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Ons voetbal staat voor gek met
mensen die nooit helemaal objectief
kunnen zijn
COLUMN
Columnist Willem van Hanegem zag met lede ogen aan hoe de KNVB afgelopen
week beslissingen nam over het Nederlandse voetbal. ,,Wat mij stoort, is dat
niemand in dit wereldje nog objectief is.”

Willem van Hanegem 27-04-20, 08:00\

In het contract van Alan Pardew zou staan dat hij een ton bonus krijgt als hij ADO
Den Haag in de eredivisie houdt. Ik zou hem hooguit een regenton geven. Later
begreep ik dat het bedrag lager ligt en dat de trainer van ADO al heeft geroepen dat
hij het sowieso aan een goed doel schenkt. Misschien kan hij het dan overmaken
naar Leeuwarden en Doetinchem.
We leven in een tijd waarin na alles wat er wordt gezegd meteen de zin volgt dat er
wel ergere dingen aan de hand zijn in de wereld. Maar daar moeten we wel weer van
af. Je zult maar supporter van Cambuur zijn. Die club had de rest van de competitie
kunnen spelen met twee kleuters en een peuter in de voorhoede en dan nog was die
ploeg gepromoveerd. De Graafschap ook natuurlijk.
Maar hier kiezen we voor ADO Den Haag en RKC, want die hadden nog best een
aardige kans gehad in de slotfase van de competitie. De KNVB zei het. Maar waarom
dan? Helemaal niemand in Waalwijk hield nog rekening met handhaving. RKC heeft
leuk voetbal gespeeld, maar had zich in de winter al verzoend met degradatie. Bij
ADO is er zelfs niet eens leuk voetbal gespeeld. Voor de komst van Pardew was het
niets en daarna was het nog slechter. Er is daar van dit seizoen één grote puinhoop
gemaakt en dan lees ik nu serieus dat ADO altijd wel een leuke eindsprint heeft in de
competitie.

Het is weer zo onhandig aangepakt allemaal. Ons
voetbal staat nu voor gek
In Zeist hebben ze een grote fout gemaakt door puur voor de eredivisie te kiezen en
de clubs uit de eerste divisie als minderwaardig te behandelen. Wat mij stoort, is dat
niemand in dit wereldje nog objectief is. Han Berger, tegenwoordig rvc-lid bij de
KNVB, is trainer geweest van FC Utrecht, De Graafschap en Cambuur. Hij heeft ze
niet geholpen, maar misschien heeft hij wel gedacht ‘die clubs kan ik zeker niet
helpen’. Het feit dat je er over na kunt denken zegt al voldoende
En dat andere rvc-lid, Jan Smit? Die is voor Heracles en niet voor FC Twente.
Directeur Eric Gudde is voor Feyenoord en bovendien helemaal wezenloos van
Martin van Geel, die er als algemeen directeur van Willem II vrijdag bepaald niet
slecht van af kwam, toch?
En dan al die meningen. Van journalisten die overduidelijk belangen hebben dat hun
club iets overhoudt aan het seizoen. En van de onvermijdelijke Chris Woerts, die
commercieel werk doet voor ADO, maar durft te roepen dat je in tijden van crisis
niemand mag straffen. Wat hij eigenlijk zegt, is dat ‘zijn’ ADO in de eredivisie moet
blijven.
Ik heb zelf bij FC Utrecht gewerkt, dus misschien dat mensen nu vinden dat ik geen
recht van spreken heb als het over die club gaat. Maar FC Utrecht grijpt nu overal
naast, terwijl het een wedstrijd minder heeft gespeeld dan Willem II. En ze hebben
een beter doelsaldo én hadden nog kans op Europees voetbal via de bekerfinale.

Gek hè, dat ze daar een rechtszaak aanspannen tegen de KNVB?
Het is allemaal weer zo onhandig aangepakt in Zeist. Ons voetbal staat voor gek met
peilingen van meningen die toch niet meetellen, met mensen die beslissingen nemen
en nooit helemaal objectief kunnen zijn. Nu rennen we weer allemaal naar de
rechtbank. Daar hoort het voetbal helemaal niet thuis. Maar clubs als Cambuur, De
Graafschap en FC Utrecht hebben eerlijk gezegd wel een punt. Dat is nog zwak
uitgedrukt.

