Hockey: Centrumspits van Amsterdam Mirco Pruyser debuteert op 25ste in Oranje

Goaltjesdief moet zich net iets meer
bewijzen

Op zijn 25ste mag Mirco Pruyser eindelijk laten zien wat hij waard is in het
Nederlands elftal. Hij zal vandaag in India zijn eerste officiële interland
spelen, op de Champions Trophy. Over een pure cirkelspits, die bleef
knokken voor zijn kansen ondanks eeuwige twijfel van coaches.
SANDER COLLEWIJN

Hem de 'Filippo Inzaghi' van het hockey noemen - naar de gepensioneerde
goaltjesdief van AC Milan die veel scoorde, maar verder niet bekend stond als
goede voetballer - gaat wat te ver. Dat vindt Mirco Pruyser zelf ook. "Je kunt
dat zeggen, maar ik scoor ook mooie goals, zoals die goal om het
kampioenschap tegen Bloemendaal, onderkant lat," zegt Pruyser serieus, zoals
hij vaker benadrukt dat hij zeer georganiseerd door het leven gaat. "Ik ben
eerder een Klaas-Jan Huntelaar. Iemand die in de cirkel de bal moet hebben,
maar die niet volledig meehockeyt. Veel mensen kijken alleen naar mijn
beperkingen, maar bij Amsterdam weten ze gelukkig wel waar mijn kracht ligt."
De vergelijking van de in Hoofddorp geboren hockeyer met Huntelaar is
treffend. Pruyser (1,95 meter) hockeyt niet zoals de Nederlandse hockeyer is
geschoold. Zijn stijl is niet technisch, zoals van zijn generatie- en clubgenoten
Billy Bakker en Valentin Verga. In tegenstelling tot andere aanvallers is hij ook
niet bezig om tegenstanders te passeren. Dat is niet zijn talent. Hij wil alleen
maar die keiharde bal over de doellijn krijgen, vliegend of glijdend, in dat hok
van 3,66 meter breed en 2,14 meter hoog.
Statistieken spreken in het voordeel van zijn speelstijl, zegt hij. "Het is
onderzocht dat tachtig procent van de goals tussen de strafbalstip (6,4 meter

van het doel) en de achterlijn worden gemaakt. Toch zie je dat er zo veel ballen
worden geslagen van de kop van de cirkel. Maar daar gebeurt het dus niet."
Pruyser ziet zijn directe verdediger, zijn bewaker, als het belangrijkste
obstakel. "Ik speel de hele wedstrijd een spel met hem. In het begin doe ik
ongeïnteresseerd, wil hem in verwarring brengen. Als ik in het begin vier keer
vrijloop door naar links te stappen, denk ik al aan die vijfde keer, later in de
wedstrijd, waarin ik naar rechts stap, ruimte krijg en scoor."
Scoren doe je door 'niet te moeilijk te doen', zegt de centrumspits. "Een
aanval die van de zijkant komt, waarbij ik de ruimte vind om de bal dan in een
keer in de goal te werken met een flats, dat is een typische 'Pruysergoal' denk
ik. De timing is essentieel. Veel technieken die ik toepas, zoals het kort om mijn
as draaien en op de goal pushen, heb ik geleerd met zaalhockey. Dat spelletje
ligt me wel."
Het niet halen van de jeugdselectie (A1) van Amsterdam luidde voor Pruyser
het begin in van het 'grote tegendeel bewijzen' dat hem uiteindelijk ver heeft
gebracht. In topvoetbal is de A2 geen doodsteek voor je carrière, in hockey is
het tweede jeugdteam het voorportaal van Heren 10 of lager. Prima als je voor
de gezelligheid hockeyt, maar niet als je zoals Pruyser op vijftienjarige leeftijd
bent overgestapt van De Reigers om het te maken bij Amsterdam. "De
overstap naar Amsterdam voelde al buiten mijn comfortzone. Ik ging net van
de mavo naar de havo. Ik ben vrij gestructureerd, dus ik twijfelde daarover.
Mijn moeder plande een vakantie in augustus waardoor ik een deel van de
voorbereiding miste. Toen moest ik in de A2 hockeyen."
Daardoor begon de spits wel over zijn carrière na te denken. "De coach
moest ongelijk krijgen. Ik zette alles op alles. Ik mocht vanaf de winterstop
weer meedoen in de A1 en scoorde meteen de meeste veldgoals."
Veel spelen, weinig spelen - het was zijn lot in het eerste van Amsterdam,
waarmee hij in 2011 en 2012 de landstitel won. "Ik sloot me maar vaak aan bij
het tweede om wat wedstrijdminuten te maken. In de halve finales van de
play-offs tegen Oranje Zwart speelde ik op zaterdag geen minuut, dus deed ik
zondagochtend mee met tweede. 's Middags maakte ik bij het eerste de
winnende."
Met zijn lange nek en diep gelegen ogen heeft hij wat weg van Emilio
Butragueño, oud-centrumspits van Real Madrid, bijnaam 'De Gier'. Pruyser is zó
bezeten van scoren dat hij met teamgenoot Billy Bakker het bedrijf 'BP College'
(Bakker Pruyser College) oprichtte om kinderen de kunst van het scoren bij te
brengen. "Dacht je dat jongetjes van zes willen verdedigen? Die willen
doelpunten maken," zegt Pruyser, die vandaag in India zijn debuut maakt voor
het Nederlands elftal, terwijl Bakker - de alleskunner en aanvoerder van
Amsterdam - juist is afgevallen. Het kan vreemd lopen als je blijft volharden in
je taak, aangemoedigd door ouders, broers en zussen.
Pruyser woont nu hartje Amsterdam, met zijn vriendin. Hij scoorde
afgelopen seizoen 24 goals voor Amsterdam. "In de hoofdklasse heb ik er nu
zo'n 75 gemaakt. Ik was topscorer van de Euro Hockey League in 2012 met acht
goals. In de zaal houden ze het niet bij, maar scoor ik er zo vier per wedstrijd,"
ratelt Pruyser desgevraagd op.

De beloning voor dat seizoen kwam deze zomer met het telefoontje van
bondscoach Max Caldas. "Zie je wel! Eindelijk. Werd ik toch beloond voor al
mijn inzet. Ik was zo opgelucht. Vier jaar lang had ik gewacht op Oranje en het
bevrijdende belletje duurde veertig seconden, dat was raar."
Hij raakte de eerste trainingsweek met het Nederlands elftal op Papendal
geen bal. "Ik ging gekke dingen doen. Probeerde zó veel goals te maken op
training dat het helemaal niet liep. Ik moet ook niet te veel nadenken over
scoren. Ik moet op intuïtie hockeyen. Caldas heeft me gezegd dat ik het echt
wel kan, daar moet ik op vertrouwen."
Klaas-Jan Huntelaar is altijd een vraagteken als de opstelling wordt gemaakt
van het Nederlands elftal. Misschien dat laatbloeier Pruyser eenzelfde lot
wacht. Voetbal- en hockeycoaches willen nu eenmaal een centrumspits die
overal op het veld mee kan doen. Pruyser weet in elk geval wat hij zelf kan: "Ik
ben een diepe spits. Ik maak ruimte voor andere aanvallers, zodat zij hun acties
kunnen maken. Ik moet pas in de cirkel de bal hebben. En daar, in de cirkel, zijn
andere spelers misschien minder goed dan ik."

