Tijs (14) geniet van zijn werk als
materiaalman van FC Utrecht
VIDEO
Spullen wassen, ballen oppompen, shirtjes bedrukken. Tijs de Ridder (14) uit Vleuten
was vandaag een halve dag de assistent van Jorrit Andela, materiaalman van FC
Utrecht.
Hans van den Ham 20-11-18, 15:02

Spits Gyrano Kerk wandelt binnen, aanvoerder Willem Janssen loopt langs. Dat kan
gebeuren in de catacomben van Zoudenbalch, het trainingscomplex van
eredivisionist FC Utrecht. Tijs de Ridder uit Vleuten is er ook. Een ochtend in dienst
als materiaalman. Hij had ook trams uit de remise kunnen rijden, stylist kunnen zijn
bij GTST, of storemanager bij IKEA. Maar voor hem waren dat geen opties. ,,Ik wilde
iets doen bij FC Utrecht. Dat is mijn club.’’

Tijs mag een dagje materiaalman zijn bij eredivisieclub FC Utrecht vanwege een
actie van Unicef. © Foto Ruud Voest

Alle bovengenoemde dagtaken werden aangeboden in het kader van de Unicef-actie
Als Een Baas! Een dag waarop kinderen even de baas zijn van bedrijf of instelling en
Unicef zo extra aandacht vraagt voor hun rechten.

Zenuwen
Tijs kwam de actie tegen op Instagram, schreef een sollicitatiebrief en werd
uitgekozen om een dagdeel materiaalman te zijn. Moeder Karin: ,,Hij heeft goed
geslapen, maar in de auto richting Zoudenbalch kreeg hij toch de kriebels. Hij is een
echte fan hè. Met seizoenskaart voor de thuiswedstrijden en regelmatig krijgt hij zijn
vader zo gek om mee te gaan naar een uitwedstrijd.’’
Maar als hij onder de hoede van materiaalman Andela ballen heeft opgepompt,
trainingsspullen heeft klaargelegd en nieuwe shirts heeft bedrukt, zijn die zenuwen
wel verdwenen. Tijs heeft het naar z’n zin. ,,Erg leuk. We zijn ook in de kleedkamer
van de spelers geweest. Mijn favoriet? Joris van Overeem. En hij was de eerste die
ik tegenkwam en een hand mocht geven.’’
Straks gaan beide materiaalmannen de tenues voor de thuiswedstrijd zondag tegen
De Graafschap klaarleggen. Daar moet op tijd mee begonnen worden, ook nu
Andela een hulpje heeft. ,,Tijs is een enthousiaste jongen. Die zou ik er wel elke dag
bij willen hebben.’’
Inmiddels zitten de spelers aan de lunch, de dinsdagtraining begint om 12.00 uur.
Tegen die tijd zit het werk van Tijs er alweer op. Kan hij in alle rust handtekeningen
gaan jagen. En wie weet is hij in de toekomst ooit een keer écht de baas van de FC.
Op het veld, welteverstaan. ,,Behalve dat ik voetbal, volg ik ook een
scheidsrechterscursus. Ik hoop ooit FC Utrecht te fluiten.’’

