
Femando Zylberberg brengt
Hurley in hogere hockeysferen
Hurley is het seizoen uitstekend begonnen. Na vier speelronden staat de ploeg van
coach Wouter Tazelaar zelfs derde. Niet in de laatste plaats dankzij de inbreng van de
nieuwe Argentijnse aanwinst: Fernando Zylberberg. 'Ik wil in de beste competitie van
de wereld mijn niveau verder verbeteren:
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Een speler halen had niet zijn hoogste
prioriteit. Hurley-coach Wouter Tazelaar
beschouwde zijn bezoek aan het WK-kwa-
lificatietoernooi in Edinburgh vooral als
een leuk tripje. Maar tijdens een wed-
strijd van Argentinië raakte hij bijzonder
gecharmeerd van het spel van middenvel-
der Fernando Zylberberg. Hij besloot een
poging te wagen de 24-jarige Argentijn
te interesseren voor een verblijf in
Amsterdam en inmiddels is hij alweer
enkele weken actief op de Nederlandse
hockeyvelden. Met zijn nieuwe ploeg
Hurley, vorig seizoen pas in de slotfase
van de competitie aan degradatie ont-
snapt, maakte hij een droomstart en won
hij drie van de vier wedstrijden.
Op sportschoenen en in trainingspak
veert Zylberberg de zaterdagochtend na
de 1-3 overwinning op Kampong achter
zijn nieuwe coach aan de trap op van het
Scheveningse Kurhaus. Hij is de eerste
weken van zijn verblijf ondergebracht in
Den Haag, bij Tazelaar thuis, maar nog
deze middag krijgt hij eigen woonruimte
in Amsterdam, vertelt Zylberberg even
later, nadat hij zich gedwee heeft laten
meeleiden voor een fotosessie op het
natte en winderige terras aan zee. Nee,
helemaal gewend is hij nog niet. Vooral
de taal is een probleem. Gelukkig heeft
hij veel contact met vriend en collega-
international Jorge Lombi, de nieuwe
aanvaller van Klein Zwitserland.
Zylberberg: 'De communicatie met mijn
teamgenoten is nog moeizaam, want ik
spreek ook bijna geen Engels. Maar dat
levert op het veld nauwelijks problemen
op. De coach heeft precies uitgelegd wat
hij van me wil. Controlerend en naar
voren gericht spelen', aldus de midden-
midden, die een hoge pet op heeft van
zijn nieuwe ploeg. 'Het is een jong team,
maar het niveau is erg hoog. In de loop
van het seizoen, als we wat meer ver-
trouwen .in onszelf krijgen, kan het alleen
nog maar beter gaan:
Zylberberg, afkomstig uit Buenos Aires,
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begon met hockey toen hij tien was. 'In
Argentinië is hockey vooral een vrouwen-
sport, maar langs het veld van Commu-
nicaciones, als supporter bij de wedstrij-
den van zijn oudere zus, werd Zylberberg
wel degelijk aangestoken door het spelle-
tje. De kleine Fernando bleek talent te
hebben en hockey zou heel zijn leven
gaan bepalen. Op zijn vijftiende speelde
hij voor de eerste keer in Jong Argentinië
en enkele jaren later maakte hij zijn
debuut in het Argentijnse herenteam,
waarvoor hij tot nu toe zeventig keer uit-
kwam. In Sydney eindigde hij met
Argentinië op de achtste plaats en bij het
kwalificatietoernooi in Schotland plaats-

'Alsuitkomen voor het
nationale team in de

knoop komt met spelen
voor Hurley, kies ik toch
echt voor Argentinië'

te de equipe zich met overmacht voor het
WKin Kuala Lumpur, in februari.
Op zijn zestiende, na de middelbare
school, verkoos Zylberberg een full-time
baan bij zijn club Architectura boven een
studie. Hij werd assistent-coach bij het
damesteam en trainde de jeugd van de
club uit Buenos Aires. Vanaf zijn twintig-
ste was hij hoofdcoach bij twee andere
damesteams uit de division A, het hoog-
ste hockeypodium in de provincie Buenos
Aires, waarin de belangrijkste clubs van
Argentinië spelen. Afgelopen seizoen
speelde Zylberberg ook in de Spaanse
competitie, bij een club uit Santander.
Daarna - de competitie in Argentinië
loopt van maart tot november - kwam hij
weer uit voor zijn eigen club Architectura
in Buenos Aires. Waarom heeft hij eigen-
lijk gekozen voor een verblijf in

Nederland? 'Ik had gehoord dat
Nederland de sterkste competitie van de
wereld heeft, waarin ook veel buitenlan-
ders spelen', legt de Argentijn uit. 'Ik wil
in Nederland mijn niveau verder verbete-
ren. Van de dingen die ik hier leer, hoop
ik te profiteren in ons nationale team.
Daarnaast denk ik hier ook veel kan
opsteken als hockeycoach . De snelheid
waarmee ze in Nederland spelen, is veel
hoger dan in Argentinië. Het hockey
staat hier technisch op een veel hoger
niveau, ik denk doordat hier overal op
kunstgras wordt gespeeld. In Argentinië
zijn maar een stuk of dertig kunstgras-
velden en daarop spelen alleen de hoog-
ste teams. Ikzelf begon pas op mijn zes-
tiende op kunstgras en toen moest ik
mijn hele techniek weer veranderen. In
de toekomst wil ik in Nederland ook trai-
ning gaan geven, maar dan moet ik eerst
de taal leren: Afgelopen week startte
Zylberberg met een cursus Nederlands.
Hij denkt dan ook aan een langer verblijf
in Nederland dan het lopende seizoen.
Zylberberg: 'Als het tenminste lukt met de
taal en er mogelijkheden zijn om te wer-
ken: De komende tijd heeft het Argen-
tijnse team echter zijn eerste prioriteit.
Zylberberg: 'Mocht uitkomen voor de
nationale selectie in de knoop komen met
spelen in Nederland, dan kies ik tot en
met de Spelen voor Argentinië: Met die
belangenverstrengeling zal zijn nieuwe
club al snel geconfronteerd worden. Eind
dit jaar moet de ploeg van coach Tazelaar
de Zuid-Amerikaan vier duels missen.
Argentinië, dat niet meedoet aan de
Champions Trophy, start de voorbereiding
op het WK begin december in Frankrijk.
Daarna reist de selectie, als de interna-
tionale ontwikkelingen dat toestaan,
door naar India, voor deelname aan de
Challengers Cup. Pas in maart zal
Zylberberg zich weer in het Amsterdamse
bos melden. Van zijn cursus Nederlands
zal er in die tussenperiode weinig terecht
zijn gekomen. •


