
Blind: 'Heb mezelf bij elkaar geraapt'  
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Daley Blind heeft zichzelf de afgelopen maanden sterk verbeterd. Dit is ook bij Louis van Gaal niet 
onopgemerkt gebleven. De Oranje-trainer selecteerde Blind voor de WK-kwalificatieduels met 
Estland (vrijdag) en Roemenië (dinsdag) en de speler maakte eerder al zijn debuut in de 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië. 

Tijden zijn wel eens minder geweest voor Blind. Hij herinnert zich nog goed dat hij stevig werd 
bekritiseerd door nota bene zijn eigen fans. 'Uitgefloten worden door je eigen fans, dat is pijnlijk.’ 
Zelfkritisch is hij ook: 'Ik speelde ook te wisselvallig, had problemen met mijn vorm.’  
Blind liet het er niet bij zitten en luisterde goed naar zijn trainer. Er moest veel werk worden verricht 
en dat heeft Blind gedaan, onder meer door het krachthonk in te duiken. 'Ik wist wat ik kon en heb 
mezelf bij mekaar geraapt. Zo heb ik me teruggeknokt. Nu speel ik constanter dan in die mindere fase.' 
 
Met als resultaat een herwonnen vertrouwen bij de fans, die als blijk daarvan tijdens de wedstrijd Ajax-
PEC Zwolle een groot spandoek onthulden met Blinds naam erop. 'Fantastisch dat ze dat hebben 
gedaan. Het heeft me een heel goed gevoel bezorgd. Ik ben blij met de waardering die ik van ze krijg. 
Hun steun doet me goed.’  
 
En ook nog de selectie voor Oranje. Frank de Boer deelde het hem mede, maar de bevestiging kwam 
per e-mail, waarna Blind -ook al blijft hij er nuchter onder- heel blij was. 'Dat kan ik niet ontkennen. Ik 
had er stiekem op gehoopt. Voetballen met Jong Oranje is ook leuk, maar na je debuut in het grote 
Oranje ga je toch verder kijken. Ik wil niet zeggen dat ik het had verwacht, maar na de interland tegen 
Italië heb ik mijn niveau goed kunnen vasthouden.’ Nu is het nog zaak om ook aan spelen toe te komen. 
Over zijn kansen: 'Bruno Martins Indi en Joris Mathijsen zijn ook geselecteerd. Dat zijn mijn 
concurrenten. Niet de minste twee.’ 
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