
In de derde helft
zijn ze er nauwelijks
Vo e t b a l

Johan Derksen overdrijft met
zijn Marokkanenkritiek, zeggen
verenigingvoorzitters. Maar
vanzelf gaat de integratie van
allochtone voetballers niet.

Door onze redacteuren
Harry Meijer en Fabian van der Poll

A M E R S FO O RT. Z o’n vijf jaar geleden
stapelden de problemen zich op. Bal-
len weg na de training, fietsen weg op
wedstrijddagen, een handgemeen tij-
dens wedstrijden, vernielingen in de
kleedkamer na een verloren uitwed-
strijd. Z o’n periode waarin een ama-
teurclub dreigt te verkrotten. „Je hebt
het gevoel dat je naar de klote gaat. Te
veel problemen tegelijk, ook met het
gedrag van allochtonen. Een crisis-
s it u at i e”, zegt Peter Coenen, voorzit-
ter van amateurclub CJVV uit Amers-
foort. „Ik herken me in de uitspraken
van Johan Derksen, maar bij ons is het
een achterhaalde discussie.”

Duizend leden heeft Coenens vere-
niging nu, drie keer zoveel als een
aantal jaren geleden. De verhuizing
naar een nieuw complex zorgde voor
nieuw elan, maar ook voor groeipijn.
De Christelijke Jongelieden Voetbal
Vereniging kreeg te maken met een
toestroom van Marokkaanse voetbal-
lers, die nu eenderde van het leden-
bestand uitmaken. En dat allemaal in
een periode dat de vereniging haar
kompas toch al een beetje kwijt was.
Een zoekend bestuur, een zeurende
identiteitsvraag – „hoe verder met de
C in de clubnaam” –, onduidelijkheid
over missie en normen.

De 63-jarige Coenen heeft geen zin
om te spreken over „best practices”,
maar is trots op wat er in korte tijd tot
stand is gekomen. Ouders die als ste-
wards in kleurige hesjes in het week-
einde en op trainingsavonden de orde

hebben hersteld, uitvoerige sessies
met leden over de identiteit, de in-
voering in 2015 van een ‘c ultuurkaart’
met de waarden van de club waaraan
de leden zich hebben te houden. „Al-
lochtonen zijn het verenigingsleven
niet gewend. Contributie betalen, wat
is dat? Allochtonen hebben recht op
aandacht, maar ze zien de club als
faciliteit. In de derde helft met bier en
bitterballen zie je ze niet”.

Voor kinderen met gedragsproble-
men heeft CJVV een pedagogisch
team opgezet: Buitenspel Of Kansen
Scoren – kortweg het BOKS-team. Dit
seizoen is het nog rustig voor de peda-
gogen, maar afgelopen jaren gingen
zij met vijf probleemjochies aan de
slag. Kijken bij de trainingen, obser-
veren. In vrijwel alle gevallen ging het
om kinderen van allochtone komaf.

„Schelden, niet luisteren, dingen
vernielen, elkaar uitdagen”, schetst
de 28-jarige pedagoge Dana van de
Kamp de problemen. Zij is lid en be-
denker van het team, en speler van

het eerste vrouwenteam van CJVV.
„Ze worden vaak niet gecorrigeerd,
omdat de betrokkenheid van ouders
gering is. We schakelen in de jongste
categorieën altijd de ouders in. Dat
werkt héél positief”.

Heeft het Nederlandse amateur-
voetbal problemen met allochtonen,
en dan vooral met Marokkanen? Vol-
gens Johan Derksen wel. „Een groter
probleem dan we met zijn allen willen
o n d e r ke n n e n”, zei hij deze week.

De Utrechtse hoogleraar organisa-
tiewetenschap Paul Verweel, zelf
voorzitter van voetbalclub Hoogra-
ven uit Utrecht die voor „98 procent”
uit Marokkanen bestaat, vindt dat
Derksen schromelijk overdrijft. „Als
je naar de grote beweging in de sa-
menleving kijkt, dan is de trend veel
positiever dan Derksen wil doen gelo-
ven. De sport doet het veel beter dan
het onderwijs met zijn witte en
zwarte scholen.”

Cijfers over wangedrag en excessen
door allochtonen zijn er niet; de
KNVB registreert niet op basis van et-
niciteit. Verweel kreeg vier jaar gele-
den algemene cijfers onder ogen en
kon daaruit uit concluderen dat al-
lochtonen inderdaad „over vertegen-
wo o rd i g d” waren. De rekensom is on-
geveer: circa 70 procent van de exces-
sen – vechtpartijen, bedreigen van de
scheids, gestaakte wedstrijden –
komt voor rekening van autochtonen.
Allochtonen vertegenwoordigen de
overige dertig procent. Ervan uit-
gaande dat zo’n twintig procent van
de KNVB-leden allochtoon is, is er
derhalve sprake van een relatief groot
aandeel. Maar, relativeert Verweel,
die excessen doen zich voor in nog
niet 1 procent van de wedstrijden.

Verweel erkent dat de toestroom
van nieuwe bevolkingsgroepen
„schuurt” in verenigingen die vaak
hun wortels hebben in de verzuiling.
En om hun clubcultuur te bescher-
men, zoeken sommige clubs het in

REACTIES RUTTE EN KNVB

‘Wangedrag aanpakken’

Wangedrag bij voetbalclubs moet
hard worden aangepakt, vindt pre-
mier Rutte. Maar, zei hij vrijdag,
clubs die Marokkaans jongetjes
weigeren omdat iemand anders
van Marokkaanse komaf zich heeft
misdragen, „slaat nergens op”.
Rutte reageerde op de ophef die is
ontstaan nadat voetbalcommenta-
tor Johan Derksen had gesteld dat
er clubs „naar de klote zijn gegaan”
omdat ze dichtbij wijken liggen
met veel Marokkanen. Volgens mi-
nister Schippers (Volksgezond-
heid, VVD) constateert Derksen
een „reëel probleem”. De KNVB zei
vrijdag juist dat de uitspraken „ner-
gens op gebaseerd” zijn.

informele kunstgrepen als quota voor
allochtonen, selectief gebruik van
wachtlijsten en toelating van nieuwe
leden naar postcode.

Ook Verweels voetbalclub Hoogra-
ven had in haar tienjarig bestaan haar
incidenten. Het eerste elftal werd al
een eens uit de competitie gezet na
een knokpartij in het Utrechtse
plaatsje Schalkwijk. Inmiddels is het
eerste weer een toonbeeld van disci-

pline. Hoe hij het aanpakt? „Alleen
straffen helpt niet. Je moet een flinke
stap zetten naar het begrijpen van de
ander, de dialoog aangaan. Als ik een
gesprek met die jongens aanga, gaat
het altijd over onze relatie. Zeg ik: dit
had ik niet van jou verwacht. Autoch-
tonen zijn meer op waarheidsvinding
gericht. Willen uitzoeken wie de
schuld heeft. Ontkenning is bij alloch-
tonen hun eerste wapen, want ze

staan onder druk op straat, thuis.”
Voor meer structuur maken clubs

steeds vaker afspraken met hun le-
den. CJVV heeft haar cultuurkaart,
andere clubs gouden regels, terwijl
Haaglandia uit Den Haag bijvoorbeeld
een gedragsreglement heeft opge-
steld, inclusief bijbehorende straffen.
‘Eenvoudige bedreiging („ik zie je nog
we l”): zes tot acht wedstrijden schor-
sing. Concrete geweldsdreiging („Ik

sla je straks in elkaar”): vier tot zes
maanden schorsing.’

Ook Zwaluwen-Utrecht (negen-
honderd leden, van wie de helft al-
lochtoon) heeft zijn „gouden regels”.
„Maar ”, zegt voorzitter Ton Wesse-
ling, „het gaat vooral om consequent
o p t re d e n .” De club had vijf jaar gele-
den nog geregeld problemen, maar
„het gaat nu behoorlijk goed”.

De Marokkanen zijn zich ervan be-

wust dat ze onder een vergrootglas
liggen. Het is niet voor niets dat en-
kele Marokkaanse clubs hun naam
hebben aangepast. De Haagse Marok-
kanen Club (HMC) heet nu de Haagse
Multiculturele Club en het Amster-
damse Sporting Maroc veranderde in
2009 in SV Nieuw West. Voorzitter
Mehdi Harboul van Nieuw West: „He t
was altijd: daar heb je die Marokka-
nen weer. Daar wilden we vanaf.”

Moslimmannen houden een middaggebedop Sportpark De Eendracht in Amsterdam Nieuw-West.
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