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Ronald de Boer gaat Men United trainen
FRENKDERNEDERLANDEN

AMSTERDAM – Hij durft er zijn
hand niet voor in het vuur te ste-
ken,maar de laatste keer dat hij in
het Olympisch Stadion speelde,
moet in april 1996 zijn geweest:
Ajax-Panathinaikos, de halve fina-
le van de Champions League. Ro-
nalddeBoer lacht en zegt: “Legen-
darische wedstrijd. We verloren
met 1-0.”

Bijna zeventien jaar later is hij terug,
als trainer ditmaal. De Boer wordt
hoofdcoach van Men United, een se-
lectie van 24 amateurvoetballers die
het op het Copa Amsterdamtoernooi
inmei zal opnemen tegende junioren
vanAjax, TottenhamHotspur, Borus-
sia Mönchengladbach en Fluminen-
se en Cruzeiro uit Brazilië. “Ik kan
niet wachten om met ze te werken,”

zegt De Boer. “Wie weet loopt er wel
een onontdekt talent tussen.”
Het is voor het eerst dat Copa Am-

sterdam,datdit jaar zijnnegendeedi-
tie beleeft, zich op jeugdvoetballers
uit heel Nederland richt. Voorheen
stond het toernooi alleen open voor
talentenuitAmsterdamen, de laatste
jaren, Noord-Holland. Maar dat had
vooral te maken met de beschikbare
sponsors. Onder hetmotto ‘Alleman-
nen verzamelen’ moet het nu, aldus
De Boer, ‘een hype’ worden op social
media als Twitter en Facebook.
Men United staat open voor alle

voetballers – jongens én meisjes –
tussen zestien en twintig jaar. Wie
meewil doenkan zich aanmeldenvia
www.copa-amsterdam.nl. Degenen
die de meeste stemmen weten te ver-
garen,wordenvervolgens in april uit-
genodigd voor een trainingsstage op
De Toekomst, het jeugdcomplex van

Ajax. Daarbij gaat het om honderd
verdedigers, honderd middenvel-
ders, honderd aanvallers en 25 kee-
pers.
Onder leiding vanDeBoer zullen de

trainers – afkomstig van clubs als

Marken, Argon en Wartburgia – de
beste vijftig spelers selecteren. Daar-
van mogen uiteindelijk 24 spelers
aanhet toernooimeedoen.
Op voorhand verwacht De Boer niet

dat Men United Copa Amsterdam op
zijn naam zal schrijven. “Die andere
teams behoren tot de top van de we-
reld en daar win je niet zomaar van.

Maar wie weet loopt er wel een nieu-
we Messi tussen, en dan is het toch
fantastisch als je daar tegenmag spe-
len? Daar zullen ze nog jaren over
praten. Het plezier staat voorop, en
het gaat erom dat ze met opgeheven
hoofd vanhet veld komen.”
De Boer erkent dat bij vrijwel alle

amateurverenigingen scouts rondlo-
pen, die de grootste talenten eruit
pikken om ze bij een profclub onder
te brengen. “Maar er kan altijd nog
een goede speler boven komen drij-
ven, iemanddiegeblesseerdwas toen
die scout langs de lijn stond of een ta-
lent dat worstelde met groeistuipen
ennuwel de stapnaar de top kanma-
ken. Sommige jongens maken in één
jaar een ongelooflijke sprong.”
Hij noemt als voorbeeldNordinAm-

rabat, die na een kort avontuur in de
jeugd van Ajax terugkeerde bij zijn
oude club, SV Huizen, en pas op zijn

negentiende werd gescout door FC
Omniworld. De Boer: “Hij speelt nu
bij Galatasaray en is Marokkaans in-
ternational. Dan heb je het toch niet
slecht gedaan.”
Ajax zal het toernooi dan ook ‘met

interesse’ volgen, aldus De Boer, die
zelf individuele trainingen verzorgt
bij de jeugd. “Je weet het nooit. Er
hoeft er maar eentje tussen te lopen.
Dat zou al geweldig zijn.”
De inschrijvingstermijn voor Men

United sluit op 15april.Deuiteindelij-
ke selectie zal, vlak voordat het toer-
nooi op 18 mei begint, in een trai-
ningskamp worden ondergebracht.
De Boer: “Ik denk dat we een verras-
send sterk elftal op de been kunnen
brengen. Zekermet een coach als ik.”
Weer die lach. “Tegen Panathinai-

koskwamhet tochnoggoed.Uitwon-
nen we met 3-0 waardoor we alsnog
naar de finale konden.”

Jeugdspelers uit het hele land kunnen zich aanmelden voor teamdat gaat deelnemen aan Copa Amsterdamtoernooi

Koo Koekoek (79) zit met zijn
vrouw Nel aan de keukenta-
fel in hun huis in Almere.
Tussen allerlei krantenknip-

sels en oude foto’s ligt een oud spel-
regelboekje van de Scheidsrechters
Vereniging Amsterdam (SVA). Hierin
staan de zeventien meest besproken
regels van het voetbal. Van het speel-
veld tot buitenspel. De mooiste: ‘de
bal is bolvormig’. “Ik had zelf nog re-
gel achttien,” zegt Koo. “Weten waar
goochemwoont.”
Hij tikt met zijn wijsvinger op de zij-

kant van zijn hoofd. “Een voorbeeld:
het staat vlak voor tijd 0-0 en de ge-
moederen raken verhit. Dan moet je
niet te veel tijd bijtrekken.”
Koekoek is erevoorzitter van de

SVA, die hij 32 jaar als voorzitter dien-
de. Sinds zijn zestiende is hij lid. “Je
moest toen, in 1949, eigenlijk acht-
tien zijn,maar ikwas nogal flink, dus
ikmocht de cursus doen.”
Vijfentwintig jaar begaf Koekoek

zich onder goedgebekte Amsterdam-
mers op de velden. In schriftjes
schreef hij de wedstrijden op, de eer-
ste bij Rapiditas in Weesp. Met elke
bladzijde trekt het Amsterdamse
voetbalverleden aan je voorbij.
Koekoek vermeldde alleen uitsla-

gen, geen gebeurtenissen. “Ik heb
ook nooit wat vervelends meege-
maakt.”
Postuur en stem gaven hem een na-

tuurlijke autoriteit. “En ik was ad
rem,” zegt Koo. “Als een speler
schreeuwde: ‘Je bent gek’, reageerde
ikmet:’Dat zeimijn vrouwook toen ik
vanochtend in de regen wegging om
jou te gaan fluiten’.”
Niet dat ze dat echt zei, trouwens,

want Nel ging altijd met hem mee.
“Tot ik zelf ging fluiten,” zegt ze ter-
wijl ze een krantenknipsel uit begin
jaren zeventig openvouwt.
De SVA telde achthonderd leden,

onder wie twintig vrouwen. Nel leest
een stukje voor: ‘De vrouwen mogen
tot en met de C-jeugd fluiten. Want
die zien hen als een schooljuffrouw.
Bovendien hebben veel clubs geen

aparte kleedkamer.’ “Meestal moest
ik om een bakje water vragen om de
modder vanmijn benen tewassen.”
Toch hield ze het tien jaar vol. “Lei-

dinggeven ismooi,” zegtKoo. “Enals
het goed gaat, krijg je 22 handjes.”
Ze hebben de liefde voor het fluiten

doorgegeven aan hun kleinzoon.
TomKoekoek is arbiter in het betaald
voetbal. Koo: “Het enige wat ik hem
heb verteld is dat je ergens moet bin-
nenkomen. Goed gekleed, zo van: ik
ben de scheidsrechter.”
Het vervult henmet trots. Omawast

zijn kleren. Nel: “Kijk, dit is zijn tas.
Alles zit erin, piepvlag, hartslagme-
ter.”
Tom traint nog elke donderdag bij

de SVA op sportpark Middenmeer.
Samen met mannen die de vijfde
klasse fluiten. Koo gaat dan mee. In
het clubhuis hangenborden vanAjax
en Feyenoord naast elkaar. Achter de
bar prijkt de verenigingsnaam in ko-
peren letters. “Die lagen in ons oude
clubhuis in de vloer,” zegt Koo.
Dat honk, sinds 1977, bevond zich

aan de rand van het sportpark, maar
moest wijken voor de verbreding van
de A10. “Daarvoor hadden we nooit
een vaste plek.Wemochten voor niks
bij Ajax trainen. Clubavonden hiel-
den we in het Olympisch Stadion.
Daar kwam tweehonderdmanopaf.”
De vereniging viert op 12maart haar

negentigjarig bestaan met ruim 140
leden. Op het prikbord hangt naast
de feestelijke flyer een artikel over
een scheidsrechter die is bespuugd
en geslagen. “Vroeger kwam de hele
familienaarhet sportpark,” zegtKoo.
“De sociale controle was groter. De
maatschappij is verhard.”
Toch gaan er nog altijd jongeren

fluiten.Omdat zehetmooi vindenom
leiding te geven. Net als hij en Nel
ooit. En Tom. “Hij moest vandaag
naar Zeist. Dinsdag en donderdag
fluit hij in Eindhoven en Almelo de
beloften. Dat moet allemaal maar
kunnen met je werk.” Nel: “Zijn
vriendin staat achter hem. Dat is ook
belangrijk.”

HetParool struintdoordeschatkamervandeAmsterdamse
sportenstuitopwonderlijkeverhalen.
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‘Als het goed gaat
krijg je 22 handjes’
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‘Wieweet loopt er
wel een onontdekt
talent tussen’


