
Feest na doelpunt  
Na een doelpunt is een speler blij. Dat is logisch. Zeker in het betaalde voetbal, want een 

treffer op dat niveau is big business. Vroeger werd met voetballen minder verdiend dan nu, en 

dat kon je zien aan de wijze waarop een goal werd gevierd. Teamgenoten kwamen de schutter 

feliciteren. Een goedkeurende blik in de ogen en een ferme handdruk, daar moest de innerlijk 

tot zielsgelukkige doelpuntenmaker het mee doen.  

Dat werd later allemaal anders. De tijdgeest veranderde, spelers mochten intiemer met elkaar 

worden. Ze mochten elkaar aanraken, niet te uitbundig natuurlijk, want je was al gauw van de 

verkeerde kant. Tegenwoordig kussen ze elkaar zelfs, en niemand die ook maar aan denkt aan 

homofolie. Nee, wat dat betreft is het opmerkelijk dat de enige op het veld die nog wel eens 

voor homo wordt uitgemaakt de scheidsrechter is die nota bene helemaal niemand aanraakt! 

Mocht de man inderdaad homofiele gevoelens hebben dan zal hij met jalousie naar de spelers 

kijken, die in elkaar opgaan als ware het een publieke orgie.  

De FIFA heeft nog niet zo lang geleden straffen uitgevaardigd tegen te uitbundig juichen. 

Inmiddels is het juichverbod alweer teruggedraaid. Eigenlijk is het de kinderachtig voor 

woorden dat de wereldvoetbalbond met zo’n maatregel kwam, maar ik kan er wel begrip voor 

hebben. Ik heb er niets op tegen dat teamgenoten elkaar juichend in de armen vallen, maar de 

vreugde moet binnen de perken blijven. Het is altijd weer een mooi gezicht als Jan Bruin 

hinkstapsprong terugkeert naar de middellijn nadat hij heeft gescoord, de buikschuiver van 

Pierre van Hooijdonk was eveneens een klassieker. Maar ik kan me ergeren aan spelers die 

het shirtje over hun hoofd trekken. Waarom doen ze dat eigenlijk? Hebben ze iets te 

verbergen? Nee toch! Daar waar het shirt verdwijnt komt iets anders zichtbaar. Meestal 

dragen de spelers een T-shirt en dan blijkt dat ze het doelpunt hebben gemaakt omwille van 

een pasgeboren dochtertje, een enkele keer wordt een politieke stelling zichtbaar.  

Hoewel de FIFA vooral dat laatste niet kan accepteren, zie ik dat liever dan de polonaises en 

complete volksdansen die worden uitgevoerd op enige vreugdevol moment. Dat hoort thuis op 

feestjes en partijen en in het theater, niet op het voetbalveld. 

Het maken van een doelpunt kan leiden tot psychologische oorlogsvoering, soms zelfs 

uitmondend in veldslagen. Waarom heeft een aanvaller haast om de bal uit het net te halen na 

een doelpunt? Door zijn overdreven reactie kan hij er donder op zeggen dat zijn tegenspelers 

hem zullen beletten snel te kunnen handelen. Dit leidt tot wat geruzie, soms zelfs met gele 

kaarten tot gevolg, maar het slot van het liedje is dat er meer tijd verloren is gegaan dan 

wanneer de aanvallende partij de tegenstander de kans had gelaten de bal uit het doel te halen. 

Een voetballer is blij na een doelpunt. Laten we dat zo houden. Maar laten we de vreugde niet 

overdrijven, uiteindelijk is het maar een spelletje. Een bouwvakker maakt toch ook niet een 

rondedansje op de steiger nadat hij een rijtje heeft gemetseld en de medewerkster van de 

thuiszorg zit toch ook niet juichend op de fiets nadat ze naar tevredenheid haar werk heeft 

gedaan? Of breng ik nu mensen op een idee? 
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