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WIJ CREËREN NIEUWE ENERGIE VOOR 
DORDRECHT EN DRECHTSTEDEN

FC Dordrecht kiest positie
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4.

VOORWOORD

Beste supporters, trouwe businessclubleden, gemeente Dordrecht, bedrijven, 
organisaties, verenigingen en inwoners van Dordrecht en Drechtsteden.

FC Dordrecht bestaat volgend jaar 50 jaar. 

Een lange periode, rijke historie met ups en downs. 

Om  ervoor te zorgen dat Betaald Voetbal in Dordrecht 

en Drechtsteden ook in de toekomst een duurzaam 

bestaansrecht heeft, hebben wij sterk gereflecteerd 

op wat onze toegevoegde waarde is voor onze 

stad en onze regio. Ingegeven door onze sportieve 

en financiële resultaten sinds 2016 en de status 

van de bedrijfstak Betaald Voetbal voor Corona.  

Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen 

en zijn op zoek gegaan naar hoe we meer 

kunnen betekenen. Sportief, maatschappelijk en 

economisch. Op basis van nieuwe ontwikkelingen 

in de bedrijfstak Betaald Voetbal en onderzoek. 

(Impact Betaald Voetbal - PWC 2021, Gezonde en 

waardevolle voetbalclubs - De Waard€volle Club 

2021, De waardevolle Club - Van Eekeren 2016).

Visie en plan 2025
Wij begrijpen dat als wij meer willen gaan 

betekenen, willen groeien, dat het van wezenlijk 

belang is om in gesprek te gaan met onze 

omgeving. Zij bepaalt uiteindelijk hoe waardevol 

wij zijn. Men er wel/niet bij wil horen, geloven 

in een betekenisvol verhaal, er enthousiast van 

worden en ook een bijdrage wil leveren. 

Sinds juli 2021 hebben we vele gesprekken 

gevoerd met onze supporters en sponsoren, 

medewerkers, onze MVO stichting MADS, directie 

en RVC, bedrijven, organisaties, verenigingen de 

gemeente. Het resultaat van deze input en groei 

van betrokkenen is vormgegeven in een breed 

gedragen toekomstvisie en beleidsplan: Energiek 

Dordt. Op 17 november 2021 hebben wij dit in 

Kunstmin samen met iedereen die tot op heden hier 

een bijdrage aan heeft geleverd gepresenteerd. 

Wij geloven dat als wij een sterke teamspeler worden 

in en voor Dordrecht en Drechtsteden we hierdoor 

samen stap voor stap gaan groeien, gezonder worden 

en onze sportieve prestaties structureel kunnen 

verbeteren. Met deze visie hebben wij dan ook een 

sportieve groeiambitie om in het seizoen 2025-2026 in 

de top 6 van de Keuken Kampioen te spelen waardoor 

we samen voor promotie strijden naar de eredivisie. 

Namens FC Dordrecht spreek ik de wens uit om 

samen de krachten te bundelen. Wij zullen ons 

daarvoor sterk gaan inzetten. Voor Dordrecht, 

Drechtsteden en het Betaald Voetbal 

in onze stad en regio.
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hans de zeeuw
Algemeen directeur
FC Dordrecht

‘Wij geloven dat als wij een sterke teamspeler worden in 
en voor Dordrecht en Drechtsteden we hierdoor samen 
stap voor stap gaan groeien, gezonder worden en onze 

sportieve prestaties structureel kunnen verbeteren’
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Wij zijn onderdeel van een populair en groot netwerk van 8,2 miljoen 

voetballiefhebbers in Nederland en een (mede)speler in een rijke 

historische stad met 120.000 inwoners, een dynamische regio met 

300.000 inwoners met vele mooie bedrijven en organisaties. 

 

Wij zijn ons bewust dat een Betaald Voetbal Club haar bestaansrecht 

ontleent aan haar omgeving en dat wat we voor hen betekenen. Sportief, 

maatschappelijk, cultureel en economisch (Van Eekeren 2016). 

Wij zijn ‘geboren’ in Dordrecht. Op 16 augustus 1883 werd de Dordrechtsche 

Cricket Club opgericht. Acht jaar later in 1891 door de populariteit van het voetbal 

kreeg de club de naam Dordrechtsche Cricket & Football Club (DFFC) en in 1899 

verandert in Dordrechtsche Football Club (DFC). In 1972 werd de structuur van 

de club veranderd. Het Betaald Voetbal werd gescheiden van de vereniging en 

ondergebracht in een stichting welke onder de naam FC Dordrecht verder ging. 

Op 1 juli 1991 fuseerde de club met SVV uit Schiedam tot SVV/Dordrecht’90, 

op 19 september 1992 besloot de club verder te gaan als Dordrecht ‘90, zoals de 

club aan de Krommedijk sinds 1990 al heette. SVV werd er enkel aan toegevoegd 

om na de fusie (in 1991) de eredivisielicentie van SVV te behouden. Sinds 2002 heet 

de club weer FC Dordrecht en in 2022 vieren wij samen ons 50-jarige  bestaan.

 

ONS 
BESTAANSRECHT
FC Dordrecht is een van de 34 Betaald 
Voetbal Clubs (BVC) in Nederland en 
enige BVC in Dordrecht en Drechtsteden. 



8.
 ENERGIEK DORDT | 9

ONS 
BESTAANSRECHT
ONZE STAD

(Bron Dordrecht Marketing)

Dordrecht gelooft bovenal in de kracht van het individu 
en van de samenleving, in praktische verbeteringen 
en de nuchtere aanpak van opvallende initiatieven. De 
centrale waarde is daarom geloof in eigen kunnen. Dit 
uit zich in eigenheid, authenticiteit, oorspronkelijkheid en 
verdieping.

In Dordrecht zijn we ook wars van de waan en koesteren we 

inhoud, zingeving en eigenzinnige ideeën.  Daarnaast geloven 

we in de echtheid van dingen, in sociale samenhang en in de 

verantwoordelijkheid van handelen voor mens en natuur.

Omdat deze waarden aan de basis liggen van de identiteit 

en eigenheid van Dordrecht, vormen zij zeer bruikbare 

uitgangspunten voor de profilering van de stad.

Wij zijn ondernemend van geest, willen dingen voor elkaar brengen. Soms 

zijn wij eigenzinnig en dwars, met de wil om tegen stromingen in toch 

vooruit te komen. En als wij iets bijzonders tot stand brengen, doen we dat 

zonder opsmuk of bla-bla. Wij zijn van nature pragmatisch en doen nuchter 

bijzondere dingen. Wij scheppen daar niet over op. Wij zijn eerder bescheiden.

 

Met Energiek Dordt gaan wij met 
de impact en verbindende kracht 
van het Betaald Voetbal ook een 
bijdrage leveren aan onze stad.

VISIE 20
25
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mln liefhebbers 205.574
mensen

283.299 deelnemers

3.254 FTE’s
direct toe te schrijven aan betaald voetbal 11 uur

per week

van betaald voetbal in Nederland 

(Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie)

zitten er 

wekelijks in 

de stadions

doen jaarlijks mee aan 
sociaal-maatschappelijke projecten

Een ruime meerderheid geeft 
aan dat het betaald voetbal 
een positieve bijdrage levert 
aan de mentale gezondheid

Indirect het meervoudige hiervan
Met 65 nationaliteiten op het 

veld zijn er veel rolmodellen 

voor kinderen in alle hoeken 

van de samenleving.

65% vindt dat het 
betaald voetbal een 

positieve bijdrage 
levert aan hun 

sociale netwerk

besteedt een 

liefhebber gemiddeld 

aan betaald voetbal

5030
jeugdspelers in opleiding

(2.922 Eredivisie, 

2.108 KKD)

jaarlijkse investering 

in jeugdopleidingen
Stijging van 16% t.o.v. 2015

€41 
mln

samenvattingen via 
NOS Studio Sport

2 mln 4 mln

aantal unieke kijkers per speelronde naar

live wedstrijden
via ESPN

Het Betaald Voetbal heeft grote impact 
op de samenleving (PWC 2021).
Het verbindt miljoenen mensen op de 
werkvloer, in de kroeg, op social media 
en op TV. Het is een groot sociaal 
netwerk. 

Elke speelronde zijn er 200.000 mensen live 

aanwezig. Er worden per jaar 267 maatschappelijke 

projecten georganiseerd voor 250.000 mensen. 

O.a. voor minder weerbare mensen, eenzame 

ouderen en werkzoekenden. Er wordt ook veel 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van jeugdspelers. 

41 miljoen voor ruim 5000 jeugdspelers. De 

bijdrage van het Betaald Voetbal aan het Bruto 

Binnenlands Product is 2 miljard euro. 

� ●�●�●
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DE IMPACT VAN HET 
BETAALD VOETBAL
IN NEDERLAND

van de BVO’s heeft een concreet 

duurzaamheidsbeleid

36%

DUURZAAMHEID educatie

12.557
zakelijke contacten rondom BVO’s

60% hoger dan in 2015

19% stijging ten opzichte van 2015

wordt minimaal bijgedragen 

door het betaald voetbal 

aan het BBP€2.03 m
ld

economie welzijn

verbinding
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Ons onderscheidend vermogen om 
een bijdrage te leveren aan Dordrecht 
en Drechtsteden.

De impact en kracht van het Betaald Voetbal als 

verbindend netwerk is groot door de grote populariteit 

van het voetbal. Om onze impact te vergroten 

gaan wij proactief de verbindende rol van betaald 

voetbal oppakken om waardevolle verbindingen te 

maken met de stad en de regio om samen grote 

uitdagingen van vandaag en in de toekomst aan te 

gaan. Sportief, maatschappelijk en economisch. 

Op het veld in ons stadion en daarbuiten. 

Ook heeft het Betaald Voetbal veel kennis op het 

gebied van ontwikkeling en vitaliteit. Sporten is 

leuk, gezond, leerzaam en creëert energie. Met 

die kennis gaan wij een bijdrage leveren voor 

een energieke, veerkrachtige samenleving. 

IMPACT VAN 
HET BETAALD 
VOETBAL
IN DORDRECHT
VERGROTEN   

VISIE 20
25
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SPORT CREËERT ENERGIE
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een 
gezamenlijke
ambitie
Sport is leuk, gezond, leerzaam en het 
verbindt. Sport creëert energie!
En energie is nodig om samen 
uitdagingen van vandaag en in de 
toekomst aan te kunnen gaan. Op het 
veld en daarbuiten. 

Om de krachten te bundelen en samen waarde 

te creëren hebben we door gesprekken met 

supporters, businessclubleden, bedrijven, 

de gemeente, organisaties en verenigingen een 

gezamenlijke ambitie gecreëerd. Een ambitie 

waar we energie van krijgen, onderdeel van willen 

zijn en samen een bijdrage aan willen leveren. 

Deze gezamenlijke ambitie richt zich namelijk op 

twee voor ons allen zeer waardevolle thema’s die 

nu en in de toekomst impact gaan hebben: 

De energietransitie en vitaliteit. Voor de toekomst 

van onze kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Wij gaan 

daarvoor met de impact en verbindende kracht van 

het Betaald Voetbal samen nieuwe energie, waarde 

creëren. Sportief, maatschappelijk en economisch:

ENERGIEK DORDT. ‘Wij creëren nieuwe 
energie voor Dordrecht en Drechtsteden’

VITALITEIT

energie

VISIE 20
25

14.
WIJ CREËREN NIEUWE 
ENERGIE VOOR DORDRECHT 
EN DRECHTSTEDEN
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VISIE 20
25

NIEUWE ENERGIE CREËREN 
VOOR DORDRECHT EN 
DRECHTSTEDEN

WIJ GAAN MET DE  IMPACT EN 
VERBINDENDE KRACHT VAN 

HET BETAALD VOETBAL 
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ENERGIEK DORDT
Wij creëren nieuwe energie voor Dordrecht en Drechtsteden
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    Activiteiten met Maatschappelijk 

Actief Drechtsteden (MADS). 

    Maatschappelijke spelerscontracten. Spelers zijn  

4 uur in de week beschikbaar voor 

maatschappelijke activiteiten. Spelers 

leveren een bijdrage aan de samenleving 

en worden begeleid en voorbereid voor een 

maatschappelijke carrière na het voetbal. 

    De Energiek Dordt Academie. Collectief van 

coaches en professionals van FC Dordrecht en 

andere verenigingen om sportkennis te delen op 

het gebied van training geven, coachen vitaliteit 

en talentontwikkeling. Voor het kader van amateur 

verenigingen in Dordrecht en Drechtsteden om 

kinderen met plezier en gezond te laten sporten.

Wij leveren samen een bijdrage aan een energieke, veerkrachtige samenleving door:

VISIE 20
25

    ‘Sport creëert energie’ spreekbeurten van 

FC Dordrecht jeugdspelers. Een educatief 

vitaliteitsprogramma voor jeugdspelers van 

amateurverenigingen en het onderwijs. 

    Legends for Dordrecht. Wij faciliteren waardevolle 

ontmoetingen voor ‘oudspelers’ van FC 

Dordrecht. Met elkaar herinneringen ophalen, 

bewegen, healtchecks door onze medische 

staf, sociale contacten tegen eenzaamheid of 

beginnende dementie. Ook gaan we dit initiatief 

verder uitrollen voor ouderen in Dordrecht 

en Drechtsteden i.s.m. onze partners. 

    Samenwerken met partners op het gebied 

van onderwijs, duurzaamheid, vitaliteit, sport 

& bewegen en samen nieuwe initiatieven 

ontwikkelen. Met bijvoorbeeld HBO Drechtsteden, 

Sportboulevard Dordrecht, Dordt Sport, Stichting 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

Dordrecht, amateurverenigingen en bedrijven. 

Wij gaan proactief mensen en organisaties 

benaderen om mee samen te werken. 

WAT GAAN WIJ 
CONCREET DOEN
MAATSCHAPPELIJK
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Wij dragen bij aan een duurzame en economisch sterke stad en regio. Dat doen wij door 
samen nieuwe energie te creëren met de impact en verbindende kracht van het Betaald 
Voetbal.

Energiek Dordt heeft voor onze supporters, 

businessclub, bedrijven, organisaties, verenigingen, 

gemeente Dordrecht en Drechtsteden een 

duurzame betekenis. Voor de toekomst van onze 

kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Met Energiek 

Dordt bundelen we de krachten, werken we samen 

en creëren waarde op sportief, maatschappelijk en 

economisch vlak.  Voor zakelijke partners creëren 

wij daardoor waarde met Energieke Partnerships.

    Energieke Partnerships. Wij gaan met zakelijke 

partners op zoek om hun bedrijfsdoelstellingen te 

verbinden aan Energiek Dordt. Bijvoorbeeld door 

automotive te verbinden met duurzame mobiliteit, 

sportswear met vitaliteit (sport & bewegen), 

bedrijven in de financiële sector met financiële 

vitaliteit, de bouwsector met het verduurzamen 

van huizen en gebouwen of de foodsector met het 

belang voor gezondheid. Voor energiebedrijven 

is verder geen uitleg nodig. Indien er niet direct 

een verbinding te maken is met een zakelijke 

doelstelling, is een Energiek Partnership toch van 

grote waarde. Bedrijven laten hiermee namelijk zien 

dat ze het belangrijk vinden om ook een bijdrage 

te leveren aan een ‘energie(k)rijke’ samenleving.

    Wij faciliteren voor onze partners een Energiek 

Innovatie Platform. Een platform waar wij bedrijven 

en (maatschappelijke) organisaties samen brengen 

om op te zoek gaan naar nieuwe energie, ideeën, 

diensten en producten en business. Hun vragen 

en aanbod brengen wij bij elkaar en delen kennis.

    Unieke marketing & communicatie content. Een 

Betaald Voetbal Club, als speler van een groot 

populair netwerk, heeft de impact om met (social) 

media krachtig te communiceren. Hierdoor worden 

bedrijfsdoelstellingen op een waardevolle manier 

in beeld en geluid gebracht met Energiek Dordt.

 

    Wij vergroten proactief ons waardevol 

netwerk. Wij benaderen voortdurend nieuwe 

bedrijven en organisaties om mee samen 

te werken. Dit geeft telkens nieuwe kansen 

om waardevolle verbindingen te maken.

    Wij delen onze kennis op het gebied 

van ontwikkeling en vitaliteit middels 

workshops, trainingen voor vitale bedrijven 

en organisaties. I.s.m. andere partners.
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WAT GAAN WIJ 
CONCREET DOEN
ECONOMISCH
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Wij hebben een sportieve groeiambitie om in 2025-2026 in de top 6 van de 
Keuken Kampioen Divisie te spelen waardoor we samen voor promotie strijden naar 
de eredivisie.  Hierdoor worden wij een sterkere maatschappelijke en economische 
teamspeler voor Dordrecht en Drechtsteden.

Dat doen wij door:

   Een Energieke strijdwijze.

  -   Altijd en alles samen. Samen strijden,  

samen winnen.

   - Onze toeschouwers worden vermaakt. 

    Spelers als voetballer en als mens te ontwikkelen:

  -  Intensief persoonlijk aandacht voor elke 

speler. Spelers werken met een persoonlijk 

ontwikkelingsplan op technisch, tactisch, 

fysiek, mentaal en sociaal gebied.

  -  Professionele randvoorwaarden 

voor talentontwikkeling.

  -  Een energieke strijdwijze die uitdagend 

en aantrekkelijk is voor spelers.

  - Spelers uit eigen opleiding kansen te bieden. 

     Met onze jeugdopleiding kansen te bieden aan 

regionale jeugdspelers en hen begeleiden om 

zowel hun sportieve dromen na te streven als de 

weg naar volwassenheid. Wij willen dat in  

2025-2026 minimaal 1/3 van de selectie bestaat 

uit regionale spelers en zij die de club verlaten 

een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt 

voor een sportieve of maatschappelijke carrière.

    Slim te scouten.

  -  Door actief ons netwerk te 

gebruiken en vergroten.

  -  Goede relaties en imago met 

regionale verenigingen. 

  - Regionaal talent speelt bij FC Dordrecht.

‘Om onze sportieve ambitie 
waar te maken, moet ons spelersbudget 

groeien van € 882.000 naar 
minimaal € 1,5 miljoen’ euro’
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WAT GAAN WIJ 
CONCREET DOEN
SPORTIEF
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In het seizoen 2025-2026 staat er een sterke organisatie die samenwerkt en het 
ecosysteem verbindt.

    Wij hebben in 2025-2026 een gezonde 

financiële bedrijfsvoering en een 

verbeterde vermogenspositie. 

   Een positief imago in Dordrecht en Drechtsteden. 

    Er is een duidelijke organisatiestructuur. 

Het is voor iedereen duidelijk wie 

waar verantwoordelijk voor is.

    Voor medewerkers is het helder welke 

output zij leveren. Er is ruimte en vertrouwen 

om daar invulling aan te geven.

    Er zijn duidelijke communicatielijnen 

en overlegstructuren.

    Wij stralen energie uit. Zijn nieuwsgierig, 

proactief, hebben een open mind en zijn 

voortdurend op zoek om onszelf te verbeteren 

en te vernieuwen. Wij investeren in de 

ontwikkeling van onze medewerkers.

    Wij blijven voortdurend in gesprek met onze 

omgeving. Op zoek naar hoe we telkens voor elkaar 

meer kunnen betekenen en vooral voor anderen.

    Wij kijken en praten vooral over wat wel 

kan en delen ideeën hoe we het elke dag 

weer een beetje beter kunnen doen.

    Wij zien de emotie in de voetballerij als een 

kracht. Wij zijn daardoor bevlogen, maar 

onderkennen ook het gevaar van opportunisme. 

Wij staan voor onze visie en werkwijze en houden 

daar aan vast in goede en slechte tijden.

    Er is een spelersbudget van minimaal 

€ 1,5 mio.  Bruto salarissen.

    Tijdens wedstrijden en andere events in het 

stadion zorgen wij voor top hospitality.

VITALITEITenergie

WAT GAAN WIJ 
CONCREET DOEN
ORGANISATIE
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De Amega Groep is al vele jaren betrokken bij 

de Dordtse Betaald Voetbal Organisatie. ,,Wij 

sponsoren de club, omdat wij vinden dat een stad 

als Dordrecht een BVO moet hebben. Maar in de 

stap die FC Dordrecht nu gaat zetten, gaan we 

echt iets met elkaar doen voor de samenleving 

en dat gaan we ook delen met elkaar. Nu voel 

ik me echt betrokken als onderneming.”

Het autoconcern – met 450 medewerkers - heeft 

altijd al midden in de maatschappij gestaan en oog 

gehad voor de noden uit de stad. Directeur Leen de 

Koning is ook daarom bestuurslid van de stichting 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht. 

Hij biedt onder meer ruimte aan de jaarlijkse 

Beursvloer waar vraag en aanbod bij elkaar komt. 

Wat levert de maatschappelijke 
inzet de Amega Groep op?
,,Wij zijn geen filantropische instelling. Maar als 

de versnelling groter wordt door te delen, moet 

je het altijd doen. Dat komt altijd bij je terug: je 

goede naam, de tevredenheid van je werknemers, 

de resultaten, mensen willen bij jouw bedrijf 

werken. Het brengt trots in het bedrijf.’’

 ,,Ik geef een voorbeeld. Vervoer speelt een rol bij 

alles wat je wilt ondernemen. En wij bieden mobiliteit. 

Zo hebben we tijdens de corona-uitbraak een busje 

geleverd om voedselpakketten rond te brengen. 

En tijdens de Week van de eenzaamheid hebben 

onze medewerkers mensen rondgereden. Dat kost 

ons nauwelijks inspanning. Ik had intern zo dertig 

kandidaten die hun hand opstaken. De chauffeurs 

vonden het geweldig. Zo dankbaar werk.’’ 

Hoe zie je dat voor FC Dordrecht?
,,Een bijdrage leveren kan op allerlei vlakken. Het 

draait allemaal om netwerken en verbinden en er 

is altijd meer mogelijk dan je denkt., al is ‘nee’ ook 

een keer een antwoord. Ik vind bijvoorbeeld dat wij 

ruimte moeten geven aan mensen met een uitdaging. 

Al haal je maar een iemand uit zijn isolement of 

bied je kans op werkervaring, dan heb je al winst. 

FC Dordrecht kan vele mogelijkheden bieden, 

als je maar samenwerkt en je netwerk inzet. 

Voor de spelers heeft Energiek Dordt zeker ook 

een toegevoegde waarde, net zoals onze inzet dat 

heeft voor de medewerkers in ons bedrijf. Als je je 

opstelt tussen de partijen in de stad, word je een 

toegankelijke, bereikbare, vriendelijke club. Een 

club waar je bij wilt horen! Dat heeft een positieve 

invloed op de spelers en mogelijk ook op hun 

prestaties op het veld. Energiek Dordt gaat naar 

mijn inschatting FC Dordrecht veel opleveren.”

Hoe kan Amega verder bijdragen?
,,Als mobiliteitsbedrijf zetten wij al jaren in op 

duurzaamheid. Daarin kunnen wij onze kennis delen, 

want dat is ook onderdeel van de visie Dordt Energiek. 

Vooral belangrijk is het inzicht dat wanneer wij er niet 

met z’n allen mee aan de slag gaan, de tweedeling in 

de samenleving steeds groter wordt. Dat moeten we 

niet willen. En anderzijds: als we dat Dordrecht een 

BVO moet hebben, dan moeten we er ook met elkaar 

zorg voor dragen dat Energiek Dordt gaat leven.”

 

Energiek Dordt verbindt de voetbalclub en het bedrijfsleven met hun maatschappelijke 
rol. Dat spreekt Leen de Koning, directeur van de Amega Groep, zeer aan. ,,Dan ga je 
ook echt wat voor elkaar betekenen.”

‘NU VOEL IK ME ECHT 
BETROKKEN ALS 
ONDERNEMING’

INTERVIEW leen de koning
Directeur 
Amega Groep



,,,,Het is goed als je de brede maatschappelijke 

positie die je als topclub hebt beter benut. Als je 

meer zichtbaar wordt, verbinding zoekt en meer 

impact maakt met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 

op alle niveaus van de club. Als directeur van 

HBO Drechtsteden juich ik dit van harte toe. Toen 

ik hier in 2019 begon heb ik ook veel contact 

gezocht met partijen in de stad. Als je de stap 

naar buiten zet, word je altijd vooruit geholpen.’’

Hoe kijk je aan tegen topsport?
,,Ik heb zelf twee tienerzoons die op topniveau 

rugby spelen. En weet dus dat je als topsporter er 

zoveel goede dingen bijleert: sportiviteit, discipline, 

teamspirit, sociaal. Mijn zoons zijn altijd bereidwillig 

zich extra in te zetten voor de club. Topsport heeft 

echt een toegevoegde waarde. Het is mooi als FC 

Dordt dat veel breder kan inzetten in de stad.”

Aan welke vormen van samenwerking denk je?
,,Een van onze opleidingen is toegepaste psychologie. 

Een gastcollege geven over prestatiepsychologie 

is leuk. Maar wij willen naar een structurelere 

samenwerking vanuit de maatschappelijke positie 

die de club wil innemen. Vanuit onze opleiding 

kunnen we theorie en praktijk aan elkaar koppelen. 

Een van onze docenten is jarenlang rugbytrainer 

geweest. Zijn kennis kunnen we benutten. We kijken 

nu bijvoorbeeld welke onderzoeken en analyses 

mogelijk zijn voor onze studenten. Dan kan het gaan 

om sport en prestatiepsychologie: hoe presteren 

jeugdvoetballers en trainers onder druk? Waar 

hebben ze last van, hoe kunnen ze daar beter 

‘EEN PRACHTIG INITIATIEF 
MET VEEL AMBITIE’
Onderzoek, analyses, gastlessen, een hbo-opleiding die topsporters kunnen volgen 
tijdens hun voetbalcarrière. FC Dordrecht biedt voor studenten volop studiemateriaal 
en andersom kan FC Dordrecht profiteren van die opgedane kennis voor de spelers, 
trainers en de club. Directeur Jessica van den Bosch van HBO Drechtsteden noemt 
Dordt Energiek ‘een prachtig initiatief met veel ambitie.’

mee omgaan? Dit kan worden geïntegreerd in de 

mentale begeleiding van jeugdspelers en trainers.”

Keuzes maken
Een ander idee is om een voetbalwedstrijd als 

uitgangspunt te nemen, vertelt Jessica van 

den Bosch. ,,Het team heeft één doel: winnen. 

Dat vraagt continu keuzes maken tijdens een 

wedstrijd. Hoe begeleid je spelers in het omgaan 

met steeds veranderende situaties tijdens een 

wedstrijd? Welke doelen stel je, hoe ga je om met 

belemmerende gedachten als je bijvoorbeeld 

achterstaat of een penalty hebt gemist. Hier gaat 

het om het trainen van mentale vaardigheden. 

Ook de rol van het publiek zouden we kunnen 

onderzoeken. Zo zijn er zijn tal van mogelijkheden. 

We zoeken over en weer wat we voor elkaar kunnen 

betekenen, ook vanuit onze andere opleidingen.”

Wat kan HBO Drechtsteden betekenen 
voor de spelers van het eerste elftal?
,,Wij bieden samen met de vakbond VVCS al een 

paar jaar de online deeltijd hbo-opleiding Business 

& Innovation voor contractspelers in het betaald 

voetbal. Studenten ontwikkelen zich tot creatieve, 

ondernemende managers of zelfstandig ondernemers 

met een gedegen businessconcept. Topvoetballers 

krijgen wekelijks college en bijeenkomsten met 

werkgroepen. Zo kunnen zij passend bij hun 

sportcarrière toch een hbo-opleiding volgen. 

Jaarlijks stromen er zo’n twintig profvoetballers 

uit het hele land in. Ook spelers van FC Dordrecht 

kunnen hieraan meedoen en dat gebeurt al. Wij zijn 

een relatief kleine onderwijsinstelling, maar kunnen 

daardoor wel veel persoonlijke begeleiding bieden.”

� ●�●�●

INTERVIEW jessica van den bosch
Directeur
HBO Drechtsteden

 ‘Mooi om 
toegevoegde 

waarde breder 
in te zetten’
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,,Op sportgebied gebeuren er veel goede dingen in 

Dordrecht. Wel is het belangrijk om structuur aan te 

brengen met een visie. Voetbal is een verbindende 

factor en met FC Dordrecht kunnen we daarvoor 

een goed platform bieden. Vanuit sportief oogpunt 

hebben wij kennis om die te delen. Wij zijn een van 

de 34 clubs in het Betaald Voetbal en je moet je 

willen onderscheiden. Wij willen iets neerzetten 

voor de langere termijn. De visie en breed gedragen 

beleidsplan Energiek Dordt spreekt mij enorm 

aan, omdat je in hierin bezig bent met de korte en 

de lange termijn. Als we alleen op de korte termijn 

zouden denken, dan hadden we bijvoorbeeld vier 

spelers gehuurd zonder in hen te investeren in 

de hoop dat je als team een paar posities hoger 

eindigt. Om aan het eind van het jaar spelers te 

zien vertrekken zonder dat ze van waarde zijn 

geweest. Nu hebben we gekeken naar een selectie 

op langere termijn, om ook spelers de kans te 

geven van wie wij denken dat er potentie inzit.’’

Welke spelers horen daarbij?
,,Wij willen een speelstijl creëren met energiek 

voetbal en zorgen dat het publiek wordt vermaakt. 

Een speler moet FC Dordrecht zien als platform 

om sportief een hogere stap te maken en zich 

als mens te ontwikkelen. Die mogelijkheid willen 

we aan spelers bieden. De waarde van onze 

sportkennis is daarin heel erg belangrijk. Als een 

speler leeft in een gezonde omgeving kan hij veel 

meer brengen in de wedstrijden. Van sport kun 

je veel leren. Bijvoorbeeld leren om keuzes te 

maken, samen te werken en verantwoordelijkheid 

Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Via zijn zaakwaarnemer kwam hij in 
contact met de visie van FC Dordrecht om naast het voetbal ook maatschappelijke 
waarde te creëren. Interessant en totaal iets nieuws voor Michele Santoni. Hij 
ging de uitdaging aan en werd de nieuwe trainer van FC Dordrecht. Hoe denkt de 
trainer van FC Dordrecht over Energiek Dordt en de sportieve ambities?

nemen voor een gezonde leefstijl. Belangrijke 

zaken voor hun maatschappelijke toekomst.’’ 

,,Daarin heeft FC Dordrecht nu al stappen gemaakt. 

Een simpel voorbeeld daarvan is het faciliteren van 

ontbijt en lunch voor de spelers. Spelers volgen 

een individueel programma en met deze stappen 

proberen we een goed prototype te creëren. De 

opleiding en regionale talenten zijn daarin belangrijk. 

In de regio is een aantal BVO’s en daar vallen 

ook talenten af. Er liggen mogelijkheden om die 

talenten bij ons wel een kans te geven. Dat is een 

kwestie van kritisch blijven en goed selecteren.’’

Wat zijn de sportieve ambities?
,,Wij geloven dat als we meer gaan betekenen als 

club op sportief, maatschappelijk en economisch 

vlak er samenwerkingsverbanden gaan ontstaan. 

Wij zullen daardoor als club groeien, waardoor we 

gezonder worden en we duurzaam onze sportieve 

prestaties kunnen verbeteren. Wij hebben daarom 

een sportieve ambitie uitgesproken om in het seizoen 

2025-2026 in de top 6 van de Eerste Divisie te spelen, 

met kansen om te strijden voor promotie. Als de 

sportieve prestaties uitblijven, dan is het belangrijk 

om juist vast te houden aan de lange termijn. Als je 

nu al twijfelt, dan gaat het er niet beter op worden. 

Dat is het verschil tussen vroeger en nu. Nu wordt er 

gedacht aan de club én aan de toekomst om stap voor 

stap ook de sportieve prestaties te verbeteren. Je 

bouwt met een team niet alles in een jaar op, dat heeft 

tijd nodig. Daarom moet het proces tot het resultaat 

leidend zijn. Als daar vertrouwen, geloof en energie 

in blijft zitten, dan komt het goed. En de belangrijkste 

ambitie is om ervoor te zorgen dat Dordtenaren weer 

trots kunnen zijn op hun club. Dat is onze uitdaging.”

� ●�●�●

’DENKEN AAN DE CLUB 
EN DE TOEKOMST’

‘Belangrijkste 
ambitie is om 
te zorgen dat 
Dordtenaren 
weer trots 
kunnen zijn 
op hun club’

INTERVIEW Michele Santoni
Trainer FC Dordrecht
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Al in 1999 besloot FC Dordrecht om maatschappelijk 

te ondernemen en de kracht van voetbal in te zetten 

voor het bereiken van maatschappelijke doelen. De 

club ondersteunt en participeert in lokale en regionale 

projecten en werkt daarbij samen met partners. Jordy 

Valkestein en later Lex Stofkooper legden de basis 

voor deze MVO-activiteiten. In 2020 werd hiervoor 

een stichting Maatschappelijk Actief Drechtsteden 

opgericht met bestuursleden die zijn betrokken bij de 

club en van partners: Nancy Schouten, Peter Ferket, 

Jeroen Mol, Leon Vlemmings en Oscar Mulders, 

onder voorzitterschap van Frank Verhoeven.

Waar zetten jullie op in?
,,MADS richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 

28 jaar. Wij willen bereiken dat zij gezond leven en 

eten en zichzelf ook zoveel mogelijk ontwikkelen. 

Onze projecten lopen vooral in de wijken waar 

dit erg zinvol is. De rol van FC Dordrecht hierin is 

belangrijk. Veel jongeren houden van voetbal en 

nemen belangrijke lessen over gezond leven eerder 

aan van een voetballer dan van hun eigen leraar 

of lerares. Onze coördinator Remco Schol en een 

speler gaan bijvoorbeeld op bezoek in klassen. 

Leerlingen krijgen dan les over gezond bewegen 

en leven, en ze doen mee aan activiteiten. Dat slaat 

aan bij die kinderen. Iedereen heeft wel iets met 

FC Dordrecht, want het is nu eenmaal de grootste 

club hier in de Drechtsteden. Met de donatie van 

de Rabobank voor het scholenproject, en een flink 

bedrag van een begunstiger, kunnen we twee parttime 

krachten betalen en de projecten uitvoeren.”

Hoe kijkt de voorzitter aan tegen Energiek 
Dordt en de rol van MADS?
,,Het komt erop neer dat de club binnen de 

Gezond leven en eten, en jezelf ontwikkelen. Met dat doel bereikt stichting MADS 
jaarlijks zo’n 2000 jongeren in wijken waar ze een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Met telkens de spelers van FC Dordt als rolmodel. Dat aantal moet 
groeien naar ruim 3500. 

Drechtsteden naast het voetbal een brede rol gaat 

spelen op maatschappelijk gebied. Met name bij 

de start kan MADS hierbij goed ondersteunen 

vanwege onze grote ervaring en de contacten met 

onze partners. MADS en FC Dordrecht kunnen 

de verbinder zijn om het betaald voetbal, het 

bedrijfsleven, de maatschappelijke kant aan elkaar 

te koppelen. De kans voor MADS om partners te 

vinden wordt door Energiek Dordt groter, omdat er 

altijd bedrijven zijn die financiële steun en energie 

willen steken in maatschappelijke projecten. Daar 

liggen heel veel kansen voor FC Dordrecht én voor 

MADS om dat bij elkaar te brengen. Het vinden van 

samenwerking met partners zal dan veel eerder 

tot succes komen. Ik geloof er heilig in dat als 

FC Dordrecht een centrum wordt van sociaal en 

maatschappelijke activiteiten de voetbalclub daarvan 

kan profiteren. De kansen liggen voor het oprapen.”

Het ideale plaatje is volgens Frank Verhoeven dat 

FC Dordrecht weer meedoet in het linker rijtje, maar 

hij vindt het niet een primaire doelstelling. ,,De focus 

ligt bij mij en het bestuur van MADS vooral op het 

steunen van de plannen en om ervoor te zorgen dat 

FC Dordrecht niet alleen een voetbalclub is, maar ook 

een centraal punt met maatschappelijke activiteiten 

voor jong en oud. Met goede samenwerkingen 

met partners en een goede educatie voor de 

jeugd. Dat is het ideale plaatje. Het is een lange 

termijnplan, maar we mogen er al heel blij en 

tevreden over zijn dat er nu een goede basis staat.’’

� ●�●�●

‘DE KANSEN LIGGEN 
VOOR HET OPRAPEN’

Frank Verhoeven
Voorzitter stichting MADS

INTERVIEW

‘Veel jongeren nemen 
belangrijke lessen 
over gezond leven 

eerder aan van een 
voetballer’
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‘DE START VAN EEN 
NIEUW BEGIN!’
De eerste missie van Hans de Zeeuw was om FC Dordrecht uit de financiële 
noodsituatie te helpen. Nadat dat was gelukt en Baris Hocaoglu werd gepresenteerd 
als nieuwe investeerder van FC Dordrecht was het tijd voor een toekomstvisie. De 
algemeen directeur trok Leon Vlemmings aan als innovatiemanager. Wat gaat deze 
nieuwe koers FC Dordrecht dit opleveren?

‘Hans, waar begin je aan?’ Een veel gestelde vraag 

die Hans de Zeeuw te horen kreeg toen hij aantrad 

bij de Dordtse club. Maar een moment van twijfel 

heeft hij nooit gehad. Alleen wat slapeloze nachten, 

totdat er een akkoord was met de investeerder. 

Verder heeft de directeur altijd vertrouwen gehad in 

de organisatie. Hans de Zeeuw: ,,Ik erken dat er in het 

verleden een aantal dingen niet goed is gegaan, maar 

ik geloof erin dat FC Dordrecht een toegevoegde 

waarde kan zijn voor deze regio én als BVO.’’

Hoe is Energiek Dordt ontstaan?
,,De Waardevolle Club van Leon Vlemmings en 

Franklin Schmetz heeft ons aan het denken gezet 

over een gezonde en duurzame toekomst voor 

FC Dordrecht. In de zomer hebben we de basis 

gelegd voor Energiek Dordt en hebben we met 

Leon Vlemmings als innovatiemanager de eerste 

stap vooruit gezet. Leon ging eerst aan de slag 

met het technische gedeelte om de selectie op 

orde te krijgen samen met trainer Santoni. Daarna 

heeft hij Energiek Dordt verder op poten gezet.

We willen met elkaar een situatie creëren waarin 

we als club veel betekenen voor Dordrecht en 

de Drechtsteden. Sportief, maatschappelijk en 

economisch. Hierdoor kunnen we samen groeien 

met supporters, sponsors, bedrijven, organisaties 

en de gemeente. Deze toekomstvisie kan én 

moet de start zijn van een nieuw begin.’’

Kleine stappen
Hans benadrukt dat het er kleine stappen gemaakt 

moeten worden. Dat is zijn rol om daar als 

algemeen directeur toezicht op te blijven houden 

en iedereen met beide benen op de grond te 

houden. ,,Liever een kleine stap dan een grote stap 

vooruit met het risico op een stap achteruit.”

Maar doordat de club vergeleken met de laatste twee 

jaar financieel stabiel is, kon al een aantal stappen 

worden gemaakt op sportief en commercieel vlak. 

Dat moet de basis zijn voor de nieuwe positie die 

FC Dordrecht kiest. Hoewel de sportieve prestaties 

tegenvallen, is het vertrouwen groot in het huidige 

plan. Hans de Zeeuw: ,,En dat is ook niet meer dan 

terecht. We hebben nu een breed gedragen visie en 

beleidsplan. Daarnaast staat er nu een technische 

staf die keihard werkt aan een goed resultaat.’’ 

Waar staat FC Dordrecht over vijf jaar?
,,Eredivisie. Het kan, daar geloof ik echt in. 

Structureel is het doel om boven in de Eerste 

Divisie mee te doen. Dat is wat we willen. We 

hopen dat we een keer kunnen promoveren, maar 

meedoen in de top 6 dat is het echt het doel.’’ 

,,Voor mij is belangrijk dat het eerste doel om 

FC Dordrecht uit de financiële problemen te 

redden, is gelukt. Anders had deze voetbalclub niet 

meer bestaan. Daarom ben ik supertrots op wat 

we hebben bereikt in de afgelopen jaren.” Hans 

de Zeeuw ziet met veel vertrouwen de toekomst 

tegemoet. Leiding geven aan deze groeiende 

organisatie vindt hij prachtig om te doen. ,,Ik geloof 

echt dat we echt iets moois kunnen bereiken met 

elkaar, voor de club en voor de samenleving.”

 ●�●�●

HANS DE ZEEUW
Algemeen directeur 
FC Dordrecht

‘We hebben nu 
een breed 

gedragen visie 
en beleidsplan’

INTERVIEW
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Lex vertelt met trots over de businessclub, en de 

activiteiten en evenementen die er met elkaar worden 

georganiseerd. ,,Het moet een plek zijn waar mensen 

zich thuis voelen, met een hapje en een drankje. Dat 

hoeft niet ‘drie sterren’ te zijn, maar we willen wel 

een avond bieden waar mensen zich prettig voelen 

en met een leuke wedstrijd. Uiteraard organiseren 

we deze bijeenkomsten ook om zaken te doen met 

elkaar, maar dat kan alleen als het vertrouwt voelt. 

Met Energiek Dordt kan FC Dordrecht daarin een nog 

betere verbinder zijn, zowel op het veld als daarbuiten.’’

‘NUCHTER EN
REALISTISCH MOETEN 
WE ALTIJD BLIJVEN’
Lex Wierks kwam al naar FC Dordrecht aan de hand van zijn vader. Jarenlang stond 
hij als kleine jongen op de West-tribune aan de Krommedijk. Later stond hij jaren op 
de Oost-tribune. Nu is hij voorzitter van de businessclub en de grote man achter de 
spelersbus. Zie je de spelersbus rijden, dan denk je aan Wierks. Denk je aan Wierks, 
dan denk je aan Lex Wierks. Een echte clubman.

allemaal, want natuurlijk moet je als FC Dordrecht 

maatschappelijk verantwoordelijk zijn en binding 

hebben met de regio. Dat kan echter nog veel beter.’’ 

Wat denk je over de toekomst?
,,Ik heb er veel vertrouwen in. We zijn een club met 

historie. Ik heb hier zoveel meegemaakt; hoogtepunten 

en dieptepunten. Ik kan mij nog herinneren dat we 

bovenaan stonden in de Eerste Divisie en dat we 

met een vol uitvak naar De Kuip gingen voor de 

beker. We verloren natuurlijk, maar we zongen aan 

eind van de wedstrijd ‘Wij staan bovenaan’ en toen 

ging de hele Kuip applaudisseren. Dat zijn mooie 

dingen, toch? Ook heb ik wel mindere momenten 

meegemaakt de afgelopen jaren; bijvoorbeeld 

de teleurstelling rondom het nieuwe stadion.’’ 

,,Nu ligt er in elk geval weer een visie op de toekomst. 

Het is wel een plan voor de lange termijn dat niet 

zomaar is gerealiseerd. Onze taak is om als goede 

en gezellige businessclub een bijdrage te leveren 

aan Energiek Dordt en aan stichting MADS. Het is 

fantastisch om projecten organiseren voor mensen 

die dat nodig hebben. Daar doe ik het als ondernemer 

voor. En weet je wat het belangrijkste is? Dat ons 

eigen DNA blijft bestaan. Wat dat precies is? Nuchter 

en realistisch. Ik ben niet iemand van die hashtags 

#strijdenenwinnen en weet ik allemaal. Doe maar 

gewoon normaal. We hebben nu een plan en dat heeft 

tijd nodig. Daar moeten we aan bouwen. En als we 

iets te vieren hebben, dan moeten we het zeker vieren 

maar tot die tijd altijd nuchter en realistisch blijven.’’

�

INTERVIEW Lex Wierks 
Voorzitter businessclub

‘Het 
belangrijkste 

is dat ons 
DNA blijft 

bestaan’

Hoe kijk je naar de huidige situatie van de BVO?
,,Toen we meededen in de top van de Eerste Divisie 

was er door de goede resultaten veel meer beleving 

rondom de club. De afgelopen jaren zijn we toch een 

stuk omlaag gegaan, dat is jammer. Maar er is hoop. 

Met Energiek Dordt ligt er nu eindelijk weer een visie 

waar toekomst in zit. In het begin moest ik er nog wel 

om lachen: een innovatiemanager bij FC Dordrecht. 

Maar al snel groeide het vertrouwen door het verhaal 

van Leon Vlemmings. Het klinkt ook zo logisch 

●
�●

�●
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De stichting MBO Dordrecht verbindt ondernemers 

met maatschappelijke doelen. ,,Deze stap van FC 

Dordrecht past heel erg in de lijn waar we naar toe 

moeten. Er spelen grote maatschappelijke problemen, 

waarvoor we met elkaar als samenleving oplossingen 

moeten vinden. Denk aan armoede, eenzaamheid, 

afstand tot de arbeidsmarkt. Wij als organisatie 

geloven in samenredzaamheid: de krachten en 

mogelijkheden bundelen. Elk bedrijf, dus ook een 

Betaald Voetbal Organisatie, moet naar binnenkijken 

en zich afvragen: wat kunnen wij bijdragen? Steeds 

meer bedrijven doen dat ook, maar weten vaak nog 

niet wat ze kunnen en kloppen dan bij ons aan.”

Welke kansen zie jij voor FC Dordrecht?
,,Heel veel! Denk eens aan de businessclub die zich 

nu verzamelt rondom het voetbal. Deze ondernemers 

kunnen ongetwijfeld ook rond andere onderwerpen 

van toegevoegde waarde zijn. Als er enthousiasme 

ontstaat, komt dat zeker van de grond. Voor ons is 

het belangrijk om contacten te hebben en inzicht te 

hebben in de sleutelfiguren, zodat wij vraag en aanbod 

aan elkaar kunnen koppelen. Ook via onze jaarlijkse 

Maatschappelijke Beursvloer hebben we al honderden 

matches gemaakt.” 

Kun je een voorbeeld geven?
,,Jazeker. Voor de Week tegen de eenzaamheid belde 

WAT DRAGEN 
WIJ BIJ’

‘ELK BEDRIJF MOET 
ZICH AFVRAGEN: 

Ondernemen met 
impact. Dat is wat de 
Stichting Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen 
Dordrecht al enkele jaren 
met succes stimuleert. 
Coördinator Mariska 
Wagner juicht de plannen 
van FC Dordrecht toe 
om ook te kijken naar 
de omgeving waarin de 
voetbalclub functioneert, 
en om buiten de 
stadionmuren meer te 
willen betekenen.

Amega met de vraag: wat zouden wij kunnen doen 

met dit thema? Nou, ons kantoor staat in Krispijn en 

daar wonen mensen die vanwege hun krappe beurs 

nauwelijks hun wijk uitkomen. 

Kortom: het bedrijf stelde een week twee chauffeurs 

en een auto beschikbaar en reden mensen rond; de 

een naar de straat waar hij geboren was in Rotterdam, 

een ander naar het graf van haar man. En deze 

mensen konden ook weer eens iemand uitnodigen 

om mee te rijden. Zoiets ontstaat niet vanzelf, maar 

levert wel heel veel op. Voor de mensen en voor de 

chauffeurs. Zij vonden het geweldig. Dit levert ook 

winst en waarde op binnen je eigen bedrijf.”

Waar denk je nog meer aan voor de voetbalclub?
,,Spelers geven nu al gastlessen op scholen. 

Maar ze kunnen ook mensen inspireren binnen 

maatschappelijke organisaties of via het jongerenwerk. 

Van die ontmoetingen worden de spelers zelf ook 

rijker.’’ ,,Daarnaast heeft de club natuurlijk een locatie 

met een keuken, een gebouw. In het stadion is van 

alles te doen aan onderhoud. Voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt kan dit een mooie 

werkervaringsplek zijn.”

Hoe kan MBO Dordrecht bijdragen?
,,Ons doel is om organisaties te versterken en om de 

wens van een bedrijf om te ondernemen met impact 

zichtbaar te maken. De eerste stap is dat we gaan zien 

dat de uitnodiging van FC Dordrecht naar de stad er 

ligt. Die eerste stappen zijn het moeilijkst. Maar straks 

gaat er energie ontstaan, want ongeacht de winst of 

verlies op het veld groeit de maatschappelijke waarde 

van de club. Uit eigen ervaring weet ik dat je zoveel 

kunt halen uit een sportvereniging buiten de sportieve 

prestaties. Een vereniging kan voor mensen – jong en 

oud - echt een thuisbasis zijn.”

� ●�●�●

INTERVIEW mariska wagner
Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen
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,,Voor mij is de nieuwe visie van FC Dordrecht 

een déjà vu. In 1986 raakte ik betrokken bij de 

ijshockeyclub Dordrecht Lions. Ik ben met de 

schaatsen aan geboren. Mijn vader speelde 

ijshockey en was bestuurlijk actief, mijn opa legde 

in 1934 de kunstijsbaan van Tilburg aan, mijn broer 

was directeur van de Nederlandse ijshockeybond. 

Ik ijshockeyde vanaf mijn vierde jaar bij de Tilburg 

Trappers en kwam later uit bij diverse topclubs en 

in het nationaal team. Toen ik een jaar of 19 was, 

hielp ik al eens mee als assistent bij een ijshockey 

zomerkamp voor Dordtse kinderen. Die ijshockeyclub 

stelde toen weinig voor. Door de club, die in nood 

was door het plotselinge vertrek van de hoofdtrainer, 

te helpen in de seizoenen ’86 en ’87 raakte ik meer 

betrokken. De club was eigenlijk niet levensvatbaar. 

Ik heb aangegeven aan het bestuur om me te 

blijven inzetten als we een gezamenlijk gedragen 

beleidsplan, zowel bestuurlijk organisatorisch als 

sporttechnisch, zouden uitwerken. Voorwaarde 

was dat er een duidelijk scheiding van taken en 

verantwoordelijkheden zou komen op deze vlakken.’’

Hoe pakte dat uit?
,,De looptijd van het plan was vijf jaar, met een 

verlening van twee jaar. We groeiden uit tot de grootste 

en gezondste club van Nederland, promoveerden 

naar de hoogste divisie en de kern van het eerste 

team bestond uit Dordtse spelers. Ons budget was 

Dennis van Rijswijk (60) is met de schaatsen aan geboren. Hij ontwikkelde zich als 
nationaal top-ijshockeyer en trok in de jaren 80 ijshockeyclub Dordrecht Lions naar 
een bestuurlijk en sporttechnisch gezond niveau. Hij gunt ook FC Dordrecht een 
mooie gezonde toekomst. Als manager van Sportboulevard Dordrecht werkt hij 
graag mee aan Energiek Dordt. ,,Er liggen kansen!’’ 

destijds het laagste van alle clubs in de eredivisie. Het 

succes was duidelijk terug te voeren op consistent 

beleid met realistische en uitdagende doelen. Dat 

was ook de kracht van de interne samenwerking. 

Rust en stabiliteit zijn voorwaarden voor succes.’’

Wat wil je FC Dordrecht meegeven?
,,Ik denk toch vooral de stabiele factor. Iedereen 

moet in deze aanpak geloven en het fijn vinden om 

erin te stappen. Zo kan een aanzuigende werking 

ontstaan. Belangrijk is dat niet iedereen zich met 

elkaar wil bemoeien. Doe waar je goed in bent op 

sporttechnisch en bestuurstechnisch terrein. Ga 

stap voor stap, stel prioriteiten en zet een stip aan 

de horizon. De sport staat centraal. Het hoeft niet 

meteen een focus te zijn op de eredivisie, de top 

van de Keuken Kampioenschap is ook al prachtig. 

Denk aan de return on investment. En laat spelers en 

toeschouwers vooral genieten van hun FC Dordt.’’

Wil jij als manager van de Sportboulevard 
daaraan bijdragen?
,,Ik zet de deur voor FC Dordrecht zeker open! 

Draag de club een warm hart toe. Kom maar langs 

heb ik gezegd. Ik wil de voetbalclub bij dit plan met 

onze ervaring en opgedane kennis ondersteunen 

waar ik kan. Ook richting politieke partijen en de 

gemeenteraad, waarmee ik voor de Sportboulevard 

veel contacten heb opgebouwd. Het is een ambitieus 

plan en kan goed uitpakken voor de stad Dordt om, 

met elkaar, het betaalde voetbal een stimulans te 

geven. Met sport heb je een groot bereik. Er liggen 

mooie kansen voor FC Dordt als de focus er met z’n 

allen is en iedereen zich houdt aan de afspraken. 

Vier succes samen, maar verteer nederlagen ook 

samen en geef ruimte aan ontwikkeling en stabiliteit.”

� ●�●�●

‘Ik wil de 
voetbalclub bij dit 

plan ondersteunen 
waar ik kan’

Dennis van rijswijk
Manager Sportboulevard 
Dordrecht

INTERVIEW

‘WE ZETTEN
DE DEUR
VOOR ZE OPEN’
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,,De visie van de Waardevolle Club die mede door Leon 

Vlemmings is ontwikkeld, spreekt me enorm aan. Je 

laat de waarde van je club op meerdere fronten zien. 

Een van de sterke punten van dit verhaal is het inzicht 

dat de club moet inzetten op sportief, maar ook op 

zakelijk, maatschappelijk en cultureel vlak. Daarmee 

vergroot de club zijn zichtbaarheid in de stad. FC 

Dordrecht is een kleine club op een eiland met 

meerdere BVO’s in zijn omgeving. Dan is het belangrijk 

om in je eigen omgeving sterk te zijn. De BVO’s zitten 

nu veelal in een cocon, in hun eigen sportwereld. 

Maar je ziet landelijk en internationaal bij deze 

sportorganisaties steeds meer het inzicht groeien dat 

zij een maatschappelijk belang en positie hebben.” 

Onder de radar
De gemeente heeft al afspraken met FC Dordrecht 

om zich in te zetten op maatschappelijk gebied. 

,,Dat gebeurt ook al vele jaren met de stichting 

MADS en de spelers van de club die daarvoor 

echt goed werk doen. Ze bereiken minstens 

2000 jongeren per jaar met trainingen, stages, 

,,Energiek Dordt is een ijzersterk 
plan. Het is heel goed voor een 
Betaald Voetbal Organisatie om meer 
betrokken te zijn bij de samenleving. 
Voor FC Dordrecht kan deze visie 
de levensvatbaarheid vergroten.” 
Sportwethouder Marco Stam 
onderschrijft deze aanpak ‘voor de 
volle 100 procent.’

coaching, opleidingen en begeleiding naar werk. 

Maar dat gebeurt nu te veel onder de radar. Als 

die inspanning breder bekend wordt en er wordt 

samenwerking gezocht met nog meer partners en 

bedrijven, dan levert dat connecties op, kunnen 

partijen elkaar versterken en nog meer bereiken. 

Dan wordt de verankering in de stad veel groter.’’   

Wat kan de gemeente Dordrecht hierin betekenen?
,,Zoals gezegd heeft het plan onze steun. Maar 

eerst zijn de club, bedrijven en andere partners aan 

zet. De gemeente kan een faciliterende rol spelen 

om dit plan verder te brengen, zoals contacten 

aandragen, mensen met elkaar verbinden. Bij een 

stad als Dordrecht met 120.000 en straks 130.000 

inwoners en onze ambities hoort een Betaald Voetbal 

Organisatie. Een verbeterde accommodatie op 

termijn zou heel mooi zijn. Maar nu eerst energie 

steken in dit plan om een goede manier een positie 

in de stad te verwerven. De club is goed bezig 

door innovatiemanager Leon Vlemmings in huis te 

halen en te kiezen voor de visie Energiek Dordt.”

Wat heeft u zelf met de club aan de Krommedijk?
,,Vanaf de lagere school kom ik al kijken bij de 

wedstrijden. Dus ook al bij DFC en DS’79. De 

laatste twintig jaar zit ik meer dan regelmatig op de 

tribune. Jarenlang had ik een seizoenkaart. Ik ben 

begonnen daar waar nu het uitvak zit en had later een 

seizoenkaart op de west-tribune. Dordtenaren zijn 

altijd mopperig, maar het sfeertje is altijd supergezellig. 

Dat is ook een stukje cultuur. En er is een kleine groep 

fans die vol gaat voor die club. Dat moet gaan groeien. 

Juist dit plan werkt toe naar een bredere basis en 

een solide voetbalclub, midden in de samenleving.”

� ●�●�●

‘ENERGIEK DORDT IS
EEN IJZERSTERK PLAN’

‘Dit plan werkt toe naar een bredere basis 
en een solide voetbalclub, midden in de samenleving’

marco stam
Wethouder Dordrecht

INTERVIEW
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,,Het doel om de waarde van FC Dordrecht sportief, 

maatschappelijk en economisch te vergroten, is 

ook belangrijk voor onze jeugdopleiding. Binnen 

Energiek Dordt is onze jeugdopleiding heel belangrijk. 

Onze insteek is dat jeugdspelers zich niet alleen 

op voetbalgebied gaan ontwikkelen, maar ook op 

het totale vlak als mens buiten de lijnen van het 

veld. Dan gaat het om de kwaliteiten die je nodig 

hebt om een goede en complete voetballer te zijn, 

kortom de soft skills. Het leren samenwerken, 

presenteren en communiceren zijn lessen die we 

gaan aanbieden aan de jeugdspelers en spelers 

van het eerste elftal. Zo krijgen zij een unieke 

mogelijkheid om zich te ontwikkelen als mens.’’

Welke kansen liggen er voor de jeugdopleiding?
,,Een goede voetballer zijn is prima, maar er zijn 

zoveel meer dagelijkse aspecten waar je rekening 

mee moet houden in je voetbalcarrière. Dat 

proberen we nu al mee te geven bij het eerste 

elftal en je kunt daar niet vroeg genoeg mee 

beginnen. Daarom starten we hiermee ook bij onze 

jeugdspelers. Neem bijvoorbeeld de omgang met 

de pers en de druk van buitenaf, waarop we hen 

gaan trainen. Spelers kunnen deze kwaliteiten 

gebruiken in het verdere verloop van hun carrière.’’ 

Hoe zie je de regionale samenwerking?
,,De jeugdopleiding moet een bruisend deel zijn 

binnen onze Betaald Voetbal Club. De samenwerking 

met regionale clubs is daarin ook heel belangrijk. 

Vanuit Energiek Dordt willen wij meer gaan 

betekenen voor amateurclubs. Bijvoorbeeld door 

een bijdrage te leveren aan vragen die zij hebben 

op technisch of organisatorisch gebied. Voor ons 

is het daarnaast belangrijk om in de regio talenten 

in beeld te krijgen. Het zou mooi zijn als we met 

elkaar sportkennis kunnen verenigen en delen. 

Daarom moeten we zorgen dat FC Dordrecht en 

onze jeugdopleiding een betrouwbaar en herkenbaar 

gezicht vormen richting de buitenwereld.’’

Vertel eens over het voetbaldiploma 
dat de club wil uitreiken.
,,Het draait bij de jeugd niet alleen om het feit dat 

zij het eerste elftal moet halen en bij eerste selectie 

draait het niet alleen om de prestaties op het veld. 

Wij geloven dat je van sport veel meer kunt leren. 

Daarom wil FC Dordrecht alle spelers in de toekomst 

een diploma meegeven. Ongeacht of iemand eerder 

uitstroomt of het eerste elftal niet haalt. In het 

onderwijs van nu en de toekomst zijn soft skills heel 

belangrijk. Ook wij kunnen daaraan een belangrijke 

bijdrage leveren. Spelers kunnen met het diploma laten 

zien waarin zij zich hebben ontwikkeld en dit gebruiken 

in hun verdere sport- of maatschappelijke carrière.’’

Welke stappen worden gezet in de jeugdopleiding? 
,,Afgelopen vijf jaar hebben we al grote stappen 

gemaakt. Teams spelen nu met veel energie en 

goed voetbal in hogere competities. In het jaar voor 

corona zijn zelfs drie teams gepromoveerd. Een 

aantal spelers speelt nu structureel in het eerste 

elftal, zoals Jurian Hobbel, Jerailly Wielzen en Devon 

Koswal. Daarnaast traint FC Dordrecht 021 nu 

elke middag na het eerste elftal en volgt het team 

twee keer week krachttraining. Ons doel is nu om 

het gat tussen het eerste elftal en de jeugd kleiner 

te maken op het gebied van trainingsfaciliteiten, 

omdat een talentvolle 018- of 021-speler in onze 

optiek net zo veel moet trainen als een speler van 

het eerste elftal, misschien zelfs wel meer. Ik zou in 

de toekomst graag meer naar buiten treden met de 

jeugdopleiding. Zodat de omgeving daadwerkelijk 

weet waarmee wij bezig zijn. Simpel gezegd, opleiden 

is voor ons meer dan trainen en wedstrijdjes kijken.’’

� ●�●�●

Ben Kinds is hoofd Jeugdopleiding en assistent-trainer bij FC Dordrecht, maar begon 
zijn carrière 20 jaar geleden bij Feyenoord. Hij werkt vijf jaar in Dordrecht, was in 
2020 interim hoofdtrainer. Nu ligt zijn focus op de jeugdopleiding en daarin speelt hij 
een belangrijke rol in de nieuwe positie van FC Dordrecht. Wat is zijn blik op Energiek 
Dordt?

‘OOK ONTWIKKELEN 
BUITEN DE 
LIJNEN 
VAN HET 

VELD’

‘We willen 
alle spelers 

een diploma 
meegeven’

Ben Kinds
Hoofd Opleiding 
en assistent-trainer 

INTERVIEW
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,,Voordat ik voorzitter werd van de supporters- 

vereniging deed ik al veel vrijwilligerswerk voor de 

club. Ik bezorgde wedstijdposters in de regio of 

deed wel eens vrijwilligerswerk in het stadion. In 

2017 ben ik de supportersvereniging gaan leiden 

en vertegenwoordig de supporters van de club. Op 

het moment dat er iets speelt rondom de suppor-

ters, zoals bijvoorbeeld iets simpels als een wc die 

overloopt in het stadion, ben ik het aanspreekpunt. 

Ik heb goede contacten binnen de club met het 

bestuur en de lijnen met de supporters zijn kort.’’

Nieuw stadion
Met Energiek Dordt gaat het niet alleen om de 

maatschappelijke diensten, maar uiteindelijk ook 

om de sportieve prestaties van de club. Daar draait 

het natuurlijk bij de supporters om. Emiel ziet vooral 

kansen in de Drechtsteden tot aan Moerdijk. ,,In dit 

gebied wonen heel veel mensen die van voetbal 

houden. FC Dordrecht blijft een club van gezien 

worden en zorgen dat je gezien wordt. Veel mensen 

komen om goed voetbal te zien. Dat hebben we 

gehad tot aan de promotie, op dit moment is dat 

minder. Wij hopen dat de prestaties verbeteren.’’

Een ander belangrijk onderwerp is het stadion. 

Als Emiel vanaf de tribune vertelt over zijn club 

begint de irritatie over onkruid op de tribune of 

volgelopen wc’s. Met Energiek Dordt hoopt FC 

Dordrecht op termijn ook steun te krijgen voor 

een nieuw stadion. ,,Vergeleken met de vorige 

stadionplannen is dat ook nu een stuk beter.’’

Wat maakt FC Dordrecht bijzonder?
Ondanks de prestaties is de voetbalclub aan de 

Krommedijk volgens Emiel nog steeds in grote lijnen 

hetzelfde. ,,En dat is uniek. Iedereen hier kent ons. 

Je kunt gewoon de club binnenlopen en makkelijk 

in contact komen met de spelers. Dat is bij veel 

andere clubs anders of helemaal niet mogelijk. 

Het hoeft hier allemaal niet zo bijzonder. Zolang de 

spelers ervoor gaan en strijd leveren, dan kunnen 

wij ook tevreden van het veld aflopen. Ik ben niet 

bang dat FC Dordrecht groter wordt, maar vind 

het belangrijk dat de club zijn normen en waarden 

behoudt, met de kenmerken van de stad en de club. 

FC Dordrecht moet altijd FC Dordrecht blijven. Met 

gezelligheid en iedereen die elkaar kent, zoals ik 

dat ken vanaf dat ik hier voor het eerst kwam.’’

� ●�●�●

‘MEER MENSEN OP 
DE TRIBUNE HALEN’ 

In 1993 liep Emiel als een kleine jongen het stadion binnen. Hij merkte direct dat 
iedereen elkaar kende en vond de gezelligheid op de tribune prachtig. Hij werd verliefd 
op FC Dordrecht en is er altijd blijven plakken. Emiel Grootenboer, voorzitter van de 
supportersvereniging, is een echte Dordtenaar. 

Hoe kijkt hij aan tegen Energiek Dordt?
,,Samen met andere supporters ben ik al een paar 

keer bijgepraat over het nieuwe beleidsplan. Vooral 

de energie die in de plannen zit spreekt ons aan, met 

de hoop op een betere toekomst. Wat ik vooral hoop 

is dat er weer meer mensen naar het stadion komen; 

mensen die nu al een paar jaar niet meer zijn geweest. 

Je hoopt dat zij weer aanhaken en dat de club daarin 

kan groeien. Dat de ‘slapende’ supporters er zijn, dat 

weten we allemaal, want dat zag je in het jaar dat we 

Eredivisie speelden. Het zou fijn zijn als die mensen 

dan eindelijk weer terugkomen. Ik wil daar graag een 

rol in spelen. Het bestuur kan altijd contact zoeken.”

 ‘De energie die 
in de plannen 

zit spreekt 
ons aan, met 

de hoop op 
een betere 
toekomst’
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EMIEL GROOTENBOER
Supportersvereniging

INTERVIEW
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,,Met Energiek Dordt ligt er in de basis een goed 

plan. Als iedereen dit plan omarmt dan is het 

zaak om de juiste organisatie, de juiste mensen 

op de juiste strategische plekken neer te zetten. 

We moeten weer trots worden op FC Dordrecht. 

En hoewel de resultaten tegenvallen of kunnen 

tegenvallen wel blijven vasthouden aan de stappen 

die je met elkaar zet. Met dit plan kunnen we een 

nieuwe positie in het betaald voetbal pakken en 

een rol van betekenis spelen in de samenleving 

van de Drechtsteden. Er is goed over nagedacht. 

De opzet van de strategie - het maken van nieuwe 

verbindingen - geeft meer bereik en meer kansen.’’

Het plan voorziet in waardecreatie in brede 
zin voor de regio Drechtsteden en de club zelf 
om te kunnen groeien. Op maatschappelijk en 
economisch gebied. Hoe kijk je daar tegenaan?
,,We hebben in de regio Drechtsteden veel, grote 

prachtige bedrijven en een strategische positie.  

Denk maar aan een Damen Shipyards, Boskalis,  

B&S Global, natuurgebied de Biesbosch en de 

rivieren om ons heen die de Drechtsteden verbinden. 

Dit soort bedrijven hebben vaak een strategie om 

niet zomaar sportclubs te sponsoren met financiën, 

maar zij dragen wel graag bij aan maatschappelijke 

doelen in de regio. Die maatschappelijke rol van 

FC Dordrecht wordt nadrukkelijk meegenomen in 

‘NIEUWE POSITIE
IN BETAALD 
VOETBAL EN 
REGIO PAKKEN’

INTERVIEWcees VAN DER POEL
Lid businessclub

Cees van der Poel is een creatieve pionier op ondernemersgebied 
en lid van de businessclub van FC Dordrecht. Ook hij gelooft in het 
plan Energiek Dordt. ,,Belangrijk is om breder te denken dan aan 
het spelletje alleen’’, zegt hij. Dus waarom niet FC Dordrecht als 
eerste club met stroom van eigen zonnepanelen of cryptomunten 
introduceren in de Keuken Kampoen Divisie? 

het plan Energiek Dordt. Denk aan het ontwikkelen 

van activiteiten voor jongeren met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, voor minder weerbare mensen of 

eenzame ouderen, maar ook het promoten van een 

gezonde leefstijl en eetgewoonten. En het is niet 

vrijblijvend. In spelerscontracten wordt volgens dit 

plan ook opgenomen dat ze onder meer wekelijks 

vier uur beschikbaar zijn voor het bedrijfsleven en 

maatschappelijke doelen. Dat is een goede zaak.’’

En iedereen moet meedoen?
,,Alle mensen binnen de club zijn nu aan zet. 

Met de presentatie van het strategisch plan, het 

omarmen door alle partners, het bedrijfsleven en 

de gemeente is het nu zaak dat de organisatie 

doorpakt en zich professioneel ontwikkelt voor de 

toekomst. We moeten uit de overlevingsmodus en 

ook accepteren dat we er niet binnen een half jaar 

zijn. Als supermarkteigenaar hebben we ons jaren 

geleden vanuit maatschappelijke verantwoording 

al op gezonde voeding gericht bij scholieren, 

samen met de GGD. Dat kan je ook vanuit FC Dordt 

aanbieden. Ontbijtje op school, water in plaats van een 

energiedrankje, sportiviteit en de spelers erbij. Dat 

spreekt aan. Of een food-watch-app van AH verder 

gaan gebruiken. Zo zijn er tal van mogelijkheden.’’

 

,,Een goed plan voor de jeugdopleiding is belangrijk. 

Daarin moet je investeren. Het duurt even, maar 

na een aantal jaren pluk je er de vruchten van. 

Niet weer nieuwe spelers inkopen van wie je 

daarna weer een kwart moet afschrijven. Ga 

het gesprek aan met andere BVO-opleidingen 

in de regio waar mogelijk spelers gaan afvallen 

die voor ons wel heel waardevol kunnen zijn.’’

Wat kan de businessclub bijdragen aan het plan?
,,We moeten met z’n allen meer vooruit kijken. Met 

veel respect voor het verleden en alle mensen die 

hier aan bijgedragen hebben, zullen we nu met zijn 

allen onze pijlen moeten richten op de toekomst van 

FC Dordrecht en daarmee de verbinding zoeken 

met alle partners. Collega-ondernemers, leden van 

de businessclub, partners en gemeente hebben 

ieder een eigen netwerk dat verbonden moet 

gaan worden via de kernwaarden van dit plan.’’

� ●�●�●

 

‘Met zijn allen de 
pijlen richten op 
de toekomst van 

FC Dordrecht’ 
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Al een jaartje of elf schrijf ik een dagelijkse column 

voor AD De Dordtenaar. En eh dát is nu eenmaal dé 

krant van deze regio, die het wel en wee van  

FC Dordrecht - ja óók in de seizoenen dat die club 

nog wel eens onder een andere naam opereerde - op 

de voet volgt. Als dagblad - en zeker als columnist 

en ‘uithangbord’ daarvan - krijg je op den duur een 

wat ambivalente (lees malle) relatie met die club. Ik 

bedoel: we doen als krant altijd keurig verslag van wat 

er wekelijks op de velden (uit en thuis) gebeurt. We 

treuren, bekritiseren en mopperen met de supporters 

mee als het op die groene mat even niet zo lekker 

draait, maar we maken óók een mooie jubelpagina 

als het een keertje fijn feestvieren geblazen is. 

Ook de ontwikkelingen op bestuurlijk en financieel 

gebied volgt onze redactie kritisch. En zo kan het wel 

eens gebeuren dat ze in de directiekamer aan de 

Krommedijk ‘not amused’ over mij of mijn collega’s 

zijn. Als het goed gaat, ben je namelijk een graag 

geziene vriend en feestgenoot, maar even zo vaak 

ben je de jeukende luis in de pels of de brandende 

zout op de huid. En zo hóórt het ook te zijn, vind ik. 

Ik durf best te stellen dat ik trots ben dat ik in een stad 

‘MÉS QUE UN CLUB’ 
ZIJN EN DAT VIND IK PRACHTIG 

woon waar professioneel voetbal wordt gespeeld. 

Ik kom ook graag kijken aan de Krommedijk (niet als 

columnist, maar als liefhebber) en ik ben oprecht blij 

als het de club voor de wind gaat. Toch ben en blijf 

ik ook kritisch (dat is namelijk mijn werk), hetgeen 

me door sommige supporters niet altijd in dank is 

afgenomen. Zo schreef ik vele jaren geleden over 

een stadionplan dat, in mijn ogen althans, totaal 

niet levensvatbaar was. Simpelweg omdat er een 

‘gat’ van enkele miljoenen in het begeleidende 

businessplan zat. Dat gat zou vanzelf worden 

opgevuld als dat stadion er eenmaal zou zijn; 

toekomstige investeerders melden zich vanzelf 

(zo las ik tussen de regels door) in rotten van drie aan 

de poort zodra de eerste heipaal de grond in ging. 

Ik had daar grote twijfels over en dat schreef ik ook 

op, hetgeen me op een hoop boze berichtjes en zelfs 

bedreigingen kwam te staan van ‘supporters’ die 

vonden dat ik die ambitie bewust de grond in boorde. 

Het is dan moeilijk om uit te leggen dat ik FC Dordrecht 

van harte een nieuw of mooie gerenoveerd stadion 

gun, maar dat ik hier toch louter een luchtkasteel zag.  

Maar ach… dat stadion komt er vast wel een keer. 

Wat eerst moet gebeuren is dat FC Dordrecht op 

ons mooie eiland en in de regio daar omheen, weer 

een ‘smoel’ en een gunfactor krijgt. Dat kan zomaar 

eens gaan lukken, want de beleidsmakers van nu 

willen geen BVO zijn die vanuit een ivoren toren 
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wordt bestierd; ze willen met Energiek Dordt een 

‘open huis’ bouwen in zowel letterlijke als figuurlijke 

zin. In eerste instantie moet FC Dordrecht natuurlijk 

een plek zijn waar je samen komt om ‘het feest 

voetbal’ te vieren. Maar FC Dordrecht wil veel 

méér zijn dan alleen dat  een opleidingsinstituut, 

een ontmoetingsplek en een ‘partner’ met oog 

vóór en voelsprieten ín de samenleving. 

‘Més que un club’ zeggen ze bij Barcelona. En al weet 

ik dat elke andere vergelijking met dat Catalaanse 

bolwerk verder volledig mank gaat… het streven om 

‘méér dan louter een voetbalclub’ te willen zijn, juich 

ik van harte toe. Het is volgens mij ook het enige 

juiste fundament voor een gezonde toekomst. 

� ●�●�●

Kees Thies is journalist, publicist, columnist, moderator en televisiemaker. 
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