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Hans Kraay jr.: ‘Van Gerven?  

Roken en drinken, ja. Maar duiken deed hij niet!’

Hans Kraay jr. en keepers. Niet bepaald liefde op het eerste gezicht. 

En dat is nog zacht uitgedrukt. Als analist van Fox Sports haalt de 

oud-verdediger van clubs als de Edmonton Drillers, Helmond Sport 

en fcn Sint Niklaas wekelijks uit naar, in zijn ogen, incapabele bal-

lenvangers. En daar zijn er volgens Hans veel van op de wereld. Heel 

veel.

Als trainer van fc Lienden schroomt Hans eveneens niet om na 

een verloren bekerwedstrijd zijn eigen keeper Jan Schimmel spijker-

hard door de spreekwoordelijke mangel te halen. Voor de camera’s 

van datzelfde Fox Sports zegt hij: ‘De keeper moet zo’n bal altijd 

hebben. Je hoeft er nog niet eens voor te duiken. Ik ga hem niet 

belachelijk maken. Maar alle drie de goals waren volledig houdbaar.’ 

Het zal je maar gezegd worden. Op de nationale televisie. Door je 

eigen trainer!

Zo komt Hans dus over als een behoorlijk botte en ongelikte beer. 

En dat, beste mensen, is hij juist níét. Hans is uiterst sympathiek, 

heeft een prettig gevoel voor humor, verstaat de kunst te overdrijven 

en vindt het tevens heerlijk bij tijd en wijle redelijk ongenuanceerd 

de knuppel in het hoenderhok te gooien. Keihard!

Zeker als het om keepers gaat. 
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Met meer clubs achter zijn naam dan een nest katten levens heeft, is 

het aantal keepers dat zich ploeggenoot van Kraay mocht noemen 

natuurlijk aanzienlijk. Dat was niet altijd een onverdeeld genoegen.

‘In 1988 speelde ik bij Eindhoven. En trainer Theo Verlangen ver-

telde vol trots, en met dat vette Haagse accent van hem, dat hij André 

van Gerven had weten te strikken als onze keeper. Iemand die bij psv 

had gekeept en bij fc Twente. Die dicht tegen het Nederlands elftal 

aan zat en Europese wedstrijden had gespeeld. En nu dus het doel 

ging verdedigen van de bescheiden eerstedivisionist Eindhoven. Ja, 

dat was wat. Van Gerven zou de rots in de branding zijn voor onze 

defensie, waar René van de Kerkhof en ik centraal achterin stonden. 

Een baken van rust. De eerste dag dat Van Gerven zich bij ons in de 

kleedkamer meldde was direct een memorabele, want Van Gerven 

draaide meteen een sjekkie. Verlangen, echt een disciplinetrainer, 

pikte dit natuurlijk niet. “Wat ben jij nou aan het doen?” “Sjekkie 

draaien, trainer.” “En wat ga je daarmee doen?” “Nou, als u uitge-

sproken bent, trainer, dan steek ik die op onderweg naar het trai-

ningsveld.” Er kwam bij Verlangen stoom uit zijn oren, maar Van 

Gerven was niet onder de indruk. “Ik heb overal sjekkies gerookt, 

trainer, bij psv en bij Twente, dus hier ook,” was zijn laconieke ant-

woord. Dat Verlangen van boosheid vlekken in zijn nek kreeg, deed 

hem niks. En Van Gerven hield woord. Eenmaal buiten, op weg naar 

het trainingsveld, stak onze veelgeprezen keeper doodgemoedereerd 

een sjekkie op. Verlangen in verbazing achterlatend. Vervolgens gin-

gen we trainen en onze keeperstrainer, Peter Adjanski, wilde met hem 

aan de slag, maar daar had Van Gerven dus geen zin in. “Ik doe wel 

mee met de positiespelletjes, maar ik ga niet duiken. Geen zin in. 

Hekel aan.” Je begrijpt dat de trots over het aantrekken van zo’n 

gerenommeerde keeper bij onze trainer meteen verdwenen was. Van 

Gerven had het eveneens niet zo op groepsdiscipline. Ging volledig 
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zijn eigen gang. En dreef daarmee Verlangen tot waanzin. De trainer 

wilde ook niet dat wij dronken. Ook aan die beperkende regel had 

Van Gerven lak. We mochten van Verlangen bijvoorbeeld niet meer 

drinken in het spelershome. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk wel. 

Toen de trainer na onze eerste thuiswedstrijd het spelershome in liep, 

wisten de spelers niet hoe snel ze hun pijpjes bier moesten verbergen. 

In de prullenbak. In de plantenbakken. Onder het biljart. Alleen Van 

Gerven bleef rustig zitten en vroeg ploeggenoten zelfs hun bierflesjes 

bij hem neer te zetten. Toen Verlangen op Van Gerven en zijn bier-

verzameling afliep en woedend vroeg waar hij mee bezig was, ant-

woordde Van Gerven: “Waar ik mee bezig ben? Met mijn zevende 

pijpje, trainer. En straks neem ik er nog zeven.” Verlangen werd echt 

knettergek van hem. Maar Van Gerven kon nog steeds goed keepen, 

vergis je niet. Wist altijd heel goed positie te kiezen. Hij hoefde daar-

om bijna nooit te duiken. En dat kwam goed uit, want hij hield niet 

van duiken. Als het echt niet anders kon, dan deed hij het. Maar 

alleen naar links. Nooit naar rechts, want hij had enorm last van zijn 

rechterheup. Op een gegeven moment speelden we met Eindhoven 

tegen az en konden we periodekampioen worden. Dat was echt een 

serieuze prijs voor een klein clubje als Eindhoven. Maar we hadden 

toen echt een goede ploeg. Met Van Gerwen, René van de Kerkhof 

en Carlo de Leeuw bijvoorbeeld. Aan een puntje tegen az hadden we 

genoeg. En kort voor het einde, bij een 1-1-stand, kregen zij een pe-

nalty. David Loggie was hun vaste penaltynemer. En die had een 

favoriete hoek. René van de Kerkhof wist dat en die vertelde dat aan 

Van Gerven. “André, Loggie schiet die bal altijd hard aan de rechter-

kant van de keeper.” “Da’s mooi René, bedankt voor de tip, maar je 

weet, ik duik niet naar rechts. Vanwege mijn heup,” zei Van Gerven 

toen. Loggie neemt de aanloop en schiet die bal, precies zoals Van de 

Kerkhof had gezegd aan de rechterkant van Van Gerven. En Van 

Gerven neemt me toch een duik! Naar links! Van de Kerkhof kwaad. 
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Iedereen kwaad! Van Gerven bleef echter stoïcijns. “Jongens, ik zei 

toch al dat ik niet naar rechts duik!” En zo ging de periodetitel aan 

onze neus voorbij. Door een keeper die niet van duiken houdt.’

Van Gerven, een keeper op zijn retour die zijn eigen plan trekt en 

zich niets gelegen laat liggen aan de regels van de trainer. Iets soort-

gelijks maakt Hans Kraay ook mee in Engeland. Bij Brighton. Waar 

hij met spelers als Jimmy Case en Frank Worthington veld en kleed-

kamer deelt. En met keeper Joe Corrigan, clubicoon bij Manchester 

City. Speelde tussen 1967 en 1983 meer dan vijfhonderd wedstrijden 

voor de Sky Blues en kwam daarnaast negen keer uit voor de Engel-

se nationale ploeg. Vijfendertig jaar oud was Corrigan toen hij ploeg-

genoot werd van Hans.

‘Ik kwam bij Brighton omdat ik in Nederland een schorsing van 

vierentwintig wedstrijden aan mijn broek kreeg. Ik was dus eigenlijk 

een soort voetbalvluchteling toen ik in Engeland neerstreek. En 

Brighton had een ploeg met louter alcoholisten en playboys. Je raadt 

het al: ik voelde me er meteen thuis. We speelden onze eerste uitwed-

strijd tegen Huddersfield Town. We vertrokken al op vrijdag, een dag 

voor de wedstrijd, omdat we zo’n uurtje of zeven, acht met de bus 

moesten. Toen we in ons hotel aankwamen zei onze manager, Chris 

Cattlin: “Vanavond moet je hier doen wat je thuis ook doet de avond 

voor de wedstrijd. Ga je er thuis om tien uur in, dan doe je dat hier 

ook. Drink je thuis de avond voor de wedstrijd een pint, dan doe je 

dat hier ook. Drink je er thuis een stuk of vijf, dan doe je dat hier 

ook.” Nou, de weg naar de hotelbar was natuurlijk snel gevonden. 

En het werd me toch een potje gezellig daar. Er werd daar een be-

hoorlijke omzet gedraaid. Zo rond een uur of elf gingen de eerste 

spelers naar hun kamer. Ook onze manager vertrok naar boven. Het 

groepje barhangers werd steeds kleiner, maar Joe Corrigan bleef maar 

bezig. Die zoop werkelijk iedereen onder tafel. Het was al tegen half-
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drie toen manager Cattlin nog een laatste check deed. Alleen Cor-

rigan hing nog luidkeels aan de bar. Had zich net weer een pint laten 

voltappen door de bardame, met wie hij heftig aan het flirten was. 

En Cattlin kon er niks van zeggen. Want zuipen tot diep in de nacht, 

vlak voor een wedstrijd? “Dat doe ik thuis ook!” Mooie kerel die 

Corrigan. Maar dat was Cattlin ook. Ik kan me nog een uitwedstrijd 

herinneren tegen Middlesbrough. Het was stervenskoud die dag. En 

Cattlin was net uitgeroepen tot Manager of the Month. Zijn prijs: 

een enorme fles whiskey. Die had hij na de warming-up keurig uit-

geschonken in een elftal plastic bekertjes. Bedoeld als opwarmertje 

voor zijn verkleumde spelers. Ik wilde eerst weigeren omdat ik des-

tijds nauwelijks iets dronk, maar een luid bulderende Corrigan die 

achter me stond maakte me duidelijk dat dat geen optie was. Dus 

maar snel dat bekertje whiskey opgedronken. Corrigan dronk er ge-

lijk maar meteen twee. Ik weet nog dat ik na een tijdje voetballen aan 

Heini Otto vroeg, die toen bij Middlesbrough speelde: “Heini, hoe-

veel staat het eigenlijk?” “1-1,” zei Heini. “Bedankt,” zei ik toen. “Wil 

je me op de hoogte van de stand blijven houden, want ik ben zo 

dronken als een tor.” En dat deed Heini. En Corrigan? Die keepte 

een wereldwedstrijd. Haalde de meest onmogelijke ballen uit de 

hoek. Had nergens last van.’ 

Het moge duidelijk zijn dat Hans het prima naar zijn zin had in 

Brighton. Niet in de laatste plaats vanwege de uitspattingen van doel-

man Joe Corrigan.

‘Ja, keepers zijn gek, én gierig, haha. Toen ik in 1979 naar de Edmon-

ton Drillers ging, samen met Dwight Lodeweges, ging ook keeper 

Jan Erdeman mee. Kwam ook van Go Ahead, net als Dwight. Een 

keeper die meer dan twee meter lang was, maar die nooit uit zijn doel 

kwam. Pakte alles op de lijn, hij had een geweldige reflex. Maar wat 
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ons wel opviel was dat het ’s avonds in zijn appartement in Edmon-

ton altijd pikkedonker was. Alsof hij en zijn vrouw nooit thuis waren. 

Dus toen ik hem na twee weken eens vroeg waar hij ’s avonds uithing, 

zei hij: “Gewoon thuis. In het appartement.” Maar er brandt nooit 

licht, zei ik toen. Waarop Jan zei: “Dat klopt. De club betaalt dan 

weliswaar het appartement en heeft een leuk autootje voor ons gere-

geld, maar gas en licht moeten we zelf betalen. Dus zitten we ’s avonds 

altijd gezellig in het donker. Spaart lekker geld uit.” Haha, die Jan! 

Een beetje gek en ontzettend gierig!’
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De onder-de-douche-roker

Zeker in de jaren zestig en zeventig was het gemeengoed. Iedereen deed 

het. Paffen. Roken. En waar er tegenwoordig zelfs buiten op meer en 

meer plaatsen sprake is van een rookverbod, stak vroeger iedereen 

overal en nergens een peuk op. In de bus. In het vliegtuig. Op tv. 

Gezellig.

Op en rond voetbalvelden werd het grootste rookgordijn altijd op-

getrokken door trainers. Waar er nu een rookverbod geldt, stond het 

vroeger in de dug-outs waarlijk blauw van de rook. Trainers als Ernst 

Happel, Fritz Korbach en Leo Beenhakker staken de ene met de 

andere sigaret/sigaar aan. Een rokende trainer was eerder regel dan 

uitzondering.

Maar ook voetballers rookten. En niet te weinig ook. Johan Cruijff 

rookte, als een schoorsteen. Willem van Hanegem rookte. En als je 

De Kromme vertelde dat roken slecht was, antwoordde hij gevat: ‘Ja, 

voor de gordijnen.’

Keepers rookten ook. Dat het een aard had. De door velen als aller-

beste keeper aller tijden bewierookte Lev Yashin was een roker. Een 

kettingroker. Volgens de overlevering pafte hij wel tot aan vier pakjes 

per dag weg. Deze uiterst ongezonde levensstijl zorgde er zelfs voor 

dat zijn bloedvaten dusdanig dichtslibden dat zijn been moest wor-

den afgezet. 
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Ricardo Zamora, de vooroorlogse gigant in het Spaanse doel, rookte 

naar verluidt drie pakjes per dag. En ook Jan Jongbloed, die liefst 

twee wk-finales het Oranjedoel verdedigde, was een verstokte roker. 

Zeker wanneer vlak voor de wedstrijd de zenuwen hem parten begon-

nen te spelen. ‘Vlak voor elke wedstrijd was ik bloednerveus, had een 

enorme faalangst. Ik moest ook steeds naar de wc. Dan rookte ik 

stiekem een sigaretje. Puur van de zenuwen.’

Maar niet alleen Jongbloed, ook de enige andere Nederlandse keeper 

die ooit een wk-finale actief mocht meemaken, bezweek nog weleens 

aan de verlokkingen van een sigaret: Maarten Stekelenburg stak re-

gelmatig de brand in een peuk. 

Tik op een internetzoekmachine de woorden ‘smoking goalkeeper’ 

in en je komt een foto tegen van een keeper die rookt. Tijdens een 

wedstrijd nog wel. De doelman in kwestie is John Osborne van West 

Bromwich Albion, die een sigaretje aangeboden door een meele-

vende fan vriendelijk accepteert. Dat Osborne een sigaretje rookt 

tijdens de wedstrijd, daar keek destijds niemand van op. Osborne was 

een eersteklas zenuwpees, moet u weten. Iemand die wedstrijddagen 

haatte. 

Van maandag tot en met vrijdag vond hij keepen het mooiste wat er 

bestond. Tijdens de dagen dus dat er louter trainingen op het pro-

gramma stonden. Dan leefde hij zich uit en ging uren aan één stuk 

door. Maar aan wedstrijddagen had hij hartgrondig de pest. Van hem 

hoefde het nooit zaterdag te worden. Hij verafschuwde ze. Maar te-

genhouden kon hij ze niet. 

Voor aanvang van de wedstrijden, terwijl zijn ploeggenoten al in de 

spelerstunnel stonden te trappelen van ongeduld, was Ossie, zoals 
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zijn weinig originele bijnaam luidde, immer op het toilet te vinden, 

zenuwachtig aan een peuk lurkend.

En soms nam hij dus tijdens wedstrijden de gelegenheid te baat er 

stevig op los te walmen, zoals in de wedstrijd tegen Queens Park 

Rangers. Waarvan het bewijs dus op internet te vinden is.

Rokende keepers tijdens competitiewedstrijden. Vroeger was dat geen 

punt, maar door evolutie van het materiaal veranderde dit. Het werd 

er namelijk allemaal niet eenvoudiger op toen keepers keepershand-

schoenen gingen dragen. 

Gedoe.

Tegenwoordig is roken ongezond en vies. Driewerf bah! Om van een 

heksenjacht te spreken gaat wellicht wat ver, maar het zal niet voor 

het eerst zijn dat een roker als een melaatse wordt behandeld. Maar 

ondanks de zeer sterke antirookcampagne, zijn ze nog steeds te vin-

den, de verstokte rokers. Ook onder keepers.

Wojciech Szczęsny is er zo eentje die het roken niet kan laten. En dat 

levert hem naast een schorsing en een boete ook een bedenkelijk 

imago en eeuwige hoon op.

We schrijven de datum 1 januari 2015. Arsenal, de club van de Pool-

se keeper, speelt de competitiewedstrijd tegen het ietwat lager inge-

schatte Southampton. Maar The Gunners laten zich in St. Mary’s 

Stadium met 2-0 verrassen en blazen een weinig triomfantelijke af-

tocht. Maar dat is niet het enige blazen dat Szczęsny doet. De keeper, 

die al vaker gesnapt is met een peuk tussen zijn lippen, blaast kort na 

de wedstrijd ook sigarettenrook uit. Terwijl hij onder de douche staat!

Hoe dan?
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Maar Szczęsny wordt betrapt en manager Arsène Wenger is woedend 

op zijn sluitpost. Stoom komt uit de oren van de Fransman. De club 

grijpt in en trakteert de Poolse keeper op een boete van 20.000 pond. 

En schorst hem in één moeite door voor de volgende wedstrijd, die 

tegen Hull.

Ondanks deze afschrikwekkende en door sommigen als buitenpro-

portioneel bestempelde straf, lukt het Szczęsny maar niet om te stop-

pen met roken. Want slechts een paar maanden nadat hij onder de 

douche werd betrapt, wordt hij weer met een sigaret gezien. In Polen 

deze keer. Als hij zich in Warschau met de nationale ploeg voorbereidt 

op de ek-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië, blaast hij even ontspan-

nen letterlijk stoom af. Een moment dat wordt vereeuwigd door een 

paparazzo.

Weer komt de keeper onder vuur te liggen en weer brandt hij zijn 

vingers aan een sigaret.
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De camper van Carlo l’Ami

Terwijl de veldmaarschalk stuurs turend de falende troepen aan-

schouwt, worden de gereedstaande reservisten door de onderofficier 

van dienst over de nieuw te volgen tactiek op de hoogte gebracht. 

Druk wijzend en gebarend. Wat te doen bij corners voor en tegen? 

Wat te doen bij vrije trappen? 

Een vertrouwd beeld voor de gemiddelde televisiekijker. Ik vraag me 

echter vaak af of een speler die op het punt staat in te vallen, wel oor 

heeft voor de afspraken en de aanwijzingen die hem ten deel vallen. 

Oog in elk geval niet. De spelersblik dwaalt vaak af. De focus ligt 

volstrekt ergens anders. Toch kwijt Carlo l’Ami zich telkenmale 

plichtsgetrouw en subliem van zijn taak. De Ajaxinvallers krijgen tot 

in de puntjes te horen wat er van hen verlangd wordt bij standaard-

situaties. En dat krijgen ze dus te horen van Carlo l’Ami. Voormalig 

keeper.

Zouden die Ajaxinvallers überhaupt weten met wie ze van doen heb-

ben? Ik gok dat het overgrote deel geen idee heeft. Een nadere intro-

ductie kan derhalve geen kwaad.

Carlo l’Ami wordt op 20 juli 1966 geboren in Leiden. Hij wordt 

keeper bij het Wassenaarse Blauw-Zwart om vervolgens in het betaald 

voetbal een ruim bemeten rondreis te maken langs Excelsior, psv, 

svv, Dordrecht ’90, svv/Dordrecht ’90, Heracles, Sparta, Heeren-
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veen, Cambuur, Telstar en Feyenoord. Soms als eerste keeper, maar 

veel vaker nog als tweede of soms zelfs derde keus. Een sluitpost, ook 

op de begroting. Niet de meest getalenteerde van alle keepers in die 

periode, maar wel steevast een der meest toegewijde. 

Nee, een uitgesproken toptalent is doelman L’Ami nimmer geweest. 

Maar toch heeft hij het jarenlang volgehouden in het betaald voetbal. 

Met name dankzij zijn onberispelijke arbeidsethos.

Want aan werken heeft hij nooit een broertje dood gehad. Zijn 

voormalig ploeggenoot Gert Jan Verbeek vertelde ooit een verhaal 

dat Carlo l’Ami bij uitstek typeert. 

Verbeek draait, in de jaren negentig, op zijn vrije woensdagmiddagen 

een voetbalschool. De verdediger van Heerenveen probeert wekelijks 

een handvol jonge gastjes de benodigde kneepjes van het vak bij te 

brengen. Ook Carlo l’Ami, keeper van datzelfde Heerenveen, laat 

zich op die woensdagmiddagen vaak op het sportpark zien. In zijn 

kielzog echter geen discipelen. Nee, slechts solitair sjokkend met een 

enorme zak op zijn rug ploegt hij voort. En in die eerder beschreven 

zak een dozijn ballen. Werktuigen om arbeid te laten adelen.

Die ballen legt L’Ami vervolgens op verschillende plaatsen in de zes-

tien neer en trapt ze weg. Haalt ze weer op, legt ze neer en trapt ze 

weer weg. Serie na serie. Woensdag na woensdag. Om doel- en uit-

trappen te oefenen. Urenlang in zijn eentje. Om zich te verbeteren. 

L’Ami was, dat moge duidelijk zijn, een snoeiharde werker. Een 

fanatiekeling zonder weerga, een vakidioot of, zoals hij het zelf zegt, 

‘een perfectionist’.

In de zomer van 1992 is L’Ami, na zijn periode bij Heracles, clubloos. 

De Leidenaar besluit niet bij de pakken neer te zitten, maar juist de 
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camper te pakken. Hij begint aan een roadtrip door België, vastbe-

raden om bij onze zuiderburen een geschikte club te vinden. Zo 

parkeert hij zijn hele hebben en houden bij clubs als Harelbeke, 

Turnhout, Overpelt en Cercle Brugge. Met slechts de vraag of hij 

mag meetrainen. Vaak is het antwoord negatief. 

Uiterlijk nauwelijks uit het lood geslagen vervolgt hij desondanks zijn 

pad. Met zijn eigen bed en wc aan boord en een zwangere vrouw 

thuis. Met de seconde krapper bij kas ook.

In België komt de vriendelijke L’Ami uiteindelijk niet aan bod en 

dus moet hij op zijn schreden terugkeren. In Rotterdam, bij Sparta, 

is nog wel een plaatsje vrij om zijn keepersloopbaan te verlengen. 

Zodat er geld in het laatje komt om babykleertjes voor zijn inmiddels 

pasgeboren dochter van te kopen. 

Hoewel hij de fundamenten blijft leggen voor een solide familiebasis, 

blijkt L’Ami desalniettemin een clubhopper. Meestentijds tegen wil 

en dank in het eigen koude kikkerland. Maar ook buiten de poorten 

blijft hij, na het mislukte camperavontuur in België, proberen zijn 

carrière een buitenlandse wending te geven. Veel verder dan wat te-

lefoon- en faxverkeer naar Japan komt het feitelijk nooit. Een Chinees 

avontuur lijkt er daarentegen wel te komen. Veertien dagen lang is 

hij in China en alles lijkt in kannen en kruiken. Een club, een goed 

salaris, een woning en een auto. Maar ook hier draait het uiteindelijk 

op niets uit en komt hij in Friesland terecht. Daar is hij tussen 1993 

en 1996 in dienst van zowel Heerenveen als Cambuur.

Zijn laatste halte is Rotterdam-Zuid. Als keeper in De Kuip komt 

hij nog tot drie wedstrijden voor Feyenoord.

Op zijn 37e stopt Carlo l’Ami, na ruim 350 wedstrijden in het betaald 

voetbal, met keepen. Gedwongen door een onwillige schouder, op-
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gelopen na een botsing met Romano Denneboom, hangt hij zijn 

keepershandschoenen aan de wilgen. 

Maar stilzitten is er bij L’Ami niet bij. Hij moet, hij wil en hij zal 

door.

Na zijn actieve periode wordt L’Ami keeperstrainer. Eerst in Rot-

terdam bij de Feyenoordjeugd en Excelsior, en vervolgens bij Ajax. 

Zeker gezien de waslijst aan clubs uit de regio Rijnmond lijkt die 

laatste stap niet heel logisch, maar het is er wel een die goed uitpakt. 

Voor beide partijen, zoals we wekelijks op tv kunnen zien wanneer 

hij het nog een keertje uitlegt aan de gretige spelers die op het punt 

staan in te vallen. En precies weten wat ze moeten doen dankzij de 

uitleg van Carlo l’Ami.

Als ze tenminste naar hem hebben geluisterd. 
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Ronald de Boer: ‘Nog nooit iemand  

zo stapelgek en bijgelovig meegemaakt  

als Sjaak Storm! Niet normaal!’

Rituelen. Vaak geboren uit bijgeloof. Je struikelt in de topsport over 

atleten die op wedstrijddagen altijd een bepaalde kleur onderbroek 

dragen. Of altijd eerst hun linkersok aantrekken. Omdat het geluk 

brengt. En victorie. Tot de onvermijdelijke dag aanbreekt dat de 

amulet geen voorspoed brengt. Dan gaat ineens eerst de rechtersok 

aan of wordt er een andere kleur onderbroek uit de garderobekast 

getrokken.

Bijgelovige keepers zijn er ook. Bij de vleet. Je zou er bijkans een boek 

over kunnen schrijven. Zo draagt Iker Casillas een tijdlang zijn kee-

perssokken binnenstebuiten, bijvoorbeeld. Ook de Duitse globetrot-

ter-keeper Lutz Pfannenstiel (zie in dit boek een speciaal aan hem 

gewijd hoofdstuk) had een indrukwekkend rijtje rituelen en hande-

lingen om het lot gunstig te stemmen. Zo trok hij altijd eerst zijn 

linkerscheenbeschermer aan en betrad hij immer eerst met zijn lin-

kervoet het veld. Vlak voor het beginsignaal prevelde hij standaard 

tweemaal het Onzevader.

Bij contractonderhandelingen eiste hij ook altijd een grote verschei-

denheid aan verschillende kleuren keepersshirts. Pfannenstiel had de 

eigenschap net zo lang in een bepaalde kleur te keepen tot zich een 

nederlaag of slechte wedstrijd aandiende. Dan verdween het shirt in 

de prullenmand die ergens verdekt in het verdomhoekje stond opge-
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steld. Zo lagen er bij het Nieuw-Zeelandse Dunedin bij de contract-

ondertekening een rood, een geel, een groen, een zwart, een wit en 

een blauw shirt voor hem gereed. Hij gebruikte ze dat seizoen alle-

maal tot hij uiteindelijk, na weer een nederlaag, door de voorraad 

shirtkleuren heen was en hij noodgedwongen zijn zwarte broek ver-

wisselde voor een grijze. Dat bleek de winnende combinatie. Aan het 

einde van het seizoen werd hij in de Nieuw-Zeelandse competitie 

zowaar uitgeroepen tot Doelman van het Jaar. U ziet: het helpt. Toch?

Ook David James, oud-keeper van Liverpool, Manchester City en de 

Engelse nationale ploeg, had een bijgeloofdingetje. Voor elke wed-

strijd liep hij altijd even naar het toilet. Niet om zijn behoefte te doen 

(want dat zou best normaal zijn), maar – en alleen wanneer er nie-

mand keek – om tegen de muur te spugen. Een rochel tegen het te-

gelwerk voor goed geluk, dus.

Als het om bijgelovige Nederlandse keepers gaat, spant Sjaak Storm 

de kroon. Tenminste als we Ronald de Boer mogen geloven. En 

waarom zouden we dat niet doen. De Boer is bij Ajax ploeggenoot 

van Sjaak Storm en deelt zodoende wat kleedkamergeheimen met 

Storm. ‘Sjaak was inderdaad ongelooflijk bijgelovig. Had altijd een 

bepaald ritueel waar hij zich heel erg aan vasthield. Alles had een 

vaste volgorde. Daar week hij nooit van af. In de kleedkamers van De 

Meer, het oude stadion van Ajax, had je op de vloer tegels liggen. Die 

waren volgens mij vijftien bij vijftien centimeter met van die cement-

groefjes ertussen. En als Sjaak zijn schoenen neerzette, dan deed hij 

dat altijd heel precies. Die mochten nooit over de rand van een te-

geltje komen. Dus een schoen neerzetten, en dat-ie dan halverwege 

een ander tegeltje kwam, dat gebeurde bij Sjaak gewoon niet. Ze 

moesten altijd kaarsrecht staan. Met de neus van de schoen tegen de 

rand van het tegeltje aan. Er nooit overheen. Nog geen millimeter. 
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Ook zijn shirts hing hij bijvoorbeeld altijd netjes op. Met zo’n keu-

rig vouwrandje. Besteedde hij veel aandacht aan. Altijd hetzelfde 

ritueel. En ook het aankleden ging in dezelfde vaste volgorde. Eerst 

altijd zijn rechtersok. Die trok hij op tot een bepaalde hoogte en dan 

vouwde hij de bovenste rand terug. Ook dat teruggevouwen randje 

had een vaste bandbreedte. Je kent dat wel, als barkeepers een pilsje 

tappen, dan moet de schuimkraag twee vingers dik zijn. Nou, dat 

had Sjaak dus met zijn sokken. Altijd dezelfde bandbreedte. Allemaal 

vaste gewoontes, vaste rituelen. Waar hij zoals gezegd nooit van af-

week.’

Een aparte vogel dus, Sjaak Storm. Zijn ploeggenoten kijken dan ook 

hun ogen uit bij de malle fratsen van hun opmerkelijke doelman. 

‘Sjaak was toentertijd bij Ajax tweede keeper achter Stanley Menzo. 

En die keek altijd vol verbazing naar Sjaak. “Ik kan mijn ogen er niet 

van afhouden,” zei Stanley dan. “Niet te geloven hoe hij dat allemaal 

doet.” Hij had dat maniakale helemaal niet. Maar Stanley was soms 

ook een aparte hoor. De ene dag zei hij vriendelijk hallo als je hem 

tegenkwam. Maar als je hem de volgende dag tegenkwam, kon hij je 

soms zomaar straal voorbijlopen zonder te groeten. Terwijl je ploeg-

genoten bent! Stanley reageerde ook altijd heel heftig als je hem bij-

voorbeeld tijdens een rondootje aan het dollen was. Of tijdens een 

partijtje een beetje begon te stangen. Dan kon Stanley echt flippen. 

En kwam hij ook met gestrekt been in. Of hij maaide over de bal! 

Dan kon hij je snoeihard raken, zodat je bijna je benen brak. Dat 

wist iedereen ook. Hield je rekening mee. Als Stanley begon te razen, 

moest je uit zijn buurt blijven, want hij schopte je lachend zo in 

tweeën. Sjaak had dát dan weer niet. Die bleef rustig. Maar ja, die 

had dus weer andere eigenaardigheden. Maakte ook overal keurige 

stapeltjes van, weet ik nog. Zijn broekjes waren altijd keurig opge-

vouwen. Zijn trainingspakken ook. Alles moest heel systematisch 
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pico bello neergelegd worden. Keurig. Netjes. Gevouwen. Op stapel-

tjes.’

Ook John de Wolf herinnert zich de bijna maniakale ordelijkheid 

van Sjaak Storm, met wie hij bij fc Groningen samenspeelt. ‘Sjaak 

Storm maakte altijd keurige stapeltjes. Handschoenen, stapeltje. 

Sokken, stapeltje. Broekjes, stapeltje. Shirts, stapeltje. Vond-ie pret-

tig. Alles goed geordend. In die periode zaten we met Groningen 

geregeld in een hotel in Paterswolde. En op zijn hotelkamer had 

Sjaak ook overal van die stapeltjes liggen. Alles keurig netjes opge-

vouwen. Alles keurig netjes opgestapeld. Op een gegeven moment 

hebben wij de sleutel van zijn hotelkamer kunnen bemachtigen en 

zijn met een paar spelers zijn kamer ingegaan. En hebben alles voor 

de gein overhoopgehaald. Daar zagen wij de humor wel van in. Maar 

Sjaak niet! Toen hij later de rommel op zijn kamer zag, werd hij he-

le-maal gek! Hij kon daar absoluut niet tegen. Ging helemaal uit zijn 

plaat. Toen hebben we hem maar een beetje met rust gelaten verder. 

Is sowieso het beste wat je kunt doen met keepers, ze een beetje met 

rust laten. Bij Feyenoord met Ed de Goeij ook altijd gedaan. De 

veldspelers toentertijd waren over het algemeen vrij druk, zeker in 

de kleedkamer. Ed niet. Die bereidde zich altijd in stilte voor op een 

wedstrijd. Hebben we altijd in alle rust zijn gang laten gaan. Dat was 

beter voor hem. En voor heel Feyenoord trouwens. Want keepen, 

dat kon Edje.’ 

Sjaak Storm tot waanzin drijven door zijn stapeltjesdrang te sabote-

ren. Het gebeurt niet alleen bij Groningen, maar ook bij Heerenveen. 

Mario Been speelt met Storm samen in Friesland. ‘Die Sjaak was 

altijd zo netjes. Die kwam dan op de club en had alles keurig opge-

vouwen in zijn tas liggen. Zijn onderbroek voor na de training, zijn 

overhemd. Hij vouwde alles op. En dan kwam Van der Gijp en die 
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pleurde alles door de war, weet je wel. Dan was Sjaak helemaal van 

slag. Helemaal van slag.’ 

René van der Gijp die een geintje uithaalt met een medespeler. Je 

hoeft geen levendige fantasie te hebben om je daar een voorstelling 

van te maken. Je ziet het hem doen. En je hoort het hem gedaan 

hebben. Je hoort zijn typische kwajongenslach door de gangen van 

het trainingscomplex.

En als je heel goed luistert, hoor je ook Sjaak Storm. Klagend over 

de wanorde in de wereld. Scheldend op Van der Gijp. Tierend tegen 

De Wolf. Alle voetbalhumoristen van het westelijk halfrond verwen-

send.

Gek wordt-ie ervan!
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