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 “Wij zijn zeven dagen per Week zestien 
uur per dag open en bij ons kun je

een leven lang terecht.”
YouSSIF HAMZAouI,

VooRZIttER VAN ZEELANdIA MIddELbuRG

“voetbal Werkt heel goed als
middel om sociale onrusten bespreekbaar 

te maken.”
JERIM owuoR,

KNVb woRLdCoACH IN KENIA

“de muren en verhoudingen vallen Weg. 
ze zijn eigenlijk een uurtje uit de mesdag 

geWeest.”
JAN bERt ARENdS,

tRAINER VoEtbALtEAMS VAN MESdAGKLINIEK
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NAAM
Michael van Praag

GEBOORTEdATuM
28 september 1947

fAVORIETE sPELER
Mark van Bommel

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Kinderen en volwassenen middels voetbal 
verbinden en ze middels sport en bewegen 
te helpen om de normen en waarden in          
hun normale leven te vormen

TOP dRIE EK 2012
Nederland, Duitsland, Spanje

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
12

TOPsCORER ORANJE
Klaas-Jan Huntelaar

MICHAEL
VAN PRAAG
ACHtER dE 

bAR

vrijWilligersWerk
bij v.v. de meern 

1 MICHAEL VAN PRAAG

michael van praag: “ik heb Weer nieuWe 
dingen gehoord vandaag, goed om met 
elkaar te praten over Wat er speelt.”
Tekst: Mira zeehandelaar | Beeld: Jeroen Hofman, David de Jong

dat de KNVb het belangrijk vindt om 
via voetbal miljoenen Nederlanders 
bij de maatschappij te betrekken is 
geen nieuws. de bond spant zich 
elke dag in, zodat iedereen meedoet 
en niemand langs de zijlijn komt te 
staan. Voetbal verbindt mensen, met 
hun club, stad of wijk. Maar bovenal 
met elkaar.

Mooi, zo’n maatschappelijk beleid. Maar 
KNVB-voorzitter Michael van Praag wil zelf 
weleens ervaren hoe het is om vrijwilliger te 
zijn bij een club. En horen wat er allemaal 
speelt bij een vereniging, de coaches en 
spelers. Vandaar dat hij besluit met zijn voeten 
in de modder te gaan staan en vrijwillig een 
bardienst te draaien bij V.V. De Meern.

Zonder vrijwilligers geen club
De bardienst start stipt om 15 uur. Michael 
van Praag voelt zich duidelijk meteen thuis 
in de voetbalkantine, zet wat glazen klaar, 
haalt het glas van de biertap.“Iemand iets 
drinken?” 
“Een koffie, zwart met suiker alsjeblieft,” 

zegt John van Wegen, bestuurslid bij de 
club. “Alsjeblieft.” Van Praag zet een plastic 
bekertje koffie op de bar. “Leuk, om weer ’s 
bardienst te draaien. Vond ik ook al toen ik 
nog voetbalde. Hoe zit het eigenlijk met 
vrijwilligers bij deze vereniging?”
Van Wegen: “Daar draaien we op. We 
hebben 385 vrijwilligers. Zonder hen geen 
club.”
Van Praag: “Ok, maar waarom steken mensen 
daar hun vrije tijd in?”
Van Wegen: “Ze voelen zich betrokken bij 
de club. Het zijn ouders van de spelers of 
mensen die hier zelf voetballen en gevoet-
bald hebben. Allemaal uit de buurt, het is 
een afspiegeling. Maar het belangrijkste 
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Trevor: “Hier op de club zijn bijeenkom-
sten voor ouders over positief coachen, dat 
werkt volgens mij wel goed.”

Met de club de wijk in
Hidde van Boven stapt de kantine binnen 
en gaat naast Trevor aan de bar zitten. 
“Ook een cola alstublieft.” Hij is trainer bij 
Sparta en vrijwilliger bij “V.V. De Meern 
Betrokken”, het maatschappelijke onderdeel 
van de club opgezet met de Hogeschool 
Utrecht. Hidde komt net van een basisschool 

waar hij een voetbalclinic heeft gegeven. 
De Meern organiseert namelijk ook activitei-
ten in de wijk, op basisscholen en straattoer-
nooien. 
Van Praag: “Waarom is het belangrijk dat 
een voetbalclub de wijk ingaat?”
Hidde: “We proberen óók kinderen te be-
reiken die nog niet op een voetbalclub zitten. 
Soms zijn daar redenen voor, zoals te  
weinig geld of overgewicht. Daar kunnen 
we dan weer iets mee. Door naar de wijk en 
scholen te gaan laten we de kinderen zien 

is dat ze het gevoel hebben iets goeds te 
doen. Schouderklopjes zijn daarbij cru-     
ciaal. Twee keer de hand schudden vinden 
onze vrijwilligers veel meer waard dan bij-
voorbeeld een cadeaubon.”
De kantine begint inmiddels aardig vol te 
lopen met jeugdleden van de club. Trevor 
is daar één van. Hij bestelt een cola en 
gaat aan de bar zitten. Van Praag pakt een 
blikje uit de koelkast. “Ik hoor dat ouders 
zich soms niet al te netjes gedragen langs 
de lijn. Hoe zit dat met jouw ouders?”

Trevor: “Klopt, sommige ouders lopen te 
schreeuwen, dat is soms wel storend. Mijn 
vader is gelukkig heel geïnteresseerd in mijn 
voetballen, we praten thuis ook vaak over 
de sfeer in het team en als hij op zaterdag 
naar mijn wedstrijd komt kijken, blijft hij 
vaak langer op de club dan ik. Mijn moe-
der schreeuwt weleens hard langs de lijn, 
maar dat is meer uit enthousiasme.”  
Van Praag: “En wat kunnen we als vereni-
ging en KNVB aan mensen die zich misdra-
gen doen?” 

trevor: “hier op de club zijn 
bijeenkomsten voor ouders over 
positief coachen, dat Werkt 
volgens mij Wel goed.”

2 TREVOR MuLdERs

NAAM
Trevor Mulders 

GEBOORTEdATuM
6 januari 1997

fAVORIETE sPELER
Lionel Messi

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Respect voor spel en tegenstander

TOP dRIE EK 2012
Duitsland, Spanje, Nederland

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
15

TOPsCORER ORANJE
Klaas-Jan Huntelaar
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NAAM
Hidde van Boven

GEBOORTEdATuM
4 juni 1991

fAVORIETE sPELER
Xavi Hernández

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Dat voetbal een groot bindmiddel is om 
mensen samen te laten komen en samen te 
laten werken

TOP dRIE EK 2012
Spanje, Duitsland, Nederland

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
11

TOPsCORER ORANJE
Arjen Robben

dat voetbal voor iedereen is. En we bren-
gen ze naast goede voetbaltechnieken ook 
sociale vaardigheden, zoals fair play, bij.”
Van Praag: “En waarom is het handig om 
dat tijdens voetbal te doen?”
Hidde: “Kinderen hebben plezier tijdens 
sporten, en dan kun je ze ook meer leren, 
zoals discipline, normen en waarden. En je 
moet natuurlijk goed op de kinderen in kun-
nen spelen. Ook als ze problemen hebben.”
Van Praag: “Dat is best een verantwoor-
delijkheid. Kan de KNVB daar nog iets in 
betekenen?”

Hidde: “Ik denk dat het goed is om meer 
trainingen daarin te geven, niet iedereen 
kan met bijzonder gedrag omgaan.”
Van Praag: “Daar ga ik naar kijken. In ons 
internationale WorldCoaches- programma 
trainen we de coaches niet alleen in voet-
baltechnieken maar ook in het geven van 
lifeskills. In Nederland kunnen we op dat 
gebied volgens mij ook meer doen. Daar 
liggen kansen.”

De bardienst wordt afgelost door de vol-
gende vrijwilliger. Van Praag stapt tevre-

den achter de bar vandaan. “Ik heb weer 
nieuwe dingen gehoord vandaag, goed om 
met elkaar te praten en informatie uit te wis-
selen over wat er speelt.” 

En dat is precies waar deze tweede editie 
van KNVB-magazine Over de Hele voor 
bedoeld is: elkaar verhalen vertellen en 
inspireren. Verhalen over het betrekken van 
mensen door te voetballen. Want iedereen 
doet mee. Niet alleen binnen de lijnen, 
maar Over de Hele.

KNVb is Meer dan Voetbal

voetbal is de grootste sport en de knvb is de grootste sportvereni-
ging van nederland. met de organisatie van 32.500 wedstrijden 
per week, de ondersteuning van 3.275 verenigingen en zijn 1,2 
miljoen leden heeft de knvb een belangrijke maatschappelijke rol. 

maar de knvb kan maatschappelijk meer betekenen. vooral op 
de thema’s: leefbaarheid, normen en waarden, gezondheid en be-
wegen en participatie. de knvb wil deze rol de komende jaren 
verder ontwikkelen met:

Verenigingen
knvb stimuleert verenigingen in het amateur- en betaald voetbal 
de blik naar buiten te richten. met als gevolg dat de vereniging 
zich ontwikkelt tot ‘open club’: middelpunt van de wijk en kataly-
sator voor sociale cohesie, leefbaarheid en participatie van leden 
en niet-leden.

Coaches
knvb stimuleert de opleiding van voetbalcoaches op technisch, 
sociaal-pedagogisch en maatschappelijk gebied. coaches kunnen 
competenties meegeven die ook buiten de lijnen van belang zijn.

Voetballers
knvb stimuleert voetbal onder doelgroepen die maatschappelijk 
buitenspel staan. de knvb wil een voetbalklimaat creëren waar 
iedereen zich thuis voelt en dat de participatie vergroot. voetbal is 
voor iedereen.voor iedereen.

hidde: “kinderen hebben plezier tijdens 
sporten en leren spelenderWijs discipline, 
normen en Waarden.”

3 HIddE VAN BOVEN

john van Wegen: 
“liever een schouder-klopje 
dan een cadeaubon.”



de vereniging
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PASSIE,
PLEZIER EN 

FAMILIE

familievereniging
zeelandia middelburg  

4 YOussIf HAMzAOuI

NAAM
Youssif Hamzaoui  

GEBOORTEdATuM
10 juli 1973

fAVORIETE sPELER
Zinédine Zidane

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Uiteindelijk goed voetbal

TOP dRIE EK 2012
Duitsland, Spanje, Nederland

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
12

TOPsCORER ORANJE
Klaas-Jan Huntelaar

hamzaoui: “We zijn geen crèche.
We Willen dat ouders en grootouders
zich verbonden voelen bij de club.”
Tekst: Hans van der Beek | Beeld: Danielle van Ark

Het gaat goed met voetbalclub        
Zeelandia Middelburg. de club is 
financieel gezond en het aantal 
leden blijft maar stijgen. Hoe doet 
de club dat toch? Simpel. Zeelandia                 
Middelburg drijft op actieve, betrok-
ken vrijwilligers.

Aan de rand van Middelburg, boven een 
woonwijk in de bovencategorie, ligt sport-
park Veersepoort, ook al bovencategorie. 
Onder de zittribune bij het hoofdveld loopt 
een heuse spelerstunnel. Hier doorheen 
wandelen de voetballers van het eerste van 
Zeelandia Middelburg, maar dus ook die
van de D-tjes. Worstelen met buitenspel, maar 
al wel mooi het veld op door een spelers-
tunnel. Hoe cool is dat?
“Dat is ook voor de focus. Je komt even in 
een andere wereld.”
Aan het woord is Youssif Hamzaoui, voor-
zitter van Zeelandia Middelburg, en waag 
het niet alleen Zeelandia te zeggen. Dat zit 
diep, hier in Middelburg.
Over die tunnel is nagedacht: “Goed dat 

die er is. Je kunt lachen met elkaar, maar 
als je moet voetballen, moet je een knopje 
omdraaien.”
Zo staat het ook op een spandoek aan de 
wand van het kantinegebouw: Passie & 
plezier. Familievereniging Zeelandia
Middelburg. Passie, plezier, familie. Dan 
heb je het wezen van voetbal wel samenge-
vat. Op een gedenkplaat naast de ingang 
staat: Ter herinnering aan De Nadorst. Dan 
zijn we helemaal rond.
Prachtig nieuw complex trouwens, dat 
Veersepoort.
Hamzaoui corrigeert: “Nieuw? Het is twaalf 
jaar oud. We houden het nieuw.”
Kwestie van goed bijhouden, zo’n complex, 
en daar zit meteen de sleutel van het succes. 
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nog de bridgeclub.
Zoveel activiteiten zijn alleen mogelijk met 
actieve, betrokken leden, en dat lukt weer 
alleen met een duidelijk gestructureerd vrij-
willigersbeleid. Zo adopteert elk senioren-
team een jeugdteam. Hamzaoui: “Zondag 
5 weet: wij fluiten de B4 het hele jaar. Dat 
bedoel ik met structuur.”
Ook de voetballers hebben vanaf de C-jeugd 
verplichte taken: fluiten, kantinedienst, schoon-
maakdienst enzovoorts. Hamzaoui: “Dat is 
bij ons heel normaal.”
Nog zoiets. Twee keer per jaar houden 
Dames 1 en de meiden van de B1 een tele-
fonische enquête onder de ouders van de 
leden. Ze stellen vragen als: voelt u zich ver-
bonden met de club, wat betekent
Zeelandia Middelburg voor u, bent u al 
benaderd voor een kantinedienst, en uiteraard 
(ze hebben de ouders dan toch aan de lijn): 
mag ik u op de lijst zetten voor een - extra - 
vrijwilligersdienst?
Dat leverde de laatste enquête drie man op 
voor de beheerscommissie en twintig voor 

de kantine. Hamzaoui: “Dan heb je je jaar 
al ingevuld.”

Vrijwillig is niet vrijblijvend
Als je als club zoveel van je vrijwilligers 
vraagt, dan mag je ook wat terugdoen, en 
dan niet alleen een jaarlijks feest. Zeelandia 
Middelburg geeft twee keer per jaar, aan 
het begin en aan het eind van het seizoen, 
een pedagogische cursus voor al haar 
trainers. De cursus wordt gegeven door nog 
zo’n bevlogen vrijwilliger, Pim van Kampen, 
al zestien jaar verbonden aan de club. Zijn 
cursus is verplicht. Van Kampen: “Vrijwillig 
is niet vrijblijvend. Je moet de trainers en 
coaches wel handvatten geven.”
Want een kind van vier moet anders wor-
den gecoacht dan een kind van tien. Die 
van vier moet vooral lol hebben, die van 
tien kun je al aanspreken op zijn verant-
woordelijkheden.
De cursus in oktober gaat vooral over 
gedragsregels. Maak een praatje met de 
scheidsrechter, zorg dat gasten zich wel-

kom voelen, spreek ouders die zich langs 
de lijn misdragen aan op hun gedrag. Van 
Kampen: “Maar neem die ouder wel apart. 
Anders komt de speler in een loyaliteitscon-
flict: moet ik m´n vader volgen of de trainer?”
Tijdens de cursus in maart wordt het afge-
lopen seizoen geëvalueerd. Dan worden 
voorbeelden besproken van incidenten 
waar de trainers tegenaan liepen, en hoe 
dat in de toekomst beter kan.
Zo’n cursus vindt Van Kampen niet meer 
dan normaal. “Want hoe kun je in gods-
naam mensen het veld opsturen zonder 
enige pedagogische kennis. En dan heb ik 
het over de kinderen, maar vooral over hun 
ouders. Kinderen zijn vaak geen probleem. 
Die moet je gewoon met respect en met 
boerenverstand behandelen.”

businessclub met als hoofddoel een 
goed doel
Het zijn economisch zware tijden, ook in 
Zeeland, en daarom is het des te opmerke-
lijk dat de businessclub van Zeelandia   

Zeelandia Middelburg barst van de vrij- 
willigers. Elke ouder moet minimaal vijf-
tien uur per jaar werkzaamheden voor de 
club verrichten. Hamzaoui: “We zijn geen 
crèche. We willen dat ouders en groot-
ouders zich verbonden voelen met de club.” 
Nu hebben wel meer voetbalclubs dat 
beleid, maar daar trapt Hamzaoui niet in. 
“Bij andere clubs kun je dat afkopen, of ze 
delen boetes uit, maar dat weigeren wij. 
Wij willen een familievereniging zijn.”

7X16
Er is nog een groot verschil. Zeelandia  
Middelburg functioneert ‘7x16’. Hamzaoui: 
“Die term ga je de komende jaren nog 
vaker horen, 7x16. Wij zijn zeven dagen 
per week zestien uur per dag open. Dat is 
het onderscheid.”
Bij Zeelandia Middelburg kun je een leven 
lang terecht. Het begint met een heuse 
naschoolse opvang, dan voetballen van de 
mini’s tot 45+ voetbal, inclusief een team 
van voetbalmoeders, en daarna is er altijd 

van kampen: “je moet de 
trainers en coaches Wel 
handvaten geven.”

5 PIM VAN KAMPEN

NAAM
Pim van Kampen  

GEBOORTEdATuM
4 september1960

fAVORIETE sPELER
Christian Eriksen

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Samen plezier beleven

TOP dRIE EK 2012
Duitsland, Frankrijk, Nederland

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
9

TOPsCORER ORANJE
Klaas-Jan Huntelaar
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je doet het puur voor het goede doel. Wij 
ondernemers hebben het op het moment 
allemaal zwaar, dus de goede doelen heb-
ben het nog zwaarder. Bijt even op de tan-
den, want zo slecht hebben we het ook 
weer niet.”
Baltus zocht niet onder de bestaande spon-
sors, want die gaven toch al geld. Vaak 
waren het juist sponsors van buiten de 
regio, ondernemers dus die geen econo-
misch belang hebben bij sponsoring in  
Middelburg, maar die geraakt werden door 

het goede doel. Bovendien zijn een aantal 
bestaande sponsors zo enthousiast dat ze 
extra geld geven.
Want boven alles geeft het een goed gevoel. 
Baltus: “Het gaat niet om de hapjes en 
de drankjes, het gaat erom dat je iets wilt 
doen voor de maatschappij. Want de maat-
schappij heeft mij gebracht tot wat ik ben, 
dan mag je best iets terugdoen. En er zijn 
genoeg mensen die dat ook zo voelen.”

de vele activiteiten van
Zeelandia Middelburg

zeelandia middelburg heeft zo’n 1150 
leden, 52 teams en twee g-jeugdteams. 
de enige betaalde krachten zijn enkele 
trainers en drie dagen per week een ver-
enigingsmanager. deze manager levert 
onder meer sponsors aan en coördineert 
het vrijwilligersnetwerk.

de club heeft een vertrouwenspsycho-
loog, ook een vrijwilliger. kinderen die 
problemen met de trainer hebben, of 
thuis, kunnen kosteloos bij hem terecht.
kinderopvang Walcheren heeft een 
naschoolse opvang op het terrein. kin-
deren worden van school gehaald en 
sporten of spelen games, lezen of kijken 
een dvd’tje. de opvang is ook voor niet-
leden. de doorstroom naar de club is 
groot.
vier trainers geven voetbaltraining op 
basisscholen in de buurt tijdens de gym-
les. het contact met de scholen werd 
samen met de knvb gelegd.

de club is financieel gezond. dit komt 
zeker ook door de inkomsten uit de kan-
tine. tip: “houd de kantine in eigen be-
heer. koop scherp in, speel leveranciers 
tegen elkaar uit. verkoop geen snoep 
aan de bar, dat beperkt de doorstroom 
en levert toch weinig op. plaats een 
snoepautomaat en vul die zelf.”
nog een tip: “ga niet op zoek naar één 
grote sponsor, maar naar vele kleintjes. 
dat spreidt het risico en vergroot betrok-
kenheid bij de club.”

Middelburg maar liefst 25 procent van haar 
geld doneert aan goede doelen: twintig pro-
cent aan het Jeugdsportfonds en vijf procent 
aan andere doelen. Kijk, dan toon je maat-
schappelijke betrokkenheid.
Penningmeester Cor-Jan Baltus zette die 
businessclub op. Hij vroeg mensen uit zijn 
netwerk, collega-bedrijven en leveranciers 
of zij interesse hadden een uniek project 
op te zetten. Baltus: “Ons hoofddoel is een 
goed doel. Je sponsort niet voor het aan-
zien, of om als bobo behandeld te worden, 

baltus: “je sponsort niet 
om als bobo behandeld te 
Worden, je doet het puur 
voor het goede doel.”

6 JAN-COR BALTus

NAAM
Jan-Cor Baltus  

GEBOORTEdATuM
7 mei 1965

fAVORIETE sPELER
Edwin van der Sar

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Een leuke netwerkbijeenkomst
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Duitsland, Spanje, Nederland
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TOPsCORER ORANJE
Klaas-Jan Huntelaar
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MEt dE ‘tRotS 
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dE wIJK IN

fc groningen   

7 MICK duzINK

NAAM
Mick Duzink

GEBOORTEdATuM
6 april 1959

fAVORIETE sPELER
Lionel Messi

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Realiteit
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TOPsCORER ORANJE
Klaas-Jan Huntelaar

trainer fc groningen.
“onthoud: het gaat hier niet om hoe 
goed je kunt spelen, maar om je inzet en 
hoe je je gedraagt.”

Kinderen in achterstandswijken aan 
het sporten krijgen én de ouders en 
andere buurtbewoners erbij betrek-
ken. Een mooi idee, maar hoe doe je 
dat? Met hun favoriete voetbalclub 
de wijk in natuurlijk, want wie wil 
er nou geen training van zijn idolen? 
In Groningen werkt FC Groningen 
samen met woningcorporaties. “Een 
gouden combinatie.” 

Negentien kinderen van tien tot vijftien jaar 
zitten netjes in een cirkel op een vrolijk 
groen Cruyff Court KNVB Veld middenin de 
Oosterparkwijk in Groningen. Met rechte 
rug luisteren ze aandachtig naar de trainer. 
“Vandaag ga ik kijken wat jullie op het veld 
kunnen,” legt de trainer van FC Groningen 
uit. “En volgende week ga ik jullie beter 
leren voetballen. Maar onthoud: het gaat 
hier niet om hoe goed je kunt spelen, maar 

vooral om je inzet en hoe je je gedraagt.” 
De kinderen knikken instemmend. Een  
Surinaams jongetje en een klein meisje met 
rood haar steken tegelijkertijd keurig hun 
hand op om iets te vragen. Het meisje: “Ik 
kan volgende week niet komen, wat moet 
ik doen?” Trainer: “Mij een mailtje sturen. 
Als je een goede reden hebt, verlies je geen 
punten.” 

8 JAN KROEzE

Tekst: Mira zeehandelaar | Beeld: Jeroen Hofman
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Jan Kroeze 

GEBOORTEdATuM
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MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Een levensfilosofie

TOP dRIE EK 2012
Duitsland, Spanje, Polen

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
8

TOPsCORER ORANJE
Robin van Persie
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trainen met je helden
“Wat een discipline,” zegt een vader langs 
de lijn ietwat verbaasd. “Dat komt omdat ze 
training krijgen van hun favoriete club, ze 
kijken wel uit dat ze zich niet gedragen,” 
zegt zijn buurvrouw.

Energiek beginnen de kinderen aan de war-
ming up. Knieën gaan hoog de lucht in en 
er wordt driftig met ballen om pionnen heen 
gedribbeld. Het niveauverschil is groot, 
maar het enthousiasme groter. Er staat ook 
veel op het spel, weet Samatar Adan (11 
jaar). Vorig jaar mocht hij meedoen met het 

finaletoernooi van de Buurt Battle, en won 
daarmee een VIP-arrangement bij een wed-
strijd van FC Groningen. “Dat wil ik natuur-
lijk weer.” 

Samatar voetbalt ook bij een vereniging, en 
moet na de Buurt Battle snel naar de club 
om nog een keer te trainen. “Maar dit is zo 
gezellig, met alle kinderen uit de buurt. Ik 
ken bijna iedereen.” Op de vraag wat hij 
van de Buurt Battle vindt zegt hij meteen: 
“Heel leuk.” En dan met een wijs gezicht: 
“En het is goed dat kinderen buiten sporten, 
en niet achter de TV of computer zitten.”

Acht weken krijgen de kinderen uit de buurt 
iedere dinsdag training, dit is de tweede 
keer. Uit deze wijk doen 21 spelers mee, 
in totaal zitten er tweehonderd kinderen uit 
zes wijken bij de Buurt Battle. Wie genoeg 
punten haalt, mag meedoen met het finale-

kroeze: “We Wilden de buurt in 
beWeging krijgen. ook figuurlijk: 
meer samenWerking tussen de 
beWoners.”

9 sAMATAR AdAN

NAAM
Samatar Adan

GEBOORTEdATuM
26 juli 2000

fAVORIETE sPELER
Luis Suarez

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Samenspelen en van elkaar leren/fairplay

TOP dRIE EK 2012
Nederland, Duitsland, Spanje

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
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TOPsCORER ORANJE
Robin van Persie

toernooi. En die punten haal je dus niet 
door alleen goed te kunnen voetballen. Die 
haal je vooral door goed gedrag: op tijd 
komen, elkaar positief coachen, respect 
hebben voor elkaar. Maar ook door iets 
voor de wijk te doen, zoals koken voor de 
buurvrouw of koffie schenken in het bejaar-
dentehuis. Aan de kant staan buurtwerkers 
en mensen van FC Groningen die de punten 
per kind bijhouden.

Gouden combinatie
Ongeveer een jaar geleden staken Mick 
Duzink van FC Groningen en Jan Kroeze 
van woningcorporatie Lefier de koppen bij 
elkaar. Kroeze, die al meer dan veertig jaar 
voor woningcorporaties werkt, was betrok-
ken bij een project in een Vogelaarwijk in 
Hoogezand- Sappemeer, in de provincie 
Groningen. Kroeze: “We wilden de buurt 
in beweging krijgen. Letterlijk laten sporten, 

Bij de pilot deden vijftig jongeren uit de 
Vogelaarwijk mee, en zo’n dertig vrijwil-
ligers uit de buurt om de hele logistiek te 
organiseren. “Onmisbaar, die samenwer-
king”, zegt Duzink. “Zonder die samenwer-
king met de woningcorporatie hadden we 
het als profclub nooit kunnen organiseren. 
Zij hebben de know how in de buurt.” De 
trainingen en wedstrijden waren bij een 
amateurvereniging. “Ideaal,” vindt Kroeze. 
“Zo kunnen de jongeren die willen blijven 
voetballen meteen terecht bij de vereniging.” 
De grote finale mochten de nummer een en 
twee in het stadion van FC Groningen spe-
len. Duzink: “Fantastisch was het, ze kwa-
men met bussen uit de wijk.” 

Fier4Grunn!
De samenwerking bleek zo’n succes dat de 
woningcorporatie en profclub een structurele
samenwerking aangingen in de Stichting 

maar ook figuurlijk: meer samenwerking 
tussen de bewoners. Mensen kwamen niet 
voorbij de voordeur zeg maar.” 

Het idee om te gaan sporten in de wijk was 
dus snel geboren. Maar: hoe zorg je dat 
mensen meedoen? Kroeze: “Met de trots 
van het noorden natuurlijk! FC Groningen 
leeft bij iedereen. Allochtoon, autochtoon, 
jong en oud. Iedereen wil daarbij zijn.”

In eerste instantie geen voor de hand lig-
gende combinatie, een profclub en een 
woningcorporatie. Kroeze: “Dan denk je, 
dat botst.” Maar de neuzen van beide par-
tijen bleken precies dezelfde kant op te 
staan. FC Groningen wilde graag de wijk 
in, om contact te krijgen met zijn supporters 
en de waarden van de club mee te geven. 
“En om de goede spelertjes eruit te pikken 
natuurlijk,” grinnikt Duzink.
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Een betaaldvoetbalorganisatie moet een maatschappelijk 
belang hebben. Anders heb je geen overlevings- kansen, 
en ook geen bestaansrecht.

Bij FC Zwolle hebben we bijvoorbeeld het project Playing for succes. 
Eigenlijk is het heel simpel. Kinderen tussen de negen en veertien 
jaar, die niet goed kunnen meekomen op school, die haal je weg 
uit hun omgeving en die breng je naar de inspirerende omgeving 
van het voetbalstadion. Zo’n stadion, dat is iets magisch voor een 
kind. Dus in plaats van dat eeuwige lesmateriaal in hun schoolklas, 
leren ze nu rekenen met de afstand tussen de doelpaal en de 
middenstip, of met de rugnummers van de spelers. Rekensommen 
maken, maar wel met het sausje van het stadion eroverheen. En 
dan ontmoeten ze nog een paar spelers van FC Zwolle ook. Dat 
doet iets met een kind.
En die spelers zien dat ook. Die zien dat voelbal meer is dan twee 
keer 45 minuten achter een bal aan rennen. Playing for succes is een 
absolute win-winsituatie.
Voetbal speelt zich niet alleen af in het stadion, voetbal is veel meer 
dan dat - voetbal is een metafoor. Als de overheid, het bedrijfsleven, 
de zorg, het onderwijs de meerwaarde van voetbal zien, dan ben 
je goed bezig.
Zo hebben we bij FC Zwolle ook de Goede Doelen Box. Traditioneel 
is een skybox een plek waar mensen veel geld betalen om als VIP 
behandeld te worden en samen voetbal te kijken. Wij hebben een 
sponsor die zijn skybox beschikbaar stelt voor mensen die normaal 

CoLuMN
ERbEN

nooit naar een voetbalwedstrijd gaan kijken, en al helemaal niet in 
een stropdas.
Een zorggerelateerde instelling maakt het mogelijk dat, bijvoorbeeld, 
geestelijk gehandicapten een keer als VIP’s worden behandeld. 
Soms vragen ze mij om een handtekening, omdat ze denken dat ik 
de spits van Zwolle ben, maar dat maakt niet uit. Ze hebben de dag 
van hun leven.
En dat kan voetbal beter dan welke andere sport dan ook. Voetbal zit 
zo diep in de mensen, het is volkssport nummer één. De schaatssport 
kan dat ook wel, maar schaatsers spelen nu eenmaal niet één keer 
in de twee weken thuis. Voetbal zit echt in de stad en de regio, dat 
maakt het ook zo mooi.
Daarom doet FC Zwolle ook mee aan de Streetleague, een 
voetbaltoernooi in wijken met een achterstand, straat tegen straat, 
en de winnaar mag in het stadion spelen. Zo wordt je voetbalclub 
een anker in de stad. En is voetbal, kortom, veel en veel meer dan 
voetbal alleen.

ERBEN WENNEMARs

Lid Raad van Commissarissen FC Zwolle

— fc zWolle is een 
anker in de regio.

Fier4Grunn (‘Trots op Groningen’). Om 
de bewoners in Hoogezand-Sappemeer in 
beweging te krijgen organiseert Fier4Grunn 
niet alleen voetbaltoernooien, maar ook een 
dansproject (waar in de eindvoorstelling 
twee spelers van FC Groningen meedansen) 
en fitness en afvallen voor vrouwen van mid-
delbare leeftijd. Daarbij zijn er kookwork-
shops en tips over gezond leven en eten. 

Het is niet het enige maatschappelijke pro-
ject van FC Groningen. De club heeft een 
heel scala aan maatschappelijke activitei-
ten. Zóveel dat er een aparte stichting voor 
in het leven is geroepen: “FC Groningen in 
de maatschappij”. Zo adopteerden ze een 
gehandicaptenteam en geeft de club Neder-
landse les aan allochtonen, mèt een speler 
uit het team van FC Groningen die uitlegt 
waarom het zo belangrijk is Nederlands 
te leren. Duzink: “FC Groningen heeft een 
voorbeeldfunctie in de regio. Die gaat denk 
ik verder dan in andere regio’s: we hebben 
aanhang van Friesland tot over de Duitse 
grens, en van Ameland tot Drenthe.”
FC Groningen werkt ook veel samen met 

ruim 150 amateurclubs uit de regio. Zo 
geeft de club clinics op de verenigingen en 
speciale coachdagen in samenwerking met 
de KNVB, waarbij coaches van FC Groningen 
tips geven aan coaches van amateurclubs. 
Duzink: “Het is belangrijk om feeling te hou-
den met de verenigingen in je omgeving.”

Mondje dicht
Terug op het voetbalveld beginnen de kin-
deren met een partijtje. Iedereen doet ont-
zettend zijn best. Een meisje met kroeshaar 
in een staartje op haar hoofd probeert een 
Marokkaans jongetje te omspelen. Dat hij 
veel beter is weerhoudt haar niet. Een iets 
te dikke jongen met bril roept: “Hier!” en de 
bal wordt naar hem gepasst. Hij neemt aan 
maar een vliegensvlug jochie met kort zwart 
haar pakt de bal af, maar verliest hem in 
zijn dribbel. “Godverrr…” begint hij. “Niet 
schelden, roept zijn zus aan de kant. “Daar 
verlies je punten mee!”
Het partijtje gaat nog vijf minuten door, dan 
fluit de trainer af. “Goed gespeeld!” roept 
het merendeel van de spelertjes tegen elkaar. 
Hard genoeg zodat de trainer het kan horen.

FC Groningen in de maat-
schappij

fc groningen heeft al zijn maatschap-
pelijke activiteiten ondergebracht in 
een stichting: ‘fc groningen in de 
maatschappij’.

zo adopteerde fc groningen kids 
united, een voetbalclub voor gehandi-
capten. het g-voetbalteam speelt in fc 
groningen shirts en krijgt zo nu en dan 
les van een trainer van fc groningen. 
de club ondersteunt make-a-Wish fi-
nancieel, een organisatie die de groot-
ste wens van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte uit laat komen.
de profclub werkt ook nauw samen 
met ruim 150 amateurverenigingen in 
de buurt, waarmee de club het niveau 
van de trainingen op een hoger plan 
wil trekken.

met de dutch career cup kunnen 
werkzoekenden re-integreren via voet-
balclubs. de deelnemers voetballen 
samen, leggen via de clubs contacten 
en worden zo op weg naar een baan 
geholpen. ook onder de vlag van fc 
groningen speelt een team mee, dat 
twee keer per week les krijgt van een 
trainer van fc groningen.

Beeld: Theo Smits
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10 JAN BERT ARENds

EEN uuRtJE 
VRIJ

de teams van de
van mesdagkliniek 

NAAM
Jan Bert Arends

GEBOORTEdATuM
10 mei 1956

fAVORIETE sPELER
Jari Litmanen

MEER dAN VOETBAL Is VOOR MIJ
Plezier

TOP dRIE EK 2012
Nederland,  Spanje, Portugal

TOTAAL AANTAL dOELPuNTEN ORANJE
14

TOPsCORER ORANJE
Robin van Persie

arends. “ach, het eerste kWartier is het 
even schrikken. daarna is het geWoon 
een potje voetbal.”

twee teams met tbS'ers van de 
Van Mesdagkliniek spelen mee in 
de reguliere competitie. Ze spelen 
alleen thuiswedstrijden. wie zich in 
het veld misdraagt, wordt buiten de 
selectie gelaten. de coach: “deze jon-
gens leren tijdens het voetbal beter 
met beheersing omgaan dan tijdens 
een gesprek met een therapeut.”

De opkomst naar het speelveld is - er is 
geen ander woord voor - imponerend.   
Achter de goal staat een negentiende-
eeuwse gevangenismuur, met zware stenen, 
kleine raampjes en tralies en al. Langs het 
veld staan zo'n vijftig TBS'ers, soms nog 
meer, als de zon schijnt. Bij de cornervlag 
staat een bushokje, daar wordt gerookt als 
het regent.
Dit is een voetbalveld, maar het is tevens 
de wandelplek van forensisch psychiatrisch 
centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen, 
in de volksmond: De Van Mesdagkliniek. 
Twee teams met TBS'ers doen mee in de 
reguliere competitie van KNVB. Ze spelen al 
hun wedstrijden thuis.

Laatst nog stond op een studentenwebsite: 
'Het lijkt daar wel Alcatraz. En die jongens 
voetballen als beesten.'
Xavi: “Die studenten werden ook van het 
kastje naar de muur getikt.”
Youssef: “Als een team hier voor het eerst 
komt, is het altijd even schrikken. Dat geldt 
trouwens ook voor de scheidsrechters.”
Xavi: “Het zijn die letters, hè. TBS.”
Xavi heet natuurlijk geen Xavi en Youssef 
geen Youssef. Niemand zit in de Van Mesdag 
vanwege zweetvoeten, maar daar gaat het nu 
niet over. Het gaat over voetbal. Die woens-
dagavond in de week waar deze jongens 
naartoe leven.
De trainer van de Van Mesdagploegen, Jan 

Tekst: Hans van der Beek | Beeld: Jeroen Hofman
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Arends ziet nog een verschil: “Ik zit niet op 
een stoel tegenover ze, ik zit naast ze. En ik 
lijd net zo hard mee als ze verliezen.”
Maar het belangrijkste voor deze mannen is 
dat wekelijkse potje voetbal zelf.
Arends: “Voetbal is heel fysiek. Je voelt 
elkaar, ruikt elkaar, je doet elkaar pijn, je 
geeft elkaar schouderklopjes. Dat maakt 
het zo interessant, uitgerekend voor de Van 
Mesdag.”
Youssef: “Je kijkt er de hele week naar uit.”
Xavi: “Op het veld ben ik vrij.”
Arends: “De muren vallen weg, de verhou-
dingen vallen weg. Ze zijn eigenlijk een 
uurtje uit de Mesdag geweest.”

spelen en dat is met al die thuiswedstrijden 
toch wat omslachtig.
Dit seizoen gaat het een stuk minder, een 
paar belangrijke spelers hebben een transfer 
naar hun vrijheid gemaakt. Het is heus geen 
oproep, maar coach Arends kan best een 
paar topvoetballende TBS’ers gebruiken.

belangrijker dan psychiaters
Arends is belangrijk voor Xavi en Youssef. 
Xavi: “Zijn kritiek is confronterend, maar wel 
opbouwend. Hij geeft je ruimte en vertrouwen,
maar leert je ook discipline.” En Youssef:  
“Hij is ook een luisterend oor. Jan Bert is 
belangrijker voor me dan de psychiaters.”

heen de schuld, maar je leert zelf de verant-
woordelijkheid te nemen. Nu ben ik dank-
baar voor de kansen die ik keer op keer 
heb gehad.”

droomteam
Het is nog een topcoach ook, die Arends. 
De teams spelen nu vijf jaar in de reguliere 
competitie en daarvan werden zowel het 
eerste als het tweede team drie keer kam-
pioen. Het eerste team was zelfs 54 wed-
strijden, zo’n twee-en-een-half seizoen, 
ongeslagen en promoveerde van de vierde 
naar de tweede klasse. Nogmaals promo-
veren kon niet. Dan zou het team landelijk 

12 YOussEf

Youssef: “hij is ook een luisterend 
oor. de trainer is belangrijker voor 
me dan de psYchiaters.”

Schreeuwen, tieren, brullen. Nu staat er een 
kerel op doel.”
Youssef zelf: “Het heeft me veel gekost zover 
te komen. Jezelf in een spiegel durven aan te 
kijken, hoe je bent. Dat is moeilijk. Op het 
veld kan ik leren mijn emotie in bedwang te 
houden. Weten wanneer je iets kunt zeggen 
en vooral wanneer je je mond moet houden. 
Jezelf neerzetten als een persoon die geniet 
van het spel, en niet als een klein kind dat 
het spel zit te verzieken.”
Voor het zover was, is Youssef een paar 
keer uit het team gegooid. Youssef: “Dan 
baal je als een stekker. Je hebt het zelf ver-
prutst. In het begin geef je iedereen om je 

Bert Arends, ziet de tegenstander ook onder 
de indruk binnenkomen. “Ach, het eerste 
kwartier is het even schrikken. Daarna is het 
gewoon een potje voetbal.” Maar niet voor 
zijn teams.

drie regels: niet schelden, niet schel-
den en niet schelden
De twee keer acht spelers die uit de ruim 
250 patiënten in de kliniek zijn uitverkoren 
moeten aan drie regels voldoen: niet schel-
den op de scheidsrechter, niet schelden op 
de tegenstander, niet schelden op elkaar. 
Arends: “Schelden in het voetbal is tegen-
woordig heel normaal. Maar hier niet. 

Dat doen we gewoon niet. Soms is er een-
tje ondeugend, in het veld, of tijdens de rest 
van de week, en dan mag hij een tijd niet 
meer meedoen.”
Arends eist beheersing: “Deze jongens zit-
ten niet voor niets binnen, een aantal heeft 
problemen met agressie. En voetbal is emo-
tie. Dan krijg je tijdens de wedstrijd een tik 
tegen je enkel en dan mag je van mij niks 
terugzeggen. Deze jongens leren tijdens het 
voetbal beter met beheersing omgaan dan 
tijdens een gesprek met een therapeut.”
Want het werkt. Neem Youssef. Arends: 
“Het eerste jaar dat hij in het veld stond, 
leek het wel of hij in een zandbak speelde. 

11 XAVI
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rolmodellen in kenia
en amsterdam-West  

13 ALI LOuKILI
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14 JERIM OWuOR

jerim: “in kenia zeggen ouders: ‘dit is 
de Weg.’ ik geef kinderen alle opties en 
begeleid ze bij het kiezen”

Een voetbalcoach begeleidt spelers 
bij het voetballen, maar daar komt 
vaak meer bij kijken dan alleen het 
spelletje. Coaches Jerim owuor uit 
Kenia en Ali Loukili uit Amsterdam-
west over de rol van de voetbal-
coach. 

Even voorstellen in een notendop: Jerim 
Owuor (31) geeft les aan kansarme kinde-
ren in sloppenwijken in Kenia. Ali Loukili 
(29) traint een team veelbelovende spelers 
in Amsterdam-West. We zitten bij Ali thuis, 
een tot in de puntjes verzorgd appartement 
in Nieuw-West. Glimmende witte vloer, strak 
meubilair. “Kijk, zo ziet een buitenwijk in 
Amsterdam eruit,” zegt Ali. “Waarschijnlijk 
wel wat anders dan in Kenia.” Jerim knikt: 
‘In de sloppenwijk waar ik lesgeef zijn 

huisjes gemaakt van golfplaten, hout en 
gedroogde modder. We hebben geen  
elektriciteit, water en toiletten. En totaal 
geen privacy, we leven met veel mensen 
op een klein stukje grond, de buren horen 
elke beweging die je maakt.”

op blote voeten
Jerim geeft voetbaltraining aan jonge 
jongens in de sloppenwijk waar hij zelf is 
opgegroeid. “Jongens met een pittig leven. 

Tekst: Mira zeehandelaar | Beeld: Danielle van Ark
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Ze staan er vaak alleen voor, komen in  
aanraking met drugs en criminaliteit.” Een 
officieel veld is er niet, ze trainen meestal 
langs de kant van de weg of naast de trein-
rails. Schoenen hebben ze vaak ook niet. 
“Maar dat geeft niet,” zegt Jerim. “Ik heb 
ook leren voetballen zonder schoenen. Ik 
ben een voorbeeld voor hun dat het ook op 
blote voeten kan.”

Ook Jerim zelf voetbalde van jongs af aan 
langs de kant van de weg. Hij groeide op 
in Matare, een van de grootste sloppen-
wijken bij Nairobi. Zijn vader stierf toen hij 
veertien jaar was, zijn moeder bleef alleen 
achter met Jerim en zijn vijf zussen.

Jerim ging er zoveel mogelijk op uit om te 
voetballen, net als zijn jongere zusje. “Het 
maakte ons blij om te spelen. We vergaten 

onze problemen.” Jerim’s grote droom was 
al snel om topvoetballer worden. Eigenlijk is 
dat nog steeds zo, maar op zijn veertiende 
raakte hij geblesseerd en moest stoppen 
met spelen. De stap naar coachen was snel 
gemaakt: Jerim stuurde zijn eigen team - dat 
geen coach had - altijd al aan. Vanaf zijn 
veertiende is Jerim voetbalcoach. 

Ali is duidelijk onder de indruk van het ver-
haal van Jerim. “Die jongens in Afrika zijn 
allang blij dat ze kunnen voetballen. Ik heb 
vooral te maken met jongens die gedemoti-
veerd zijn door hun drukke levens. Ze heb-
ben vriendinnetjes, werk, school.” Toch her-
kent hij de verhalen van Jerim. “Hier komen 
jongens ook in aanraking met verkeerde 
vrienden, met drugs.” Ali heeft jongens 
begeleid die via het Sport-Zorgtraject kon-
den voetballen, die problemen thuis hadden 

ali: “als ik moet kiezen tussen Winnen en 
een speler helpen, ga ik voor het laatste.”

jerim: “het is makkelijker 
om de kinderen te 
trainen als je dezelfde 
ervaringen hebt.
als ik over een Weg 
heb geWandeld en er 
zat ergens een gat, 
dan vertel je dat. 
maar je laat ze zelf de 
keuze maken de Weg 
Wel of niet te nemen.” 

waar de kinderen mee te maken krijgen. 
Denk aan hiv/ais, ongelijkheid van vrouwen, 
hygiëne, drugs, criminaliteit. 

Ali heeft ook opleidingen van de KNVB 
gevolgd waarin sociale vaardigheden 
aan bod komen, maar doet het vooral op 
gevoel. “Ik heb zelf dingen in mijn leven 
meegemaakt, ik snap die jongens.” Ook 
voor Jerim geldt dat zijn leven de voor-
naamste leerschool is. “Ik weet als geen 
ander wat voetballen voor die kinderen 
betekent, waar ze tegenaan lopen.”

of met justitie in aanraking waren gekomen. 
Ze krijgen extra aandacht en Ali voerde 
gesprekken met de kinderen en ouders. 

Het meeste indruk maakte een jongen van 
vijftien die Ali begeleidde: “Hij had proble-
men thuis, ging joints roken. Hij was heel 
moeilijk en had een negatieve uitwerking 
op het team. Toch besloot ik hem erbij te 
houden, hem te helpen. Als ik moet kiezen 
tussen een jongen helpen of winnen, dan 
kies ik voor het eerste.” Ali praatte veel met 
de jongen, probeerde hem te motiveren en 
van de straat te houden. “Op een gegeven 

moment kreeg ik een brief van hem waarin 
hij veel deelde. Dat doet wat met je. Hij 
keek tegen me op, ik gaf hem advies.” 

Het leven als leerschool
Hoe verschillend de problemen van de jon-
gens van Jerim en Ali ook zijn, beiden zijn 
het erover eens dat de rol van een coach 
vaak verder gaat dan het leren van goed 
voetballen. Jerim is daar speciaal voor 
opgeleid: hij heeft het WorldCoaches-
programma van de KNVB gevolgd, daar 
krijgen de coaches les in voetbaltechnieken 
en zogenaamde lifeskills - lokale problematiek 



Jerim: “In mijn team zaten ook kinderen van 
verschillende stammen. Ik liet ze tijdens het 
voetballen zien dat ze plezier met elkaar 
hadden en respect voor elkaar. En legde uit 
dat dat in het gewone leven niet anders zou 
moeten zijn. Dat werkte heel goed. 

Ali en Jerim vinden dat alle coaches les 
zouden moeten krijgen in die extra bege-
leiding van spelers. Ali: “Vergeleken met 
Afrika hebben wij natuurlijk minder proble-
men. Maar ook hier is het belangrijk. De 
jeugd wordt steeds agressiever, is steeds 
meer alleen met zichzelf bezig. Er voetbal-
len zoveel mensen in Nederland. Dus kun 
je als coach een belangrijke bijdrage leve-
ren. Jerim: “Alle coaches moeten ook lifes-
kills leren. Zelfs de coach van het nationale 
team! Topspelers zijn voorbeelden voor de 
jeugd. Als iemand heel goed kan voetbal-
len maar verder een zooitje van zijn leven 
maakt is dat geen lekker voorbeeld.”

Toch is het soms lastig, vindt Ali. Wanneer 
kies je er voor om bijvoorbeeld te dreigen 
dat iemand uit het team moet als hij zijn 
best niet doet? En wanneer juist voor een 
extra luisterend oor? “Je moet je goed voor-
bereiden, de kinderen kennen en weten 
hoe je een team en de spelers kunt verbete-
ren. Ik heb veel contact met al mijn spelers, 
daardoor weet je goed waar ze staan.”

Jerim: “Als coach moet je heel gevoelig zijn 
voor de spelers in je team. Bij mij komen 
kinderen soms aan zonder gegeten te 
hebben, omdat dat er gewoonweg soms 
niet is. Dan ga je natuurlijk niet boos worden 
als ze een slappe pass geven. Je moet reke-
ning houden met de omstandigheden van 
het kind.”

Voor jezelf opkomen
Jerim is als coach vooral bezig met inspire-
ren en motiveren. Afrikaanse kinderen leren 

volgens hem bijvoorbeeld niet goed om 
‘nee’ te zeggen. Daardoor ontstaan veel 
problemen, waaronder seksueel misbruik. 
Jerim: “Ik leer ze dat ze iemand zijn, met 
een mening. Ouders zullen kinderen altijd 
vertellen hoe ze dingen precies moeten 
doen. Ik laat ze iets zien, maar laat ze zelf 
de keuze maken. Als ik over een weg heb 
gewandeld en er zat ergens een gat, dan 
vertel je dat. Maar je laat ze zelf de keuze 
maken de weg wel of niet te nemen. Voet-
bal is daar een perfect middel voor. Als ik 
ze op een stukje gras laat zitten en het ga 
uitleggen, vallen ze in slaap. Maar tijdens 
het plezier van voetbal pikken de kinderen 
veel op.”

Dat voetbal een belangrijk bindmiddel kan 
zijn ondervond Jerim heel sterk tijdens het 
geweld dat losbarstte na de verkiezingen in 
Kenia eind 2007. Mensen van verschillende 
stammen vielen elkaar aan. 

KNVb worldCoaches

iedere voetballer, wereldwijd, verdient een goede coach. met het 
WorldCoaches-programma leidt de knvb - in nauwe samenwer-
king met lokale partners - voetbalcoaches op. coaches die niet 
alleen goed voetbaltraining geven, maar ook alles weten over de 
lokale problemen en kansen, en zo de gemeenschap versterken. 
coaches die voetbal met passie inzetten voor sociale ontwikkeling. 
die een rolmodel zijn. binnen en buiten het veld.

de knvb leidt sinds 1997 Worldcoaches op. inmiddels zijn ruim 
3.000 coaches opgeleid in meer dan vijftien landen in azië, afri-
ka, oost-europa en latijns- amerika. Worldcoaches geven les op 
uiteenlopende plekken: op scholen en voetbalclubs, in sloppenwij-
ken en achterstandsbuurten.  

de Worldcoaches worden zo geschoold dat zij zelf in staat zijn 
hun kennis lokaal over te dragen aan toekomstige Worldcoaches. 
van gymleraar tot voormalig profvoetballer, man of vrouw: in prin-
cipe kan iedereen Worldcoach worden.

www.worldcoaches.nl

Meer dan Voetbal staat eigenlijk voor het zichtbaar maken 
van díe activiteiten die vroeger bijna van nature in de 
samenleving waren opgenomen. daar was de slager om 
de hoek, maar ook de voetbal- of gymnastiekclub die een 
organische functie hadden in vrijwel elke gemeenschap. 
In het verlengde daarvan zijn verenigingen, teams en 
mensen jaren achtereen druk doende geweest om 
uiteindelijk allemaal hun eigen eiland te vormen. Nu 
komt er weer druk op zowel bestuurders, coaches als 
verenigingen vanuit de vraag op welke manier die 
impliciete verbindingen in de samenleving weer meer 
zichtbaar kunnen worden gemaakt.  

Soms heb ik daar wat dubbele gevoelens bij. Enerzijds is er de 
logica van het gegeven dat sport per definitie zijn eigen dynamiek 
in de samenleving heeft, de sportvereniging heet niet voor niets ver-
eni-ging! Vereniging zegt dat zij iets verenigt en wat verenigt ze 
dan? Ze verenigt mensen, ongeacht hun ras, afkomst, geloof of 
huidskleur. Dát is een van de grote krachten van sport; sport maakt 
geen onderscheid en discrimineert niet, integendeel de bindende 
kracht van sport en de sportvereniging is ongekend.

Maar omdat we in de samenleving in toenemende mate te maken 
hebben gekregen met het probleem dat mensen in een verdeelde 
samenleving zijn uitgesloten of anderszins buitenspel zijn gezet, 
wordt nu erkend, ook door de aanvankelijk nog terughoudende 
buitenwereld, dat sport een belangrijke rol heeft in een inclusieve 
samenleving. Het verbluffende is dat sport zo ongeveer de opdracht 

CoLuMN
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heeft gekregen, waarvan ze zelf altijd heeft gezegd dat die in haar 
natuur en feitelijk bestaan ligt opgesloten. Dat we in de sport nu met 
z’n allen expliciet moeten maken wat impliciet altijd al heeft bestaan, 
de verantwoordelijkheid voor een maatschappelijke rol in een niet 
altijd harmonieuze samenleving.

Om de kern van de maatschappelijke opdracht die de sport per 
definitie uitdraagt zichtbaar te maken, hebben de clubs in de eredivisie 
voorop gelopen. Ze hebben, zonder er al te veel ruchtbaarheid 
aan te geven, aangetoond van hoeveel waarde hun - impliciete - 
maatschappelijke boodschap kan zijn. Veel groter in elk geval dan 
lang is verondersteld en zonder zich daarbij te laten leiden door 
de in hun wereld gangbare verkoop- of marketing-wetten. Nu is 
het zaak dat bewustzijn een nog breder draagvlak te geven via 
de sportvereniging op een lager niveau, maar geworteld in vaak 
hechte gemeenschappen. Onmisbaar daarbij is de hulp van echte 
rolmodellen.

Ik ben ervan overtuigd dat ook coaches daarin een prominente rol 
kunnen spelen nu je kunt zeggen dat de smeekbede, die sport altijd 
heeft gedaan, eindelijk wordt verhoord en erkend, maar dat die 
smeekbede ook is omgezet in een opdracht. En die opdracht gaan 
wij vervullen met misschien wel het ultieme doel dat het uiteindelijk 
weer vanzelfsprekend is dat de voetbalvereniging ver-enigt. En dat 
zou het mooiste zijn: expliciet en impliciet naast elkaar, daar gaat 
het uiteindelijk bij ons allemaal om.

JOOP ALBERdA

Voorzitter NL Coach

— van impliciet naar 
eXpliciet.
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bouchra: “als de ouders maar een 
keertje komen, dan snappen ze Wat 
hun dochter aan het doen is.”

Voor topzaalvoetbalster bouchra Ait 
LHou is voetbal “haar eerste liefde.” 
En die wil ze graag met andere 
Marokkaanse meiden delen. 

Bouchra is een natuurtalent. Ze begint al 
jong op straat te voetballen. Als ze een keer 
bij een voetbaltraining van haar zus bij   
Buitenveldert komt kijken, vraagt de trainer 
of ze niet even mee wil doen. Bouchra: “Ik 
was meteen verkocht.” Nog geen twee jaar 
later speelt ze hoofdklasse veldvoetbal.

In de jaren die volgen speelt ze bij veel ver-
schillende clubs. Niet haar keuze - ze wordt 
gek van al het reizen - maar ze wordt nou 
eenmaal steeds gevraagd. “Voetbal is mijn 
alles. Als ik ergens voor word gevraagd 
kan ik geen nee zeggen.” Zo geeft ze ook 
veel clinics op scholen en verenigingen. Ze 
is daarvoor zelfs twee keer in Abu Dhabi 
geweest. Maar het spelen eiste zijn tol: het 

was lichamelijk zwaar en bovendien kreeg 
Bouchra een baan bij de gemeente. “Ik kon 
niet meer alles op voetbal richten. 

Ze laat veldvoetbal voor wat het is, en gaat 
zaalvoetballen. “Dat was meteen veel leuker!
Ik kan m’n ei erin kwijt, ik ben een heel tech-
nische speler, ik heb leren voetballen op 
straat.” Ook in de zaal blinkt ze uit: ze 
speelt eredivisie en twee jaar geleden zat 
ze in het Nederlands Elftal en speelde een 
interland tegen Spanje. “Dat was echt ge-
weldig. Een heel vette zaal met heel veel 
publiek, echt een grote wow-factor. We ver-
loren, maar wat was het een eer om daar 
te spelen.”

Tekst: Mira zeehandelaar | Beeld: Danielle van Ark
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al hun kinderen komen kijken. “In onze cul-
tuur hebben veel mensen wel zes of acht 
kinderen. Maar als ze maar een keertje 
komen, dan snappen ze wat hun dochter 
aan het doen is.”

Zonder hoofddoek en met maillot
Nu traint Bouchra een team meisjes bij 
zaalvoetbalvereniging OS Lusitanos. Daar 
is speciaal in samenwerking met de KNVB 
een zaalvoetbalschool opgericht om meisjes 
van twaalf tot achttien aan het zaalvoetbal-
len te krijgen. Bouchra’s team is gemengd 
met Surinaamse, Marokkaanse,
Nederlandse en Portugese speelsters, en 
krijgt iedere zondag training. Gelukkig 
mogen die meiden wel allemaal voetballen 
van de ouders. 

Neem Miryam. Zij voetbalde al vanaf haar 
tiende op school, en zit sinds een paar 
maanden bij Bouchra in het team. Miryam 

en die kwamen er ook bij. Maar het doel 
was om allochtone meisjes die niet mogen 
voetballen over de streep te trekken. Nou 
ja, met name de ouders dan.”

Het liep storm. Binnen no-time heeft 
Bouchra twee volle teams met dertig mei-
den, en een wachtlijst die minstens net zo 
lang is. Het geheim? De ouders uitleggen 
wat er gebeurd, ze laten kijken. “Er was 
een meisje die stiekem kwam voetballen. 
Toen dacht ik: dat is niet goed, het is mijn 
verantwoordelijkheid.” Bouchra organi-
seerde een bijeenkomst voor alle ouders 
en vond haar moeder bereid om aan de 
ouders uit te leggen waarom Bouchra juist 
wel mag voetballen. “Het was een groot 
succes, de ouders kwamen kijken en wisten 
niet wat ze zagen. Dat hun dochters zo’n 
talent hadden! Zonde dat ze daar niet jaren 
eerder aan konden beginnen denk ik dan.” 
Bouchra snapt wel dat ouders niet altijd bij 

ouders over de streep
Goed. Tot dusver het succesverhaal van 
Bouchra. Opgevoed door moderne
Marokkaanse ouders mochten zij en haar 
zussen altijd sporten. “Kickboxen, voetbal-
len, onze ouders stimuleerden ons.” Maar 
dat was bij veel andere Marokkaanse 
gezinnen wel anders, zag Bouchra. “Veel 
meiden mogen niet voetballen om verschillen-
de redenen. Omdat het ‘een echte jongens-
sport’ zou zijn bijvoorbeeld, omdat het in 
een kort broekje is en omdat het hoofd-
doekje af gaat.” Veel ouders vinden het 
ook niet prettig als de trainer een man is en 
dat ‘jongens zo staan te kijken.’ Bouchra: 
“Daarom is zaalvoetbal ook geschikter, het 
is meer beschut.”

Om die meiden toch aan het voetballen te 
krijgen, richtte Bouchra vier jaar geleden 
een speciaal team voor allochtone meisjes 
op. “Autochtonen waren ook welkom hoor, 

bouchra: “ik benader de 
groep met een open mind. 
als er plezier is komt het 
voetballen vanzelf.”
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Johan Cruijff is één van de eerste oud-sporters geweest 
die zijn naam en netwerk heeft ingezet om iets positiefs 
én structureels te willen bijdragen aan onze maatschappij. 
Met de sport en het belang van sporten en bewegen 
voorop tracht hij via zijn Johan Cruyff Foundation iets te 
doen aan een aantal maatschappelijke problemen. Veelal 
dicht bij huis, namelijk; kinderen worden steeds dikker 
en ongezonder door weinig beweging en slechte voeding. 
Normen en waarden vervagen en men voelt zich minder 
veilig op straat. door individualisering en automatisering 
wordt het noodzakelijke persoonlijk contact om problemen 
te bespreken en te tackelen steeds moeilijker.

Ondertussen gaan ook de sportorganisaties zelf zich meer richten  
op hun maatschappelijke rol in de samenleving. Onze grootste sport 
- voetbal - heeft een belangrijke voortrekkersrol. Het beste voorbeeld 
is misschien wel FC Barcelona, dat ervoor koos om Unicef op het 
tenue te zetten. Maar ook de realisatie van Cruyff Courts door de 
spelers van het Nederlands Elftal aan de jeugd van Amsterdam, 
Rotterdam, Eindhoven, Zeist, Hillbrow (Zuid-Afrika) en binnenkort 
Krakow (Polen). Een heel tastbaar en blijvend stukje Oranje dat we 
wereldwijd achterlaten. Voor de Cruyff Courts in het buitenland zoeken 
we dan vaak ook de samenwerking met KNVB WorldCoaches, om 
de kracht van voetbal in te zetten voor de ontwikkeling van de lokale 
gemeenschap. 

CoLuMN
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Samen met onder andere de KNVB hebben we nu ruim 150 Cruyff 
Courts gerealiseerd. Deze kleine voetbalveldjes hebben als doel om 
dichtbij huis en school een veilige plek voor de jeugd te creëren 
om te sporten en spelen. Daarnaast is het een podium in de wijk 
en valt het toezicht en onderhoud onder verantwoordelijkheid van 
de lokale overheid. Want met enkel de aanleg van een trapveldje 
ben je er nog niet. Wij zijn dan ook erg blij met de toekomstige, 
jaarlijkse investering van VWS van 70 miljoen in sportbuurtcoaches. 
Zij zijn de schakel tussen onderwijs, sport, jeugd, gemeente, ouders 
en buurtbewoners. 

Het Cruyff Court als podium overstijgt de voetbalsport. Op het 
Cruyff Court van Saba kun je bijvoorbeeld ook honkballen. Met de 
Basketbalbond en de Atletiekunie kijken we naar de inrichting van de 
omgeving en mogelijke clinics. Hockeyclub Feyenoord speelt op het 
Cruyff Court z’n jeugdcompetitie en op verschillende plekken in Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere ligt er naast het Cruyff Court 
een Krajicek Playground. Met als resultaat een geweldig aanbod van 
sport voor de buurt. Inclusief structureel toezicht en kansen voor de 
jeugd om zich verder te ontwikkelen.

Ondanks alle positieve en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen 
ben ik van mening dat er nog veel meer te winnen is. Samenwerken 
is daarin essentieel. Mijn ambitie: meer verbinden van goede 
initiatieven, met een beter eindresultaat voor iedereen! 

CAROLE THATE

Directeur Cruyff Foundation

— de maatschappelijke 
kracht van voetbal.

draagt altijd een hoofddoek, behalve als 
ze voetbalt. “Geen probleem,” vindt ze 
zelf. Ze houdt wel haar maillot onder haar 
broekje aan. “Mijn ouders vinden het prima 
als ik voetbal. Ze vinden het wel prettig als 
Bouchra ze opbelt om te zeggen waar en 
hoe laat we spelen. Uit bezorgdheid.” 
Bouchra: “Dat doe ik met meer ouders, ik 
vind dat contact ook belangrijk.”

Bouchra is voor Miryam een rolmodel. 
Miryam: “Ze geeft heel goed training en 
neemt de tijd voor ons. Ze is veel minder 
streng dan de voetbaltrainer die ik had op 
school.” Bouchra: “Bij mij staat plezier op 

nummer één. Ik trek heus mijn grenzen, ze 
moeten stil zijn als ik iets uitleg. Maar ik 
benader de groep met een open mind. Als 
er plezier is komt het voetballen vanzelf. En 
we werken aan mentaliteit. Als je niet kunt, 
stuur je me netjes een mail, als je te laat 
komt heb je een goede reden.” 

Het kriebelt wel weer om een team bij 
elkaar te krijgen met allochtone meisjes die 
niet mogen voetballen van hun ouders.
Bouchra: “Zodra ik de tijd heb ga ik dat 
weer doen. Voetbal is zo goed voor die 
meiden, ze kunnen hun emotie kwijt.”

Meer dan Zaalvoetbal
 
zaalvoetbal is de grootste zaalsport 
van nederland. de knvb wil zaalvoet-
bal de komende jaren verder ontwikke-
len. niet alleen in sportief, maar ook in 
maatschappelijk opzicht. 

zaalvoetbal bereikt nieuwe en andere 
doelgroepen. de knvb participeert 
daarom actief in maatschappelijke pro-
jecten rondom zaalvoetbal. 

Met het primair- en voortgezet onder-
wijs: scholencompetities in rotterdam, 
amsterdam, hoorn, heerenveen en 
maastricht. 

Met verenigingen: opzet en ontwik-   
keling van 15 zaalvoetbalscholen in de 
wijk. 

Met betaaldvoetbalorganisaties: samen-
werking met de maatschappelijke voet-
balcompetitie van n.e.c. nijmegen 
(n.e.c. - buurtbattle). 

En met welzijn: zaalvoetbal voor mei-
den in den bosch in samenwerking met 
divers (jongerenwerk).
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ruud: “Wij Willen de springplank zijn 
voor kinderen die de kans niet krijgen 
om hun talenten te ontWikkelen.”

Met zijn Ruud van Nistelrooy Academy 
wil Van Nistelrooy jongeren de kans 
geven hun talent te ontwikkelen. 
Inspiratiebron is zijn jeugdtrainer 
Hasje. die gaf Van Nistelrooy in de 
b1 van RKSV Margriet voor het eerst 
zelfvertrouwen. Hasje zelf vindt dat 
allemaal wel meevallen.

Als een wat blue menneke kwam hij binnen 
bij RKSV Magriet, voetbalclub in Oss. Een 
lange slungel, maat 45 en hangende schou-
ders. Ruud van Nistelrooy, veertien jaar.
Dat jaar bloeide hij helemaal op. De B1 
werd kampioen van Nederland, met Van 
Nistelrooy als absolute uitblinker. De trainer 
van het team heette Adriaan Ruys, maar dat 
weet bijna niemand. De man staat bekend 
als ‘Hasje’ en Van Nistelrooy laat tot de 
dag van vandaag geen mogelijkheid onbe-
nut om uit te roepen hoe belangrijk Hasje 
was voor zijn ontwikkeling tot topvoetballer.
Van Nistelrooy: “Hij gaf je het gevoel dat 
je helemaal te gek was. Zijn enthousiasme 

motiveerde en stimuleerde. Als iemand je 
begrijpt, en er altijd voor je is, en je het 
vertouwen geeft dat je bijzonder bent, dan 
maak je enorme stappen.”
We schakelen over naar een keukentafel in 
Oss. Hasje, een imposante kerel met een stem 
als een kerkklok, is er de man niet naar zich- 
zelf op de borst te kloppen. “Ach, iemand 
anders had dat ook kunnen doen.”
Zijn vrouw Joke neemt onmiddellijk het ge- 
sprek over. “Eg niet! Hij is veel te bescheiden.”
Hasje: “Ach, dat weet ik allemaal niet.”
Joke: “Nou, ik weet het wel!”
Hasje: “Talent kun je niet leren. Dat kun je 
hooguit sturen.”

Tekst: Hans van der Beek | Beeld: Jeroen Hofman
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dat is de realiteit. Maar niet kunnen beginnen 
je talent te ontwikkelen, en je hebt wel die 
vurige wens, maar je voelt: ik krijg gewoon 
de kans niet - dat willen wij voorkomen. Die 
springplank willen wij zijn.”
Aan een keukentafel in Oss is Hasje eigen-
lijk best trots dat hij de inspiratiebron is voor 
dit alles, al moet je dat wel uit hem trekken. 
“Ja, dat is mooi. Natuurlijk is dat mooi. Hij 
zegt dat altijd, ja, maar ik zie dat toch niet 
zo zitten. Dat had iedereen gekund.”
“Helemaal niet!” En daar was Joke weer.

Hasje: “Je moest hem af en toe even kwaad 
maken. Maar je moest hem wel altijd ver-
trouwen geven. Dat had Ruud nodig.”
Alles om Van Nistelrooy nóg beter te maken 
dan hij al was.

de Ruud van Nistelrooy Academy
Een jeugdtrainer als Hasje wenst 
Van Nistelrooy iedereen toe. Daarom begon 
hij in 2010 met de Ruud van Nistelrooy 
Academy. Van Nistelrooy: “Wij willen dat 
ook zijn, een inspiratiebron. Onze coaches 
en leraren helpen jongeren tussen de negen 
en veertien jaar te ontdekken wat hun talen-
ten zijn en wijzen hen de weg. Iedereen 
gaat op zoek naar zijn of haar passie.”
De Academy heeft drie vestigingen, in Oss, 
Den Bosch en Eindhoven, en werkt samen 
met basisscholen, vooral in wijken die het 
nodig hebben. Op advies van die scholen 
worden klassen op de Academy samenge-
steld, waar de jongeren onder professionele 

begeleiding op zoek gaan naar hun talent. 
Dat kan schilderen zijn, boksen, blokfluit, 
dans - alles.
Zo wordt ontdekt waar de kracht en de pas-
sie van een kind ligt, en worden ze op weg 
geholpen, op de Academy zelf, maar ook 
op een muziekschool, dansschool, sport-
club. Van Nistelrooy: “Het is echt fantastisch 
om te zien. Er zit bijvoorbeeld een meisje 
tussen dat graag verder wilde met dansen. 
Nu treedt ze echt al op tijdens dansfestivals.”
Van Nistelrooy wilde, na zijn imposante 
carrière, iets terugdoen voor de maatschap-
pij, en hij dacht toen aan Hasje. 
Van Nistelrooy: “Ik vroeg me af: wat wil ik 
betekenen voor mensen. En ik dacht, er zijn 
zoveel kinderen die minder kans krijgen 
dan anderen. Er gaat zoveel talent verloren, 
omdat ze kans niet eens hebben gekregen. 
Dat vind ik moeilijk te verteren.”
“Als talent wordt vergooid, maar je hebt wel 
die kans gehad, dan is dat ook erg, maar 

hasje: “maar je moest hem 
Wel altijd vertrouWen geven. 
dat had ruud nodig.”

over zich, zijn manier van doen, zijn stem - 
mensen hebben daar ontzag voor.”
Hasje: “Tja, zo ben ik gewoon., ik weet het 
ook niet. Voetbal, hè. Ik vind dat gewoon 
een mooie sport.”
Hasje ontfermde zich over Van Nistelrooy. 
Regelde nieuwe voetbalschoenen voor hem 
(“Copa Mundial, het mooiste dat ik ooit had 
gekregen, ik ging ermee naar bed, bij wijze 
van spreken.”) en reed hem overal naartoe, 
naar districtswedstrijden, naar de jeugd-
selectie, zelfs een jaar later nog, toen Van 
Nistelrooy overstapte naar FC Den Bosch. 
Maar boven alles bracht hij hem discipline 
bij. Ruud moest vroeg naar bed, zijn schoe-
nen poetsen, niet stappen op zaterdag. 
Hasje: “En dat deed hij dan ook. Dat vertel-
den zijn pa en ma.”
Dan weer gaf hij hem een aai over de bol, 
dan weer schold hij hem vol. Tijdens de kam-
pioenswedstrijd zette Hasje Van Nistelrooy 
doodleuk op de bank. 

de stem vol vertrouwen
Maar precies dat is wat Hasje deed met 
Ruudje van Nistelrooy. Om te beginnen 
door die stem. Van Nistelrooy begint weer 
te stralen als hij daaraan terugdenkt. “Die 
stem, jongen, dat galmde over het hele 
veld. En al helemaal na een mooie actie.”
Terug naar de keukentafel in Oss.
Joke: “Als hij praat, is iedereen stil. Ja, 
behalve ik.”
Hasje: “Je moet wel iets kunnen uitleggen.”
Joke: “Ik weet altijd waar mijn man is. Ik ga 
gewoon op het geluid af. Hij heeft iets 
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CoLoFoN

— michael van praag 
nodigt je uit

Voetbal is de grootste sport en de KNVb is de grootste 
sportvereniging van Nederland. Voetbal heeft auto- 
matisch een belangrijke maatschappelijke rol. Maar, 
als KNVb willen we verder gaan en maatschappelijk 
meer betekenen door: verenigingen te stimuleren 
zich te ontwikkelen tot ‘open club’, door coaches te 
ondersteunen op sociaal-maatschappelijk gebied en 
door een voetbalklimaat te creëren dat voor iedereen 
toegankelijk is.

Op welk niveau je ook speelt, bij voetbal win je nooit in je eentje. Je 
doet het met z’n allen. Dit geldt ook voor de KNVB. Wij willen onze 
maatschappelijke rol verder ontwikkelen, maar niet het wiel opnieuw 
uitvinden. De KNVB wil weten wat er bij zijn achterban speelt en 
maatschappelijke koplopers een podium bieden.
 
Deze tweede editie van Over de Hele toont u zeven maatschappelijke 
voorbeelden, waarin we laten zien dat voetbal veel meer is dan 

alleen een spelletje. In een land met 3.275 verenigingen, ben ik 
ervan overtuigd dat dit slechts de top van de ijsberg is. 
 
Om hier handen en voeten aan te geven, zal ik het komende jaar 
een bezoek brengen aan minimaal vijf aansprekende initiatieven. 
Via deze weg wil ik u dan ook persoonlijk uitnodigen om mij uw 
maatschappelijke verhalen en projecten voor het seizoen ‘12/’13 te 
sturen. U kunt mij bereiken via overdehele@knvb.nl.
 
De samenleving kan niet zonder voetbal, maar voetbal kan ook niet 
zonder de samenleving.
 
Ik kijk uit naar uw reactie. 
Met hartelijke groet,

Michael van Praag

 Beeld: David de Jong
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