarS: ‘voor 
BuItenspelers zIjn 

jongens als xavI 
onmIsBaar. je weet dat 
je de Bal altIjd perfect 

krIjgt’

Xavi luistert

‘Hij voetbalt in de toekomst’

Ploeggenoot Dani Alves

‘Wie Barcelona wil begrijpen, moet naar Xavi kijken’

Voormalig Barcelona-voorzitter Joan Laporta

‘De eerste keer dat ik hem zag spelen, wist ik: hij wordt vele jaren 

het brein van Barcelona’ 

Trainer Pep Guardiola

‘Xavi is als speler de completere versie van Guardiola’

Oud-teamgenoot Boudewijn Zenden

‘Het is moeilijk om te zeggen wie de beste voetballer aller tijden 

is in Spanje, maar Xavi behoort zeker tot het rijtje van de 

 kanshebbers’

Bondscoach Vicente Del Bosque

‘Xavi geeft voetbalonderwijs’ 

Diego Maradona

Xavi in Cijfers

11
De leeftijd waarop hij werd 

 opgenomen in de jeugdopleiding 
van  Barcelona.

3
Het aantal Nederlandse trainers 

dat Xavi heeft gehad. Ronald 
 Koeman was zijn coach bij 

 Barcelona B, Louis van Gaal liet 
Xavi in 1998 debuteren in het 
 eerste en onder Frank Rijkaard 
groeide de middenvelder uit tot 

sleutelspeler van Barcelona.

100
Eind maart speelde Xavi tegen 

 Tsjechië zijn honderdste interland 
voor Spanje. Alleen Andoni 

 Zubizarreta, Raúl en Iker Casillas 
gingen hem voor.

566
Het aantal officiële wedstrijden dat 
Xavi voor Barcelona heeft gespeeld. 

Daarmee is hij recordhouder. Zijn 
coach Pep Guardiola denkt dat Xavi 

de 700 gaat halen.

2016
Het jaar waarin zijn contract bij 

Barcelona afloopt.


