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Inleiding: RODA JC!
Zaterdagochtend. Het is nog donker, het is vroeg en het is koud. Maar mijn zoontje heeft er geen last van. Hij
heeft al de hele week naar dit moment uitgezien: eindelijk kan hij keepen in de wedstrijd!
Als de bal zijn kant op komt, zie ik hem reageren. Hij duikt naar voren, grijpt de bal, krult zich eromheen. Wat
een redding! Snel springt hij weer overeind. Een van zijn teamgenoten staat vrij op rechts. Met een goed
gerichte trap schiet hij de bal uit. Goed gezien! Nu verder naar voren! De rest van het team jaagt mee. Overspelen, nu…! Dan pakt de tegenstander de bal af en gaat het weer de andere kant op, terug naar het doel van
mijn zoon. Een schot van afstand... naast!
Ondertussen wordt er ook op een ander veld gevoetbald. Ik loop heen en weer, want op dat andere veld speelt
mijn oudste zoon. Hij droomt ervan op een dag profvoetballer te worden. Rechtsachter speelt hij. Niet zijn
favoriete positie, maar hij is allang blij dat hij in de D1 zit (JO13-1 heet dat tegenwoordig, maar daar kan ik niet
aan wennen). In de rust staat zijn team 0-1 achter. Toch kunnen ze nog winnen, hij weet het zeker. Als ze maar
geconcentreerd blijven.
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Niet alleen de zaterdagochtend, maar ook de rest van het weekend staat bij ons thuis in het teken van voetbal.
Wedstrijden op tv, voorbeschouwingen, nabeschouwingen; we krijgen er geen genoeg van. Eén dingetje is wel
lastig: mijn oudste zoon is voor Feyenoord, de jongste voor Ajax en hun vader voor PSV.
Zelf ben ik fan van Roda JC. Niet omdat ze altijd zo goed spelen (jammer, jammer…!) , maar omdat het zo’n
leuke afkorting is: Recht Op Doel Af Juliana Combinatie. Daar hou ik van: recht op het doel af gaan. Geen
gedoe, knallen!
Van dat ‘JC’ heb ik trouwens wat anders gemaakt. Geen ‘Juliana Combinatie’, maar ‘Jezus Christus’. Ik ben een
echte fan van Hem. Daarom heb ik dit boek geschreven. Het gaat over de twee mooiste dingen in het leven:
voetbal en Jezus.
Als je Jezus wilt volgen, krijg je namelijk met dezelfde dingen te maken als bij voetbal. Succes en verlies.
Teamgevoel. Supporters. Sterke tegenstand. Een coach die het beste uit je naar boven wil halen. Dit boek
staat dan ook vol voetbalverhalen die je inspireren om Jezus te volgen. Geen mooiere manier om dat te leren
dan op het voetbalveld.
Veel plezier!
Joyce de Jongh,
Spits

Voordat je begint
Een duidelijk doel
Iedere voetballer en trainer zegt het: zonder duidelijk doel kom je nergens. Maar ook het tegengestelde is
waar: als je in je gedachten al bij je doel bent, is het veel gemakkelijker om daar te komen.
Zet je droom dus om in een doel. Wil je ooit bij Barcelona spelen? Dan moet je waarschijnlijk eerst nog wat
kleinere tussendoelen halen. Bijvoorbeeld: dit seizoen de beste speler van je team worden. Of: over een paar
jaar bij de topclub uit jouw regio spelen.
Wat dat betreft kun je veel leren van Ruud van Nistelrooij. Hij speelde bij clubs als PSV, Manchester United
en Real Madrid. Als tiener wist hij al precies wat hij wilde: via FC Den Bosch bij Ajax en daarna bij Juventus
terechtkomen.
In die tijd speelde hij nog bij een kleine, plaatselijke club met de naam ‘Nooit Gedacht’. Maar Ruud wilde dat
‘nooit gedacht’ juist wél waarmaken! En dus schreef hij zich in bij een club aan de andere kant van de stad,
omdat zijn vriendjes en clubgenoten bij Nooit Gedacht niet serieus genoeg speelden. Het betekende dat Ruud
voor iedere training een heel eind moest fietsen, maar dat had hij ervoor over. Bij die andere club zat een
betere trainer.
Ook jij kunt nu al keuzes maken die bepalen hoe jouw leven er over een paar jaar uitziet. Droom dus niet alleen
van het moment waarop je ooit moet kiezen tussen een transfer naar Barcelona of Real Madrid, maar maak
nu al keuzes die je helpen om een betere voetballer te worden. Ruud bleef zijn hele voetbalcarrière dit soort
keuzes maken – en met succes. Hij is nog steeds de Nederlandse topscorer in de Champions League met 56
goals.
Om net zulke keuzes te kunnen maken als Ruud, moet je eerst weten wat je wilt. Schrijf je doel dus hieronder
op:
Als voetballer wil ik ………………………………………………………………………….
Het eerste doel waar ik aan ga werken, is …………………………………………………………………… En ik begin vandaag!
Ook als je Jezus volgt, is het belangrijk om een duidelijk doel te hebben. Gek genoeg weten veel christenen niet
welk doel hun leven heeft. Maar waar moet je je op richten als je niet weet wat het doel is?
Jezus zei er zelf dit over: ‘Het belangrijkste is om God lief te hebben boven alles. Met je hele hart, maar
gebruik ook je verstand en je gevoel en je wilskracht en doe alles wat je kunt om Hem lief te hebben. En wat
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even belangrijk is, is om net zo goed voor je medemens te zijn als voor jezelf.’ Over dat doel lees je in dit boek
nog meer.

Hoe werkt dit boek
Als je weet waar het doel is, weet je wat je te doen staat. Recht erop af! Daarom heeft dit boek ook een doel.
Of beter gezegd: twee doelen, net als op het voetbalveld. De eerste helft van de wedstrijd richt je je op het ene
doel en na de rust op het andere doel.
De twee doelen van dit boek zijn:
1.
2.

Meer leren over voetbal
Training om Jezus te volgen

Ieder hoofdstuk heeft vaste onderdelen:
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Praktijkverhalen uit de voetbalwereld.

Een korte vraag of uitspraak die je helpt na te denken over jouw eigen voetbalmentaliteit.

Dingen die je geleerd hebt in de eerste helft, pas je toe in de tweede helft. Dingen die je leert uit het voetbal,
helpen je bij het volgen van Jezus.

Als je echt iets nieuws wilt leren, moet je het dóen. Deze tips en opdrachten helpen je om je techniek en
mentaliteit te versterken, zowel voor voetbal als voor het volgen van Jezus. Tijd voor actie!

		

Wil je niet alleen achter de bal aan, maar ook echt achter Jezus aan? Doe dan deze supertraining.
Die is alleen bedoeld voor voetballers met een winnaarsmentaliteit. Iedere dag lees je in je eigen
Bijbel een klein stukje om te ontdekken wat Jezus tegen jou te zeggen heeft. De supertraining vraagt
om discipline. In het begin kan het best lastig zijn om iedere dag zelf een stukje uit de Bijbel te lezen,
waarna je kort met God praat over wat je hebt gelezen. Je hebt er misschien niet altijd zin in. Toch
zul je merken dat je het na een tijdje mist als je een dag overslaat. Je geest gaat verlangen naar deze
supertraining, net zoals je lichaam verlangt naar een gewone voetbaltraining. Doen dus!

En verder:

		

Soms sta je reserve en wacht je langs de lijn tot je coach je het veld in stuurt. Maar ook al sta je
eventjes naast het veld, toch ben je betrokken bij de wedstrijd. Je houdt in de gaten wat er gebeurt,
zodat je klaar bent om mee te doen en je moedigt je medespelers aan. Onder het kopje ‘Langs de
lijn’ lees je waarvoor je kunt bidden. Voor eerlijke scheidsrechters, voor geblesseerde spelers, voor
christelijke voetballers, noem maar op.

		

Bert Konterman speelde jarenlang betaald voetbal bij PEC Zwolle, Willem II, Glasgow Rangers, Vitesse en
Feyenoord. Samen met Feyenoord werd hij in 1999 kampioen van Nederland en won hij de Johan
Cruijff Schaal. Daarna werd Bert verkocht aan Glasgow Rangers voor 16 miljoen gulden, tot op dat
moment de hoogste transfersom uit de geschiedenis van Feyenoord. Hij kwam twaalf keer uit voor
het Nederlands elftal. Na zijn spelerscarrière werkte hij als technisch manager bij PEC Zwolle, bij de
jeugdacademie van FC Twente en was hij bij de KNVB assistent van Jong Oranje, Oranje onder 19 en
Oranje onder 20. In 2017 werd hij coach van Oranje onder 18. Hij deelt zijn ervaringen met je om een
nog betere voetballer en volgeling van Jezus te worden.
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Het team
Dit boek is het resultaat van teamwork. Net als bij voetbal ontstaan de mooiste dingen door goed samenspel.
Dit zijn de mensen van het team:
Spits: Joyce de Jongh
Het duurde even voordat het voetbalvonkje op haar oversprong, maar met twee zoons die fanatiek voetballen
moest het vuurtje wel gaan branden. Inmiddels staat ze als voetbalmoeder al jaren bij trainingen en wedstrijden langs de lijn en snapt ze zelfs al wat buitenspel is. Haar grote passie is het volgen van Jezus Christus.
Toen ze ontdekte welke vergelijkingen je kunt maken tussen achter de bal aanrennen en achter Jezus aangaan, ontstond het idee voor dit boek. Ze hoefde het alleen nog maar te schrijven!
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Aangever: Martin de Jongh
Als enthousiaste PSV-fan volgt Martin al vele jaren de ontwikkelingen in de voetballerij. Al voordat er computers bestonden, hield hij plakboeken bij met knipsels en statistieken over wedstrijden, spelers en competities.
Geen wedstrijd op tv bleef onbekeken, geen uitzending van het radioprogramma ‘Langs de Lijn’ werd gemist.
Al die uren radio en tv hebben geholpen de juiste anekdotes te vinden voor dit boek.
Trainer: Bert Konterman
Bert Konterman speelde jarenlang betaald voetbal voor onder meer PEC Zwolle, Willem II, Feyenoord, Glasgow
Rangers en Vitesse en kwam twaalf keer uit voor het Nederlands elftal. Nu is hij coach van Oranje onder 18.
In zijn vrije tijd is hij actief voor Geloofshelden, een stichting die christelijke topsporters helpt om volgelingen
van Jezus te worden. Hij deelt een schat aan ervaring met je.
Coach: Uitgeverij Gideon
De mensen van Uitgeverij Gideon waren de motivators in dit project. Gerhard, bedankt dat je gelooft in dit
boek; Theo, bedankt voor je aanmoedigingen langs de lijn, en Arjen, complimenten voor de mooie vormgeving
en cartoons.
Aanvoerder: Jezus Christus
Als laatste genoemd, maar toch staat Hij zowel aan het begin als het eind van dit boek: Jezus Christus. Hij gaf
het idee voor dit boek, en hielp bij het schrijven en uitgeven ervan – allemaal omdat jij in Zijn hart bent. Hij gaf
jou je talent om te voetballen en wil je helpen om anderen te bereiken met Zijn liefde.
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Talent of training?

Misschien droom je ervan profvoetballer te worden. Maar waar letten scouts eigenlijk op? En hoeveel talent
heb je ervoor nodig?
De Canadese professor Francoys Gagné heeft onderzocht hoe belangrijk talent is om je droom te kunnen
waarmaken. Hij ontdekte dat maar tien procent van alle kinderen binnen een bepaalde leeftijdsgroep echt
talent heeft om topvoetballer te worden. Zij hebben van nature een goed balgevoel, spelinzicht, coördinatie,
evenwicht, enzovoort. Binnen die groep speelt ook niet iedereen even goed: slechts 1 op de 100.000 kinderen
is een extreem begaafd talent. Volgens die rekensom zijn er in Nederland maar vijf spelers extreem begaafd.
De kans dat jij dat bent, is dus klein (sorry).
Maar er is goed nieuws! Volgens Gagné is talent namelijk niet het enige dat telt. Ook andere dingen spelen
een rol:
-

-

-

Ontwikkeling: wat doe je met je talent? Heb je doorzettingsvermogen? Als je veel talent hebt, maar
weinig traint, kom je niet echt verder. Heb je wat minder talent, maar train je elke dag, dan groeien je
kansen.
Invloeden van binnenuit en buitenaf: doe je vaak mee aan selectiewedstrijden en krijg je hulp, zoals
van je ouders en trainer? Ben je gezond? Want talent of niet, als je vaak ziek of geblesseerd bent,
vermindert dat je kansen.
Geluk: woon je in een dorp zonder voetbalclub, dan is de kans dat je ontdekt wordt kleiner dan in een
stad met een professionele jeugdopleiding. En dat je nét die ene wedstrijd mag invallen waarbij een
scout aanwezig is, had je zelf niet kunnen inplannen.

Verlies de moed dus niet als je nog niet gescout bent. Blijf dromen van een toekomst als profvoetballer en
train lekker door. Blijf vooral genieten! Dat is namelijk één van de dingen waar scouts op letten: je enthousiasme en spelplezier!

Je bent misschien niet degene met het meeste talent,
maar je kunt wel degene zijn met de grootste inzet.
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Jezus ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie Hij Zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar
Hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten Hem vergezellen, en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. (Marcus 1:13-15)
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Je hebt ze misschien wel eens gezien: online uitdagingen om een bericht te delen, om zo snel mogelijk zoveel
mogelijk landen te bereiken. Dat gaat echt enorm snel! Maar in de tijd dat Jezus op aarde was, bestond internet nog niet. En dus koos Hij mannen uit die Zijn boodschap moesten delen met de wereld.
Je zou denken dat Jezus voor Zijn ‘selectie’ mannen uitkoos die al het nodige hadden gepresteerd in hun leven
met God. Echte bijbelkenners, rabbi’s en wetgeleerden bijvoorbeeld. Maar nee. Jezus koos juist gewone mensen. Vissers, die je alles konden vertellen over het weer en het water, maar die nauwelijks iets begrepen van
geestelijke dingen. Jezus verbaasde zich geregeld over hun kleine geloof. Toch was de keus van Jezus geen
vergissing. Hij had er van tevoren zelfs een hele nacht over gepraat met God, Zijn Vader (Lucas 6).
De mannen kregen drie jaar praktijktraining. Dag en nacht trokken ze met Jezus op. Ze zagen wat Hij deed,
hoorden wat Hij zei en kregen de opdracht om dezelfde dingen te doen als Hij. Jezus gaf ze alles wat ze daarbij
nodig hadden, zelfs macht om zieken te genezen en boze geesten te verdrijven. Toen Jezus uiteindelijk naar de
hemel ging, gaf Hij een laatste opdracht: zij moesten andere mensen hetzelfde leren te doen wat zij van Hem
hadden geleerd. Een van die mensen ben jij. Je zit bij de selectie van Jezus!

Ga de uitdaging aan: deel het onderstaande bericht op social media (bijvoorbeeld Snapchat, Instagram of
Facebook) en vraag zoveel mogelijk mensen je bericht te liken, te delen en hun stad + land toe te voegen als
reactie. Hoever kom je in twee dagen tijd? Je kunt een minifilmpje van jezelf maken met dit bericht, of een
foto van jezelf met deze tekst, of gewoon het getypte bericht delen. Je mag natuurlijk ook je broer of zus (of
je ouders) om hulp vragen bij deze uitdaging, als je dit soort dingen nog niet vaak hebt gedaan.
Bericht: ‘Uitdaging: hoe ver kom ik in twee dagen? Like + deel + jouw land!’
Wat was het verste land dat jouw berichtje bereikte? Schrijf het hier op: ……………………………..........
Stel je eens voor… wat zou er gebeuren als je een berichtje over Jezus zou plaatsen? Het komt misschien minder
ver, maar je bereikt misschien wel onverwachte mensen. Bespreek dit idee eens met Jezus (eh… bidden dus)!

Tijd voor de trainer

Is talent genoeg om prof te worden?
‘Ik heb vaak meegemaakt dat spelers met meer talent dan anderen het toch niet redden in de voetbalwereld.
Zelf had ik geen buitensporig talent, maar ik heb wel keihard gewerkt om het talent dat ik had, verder te
ontwikkelen.
Je ziet helaas ook kinderen met enorm veel talent die dat niet ontwikkelen. Ze laten dingen liggen of hebben
moeite met de druk die op hen wordt gelegd, door hun ouders, zaakwaarnemers, of vanuit zichzelf. Die redden
het niet.
Elke oud-profvoetballer kent zulke voorbeelden en het maakt me verdrietig. Als je talent hebt, moet je daarmee aan de slag gaan. Je hebt het niet voor niks!

Waar letten scouts op?
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•

Mentaliteit: ben je een doorzetter? Wil je winnen? Ben je hongerig naar de bal?

•

Heb je een goede basistechniek?

•

Heb je een goede conditie en sprongkracht? Ben je snel en sterk?

•

Spelinzicht: hoe beweeg jij je zonder de bal in het veld? Kun je problemen oplossen die bij jouw
positie op het veld horen? Help je medespelers om voetbalsituaties op te lossen?’

2

Ga voor de hoogste prijs!

‘Hoeveel heb je ervoor over om deze prijs te winnen?’ vroeg een Argentijnse journalist in 2015 aan Lionel
Messi voorafgaand aan de Copa América. ‘Heel veel, alles wat ik kan,’ was het antwoord van Messi. ’We zijn
hier om eindelijk die prijs te pakken. Iedereen wil ervoor vechten.’ Messi zei dat hij zelfs alle prijzen die hij in
zijn voetbalcarrière had gewonnen wel wilde inruilen voor het winnen van de Copa América.
Maar helaas, ook dat jaar lukte het Messi en het Argentijnse elftal niet om te winnen. Toen had Messi er genoeg
van. ‘Dit is al de vierde keer dat ik een finale verlies,’ zei hij na afloop. ‘Het is me gewoon niet gegeven. Het is
een schande en het doet pijn, maar het nationale elftal is nu over voor mij.’
Iedereen protesteerde. De president van Argentinië smeekte Messi om te blijven. Messi’s landgenoot Diego
Maradona wilde graag met hem praten om hem over te halen. Maradona maakte Argentinië wereldkampioen
in 1986 en wordt, naast de Braziliaan Pelé en Johan Cruijff, gezien als de beste voetballer ooit. Er was in de
hoofdstad Buenos Aires zelfs een Pro-Messi-demonstratie waar 60.000 mensen zich voor hadden aangemeld. Een van de demonstranten had 750 kilometer gereisd om erbij te zijn. ‘Messi mag ons niet verlaten. Dat
kan gewoon niet,’ zei hij.
En zo is het. Als het gaat om de hoogste prijs, is opgeven is geen optie. Er staat teveel op het spel. Toch heb je
soms iemand nodig die je daaraan herinnert. Dat gevoel ken je misschien wel, als je weer eens verloren hebt.
Laat je dan nieuwe moed inspreken en blijf niet bij de pakken neerzitten. Gewoon blijven proberen!
Ook Messi besloot dat en ging de strijd opnieuw aan. Hij moest en zou die beker winnen!

Winnaars geven nooit op. Opgevers winnen nooit.

Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Het kennen van Christus
Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval
weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn (…) Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn
opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood, in de hoop misschien
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ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de
hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld
me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat
voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop
moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. (Filippenzen 3:7-15)
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Paulus was een belangrijke bijbelgeleerde in Israël. Als ze in die tijd al diploma’s hadden, dan zou zijn muur
er vol mee hangen. Toch zei Paulus hetzelfde als Messi: ‘Ik wil alles inruilen als ik daarmee die ene speciale
prijs kan winnen.’ Welke prijs? Paulus zei: ‘Ik wil Jezus winnen en één met Hem zijn. Ik wil Christus kennen en
de kracht van Zijn opstanding ervaren.’
Paulus ging daarin heel ver. Hij zei: ‘Als het nodig is, wil ik zelfs delen in het lijden van Jezus. Zolang ik straks
maar uit de dood zal opstaan, net als Hij!’
Kijk, als voetballer ben je deel van een team. Als je wint, juich je samen. Als je verliest, voel je ook dat je bij
elkaar hoort. Je gaat samen door het verlies heen. Je team wordt er sterker van. Zo wil Paulus ook delen
in het lijden van Jezus. Jezus had veel doorgemaakt om mensen te kunnen redden: Hij werd uitgescholden,
belachelijk gemaakt en zelfs gedood. ‘En,’ zei Paulus, ‘als ik diezelfde dingen meemaak, dan versterkt dat mijn
teamgevoel met Jezus. Ik hoor bij Hem. En zoals Jezus uiteindelijk overwon en de dood versloeg, zo wil ik dat
ook meemaken.’
Zover was het nog niet. Paulus had de prijs nog niet binnen, net zoals Messi de Copa América nog niet had
gewonnen. Maar hij gaf niet op. Er stond te veel op het spel. Voor hemzelf, maar ook voor anderen. Daarom
moedigde Paulus anderen aan om óók voor de prijs te gaan. Jezus volgen is niet altijd makkelijk, maar hou vol!
Op een dag zul je Hem zien, vol van de kracht van Zijn opstanding. Dat lijkt nu misschien nog een droom, zoals
voor Messi het winnen van de Copa América, maar het is alle moeite waard!

De tactiek van Paulus:
•
•
•

Vergeet wat er gebeurd is. Wees niet tevreden met wat je tot nu toe hebt bereikt, zolang jij je doel
nog niet hebt bereikt.
Denk aan wat je doel is. Scherpe focus op wat je wilt winnen.
Doe alles wat nodig is om te winnen. Laat je door niets tegenhouden.

Voetballen doe je omdat het zo’n geweldige sport is, maar ook omdat je wilt winnen. Verliezen is niet leuk,
zeker niet als je een paar keer achter elkaar verliest.
•
Denk terug aan de laatste wedstrijd die jouw team verloor. Hoe reageerde je?
•
Wat doe jij om de moed niet op te geven?

•

Paulus bemoedigde andere christenen. Wat kun jij doen om je teamgenoten aan te moedigen?

Ik heb een WK-finale gespeeld, een Champions League-finale,
prijzen gewonnen, maar dit is het absolute hoogtepunt
van mijn carrière. Dit is zó lang mijn droom geweest.
(Dirk Kuyt, nadat hij in 2017 met Feyenoord kampioen werd)

•

•
•
•

Het Nederlands elftal speelde op 30 april 1905 zijn eerste interland tegen België. Er waren ongeveer
achthonderd toeschouwers. De wedstrijd eindigde na de reguliere speeltijd in een gelijkspel: 1-1. In
de verlenging maakte Eddy de Neve (die ook al het eerste doelpunt maakte voor Nederland) nog drie
doelpunten. Nederland won met 1-4!
De FIFA organiseerde in 1930 voor het eerst een wereldkampioenschap voetbal.
In 1934 deed het Nederlands elftal voor het eerst mee aan de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal. Nederland kwalificeerde zich voor de eindronde, maar verloor van Zwitserland.
Nederland won het EK van 1988 en bereikte in 1974, 1978 en 2010 de finale van het WK. Daar wordt
nog steeds over gepraat!

Bid voor alle zendelingen in de wereld. Zij hebben vaak van alles opgegeven om hun werk te doen – hun huis,
contact met hun familie en vrienden, veiligheid, enzovoort – maar ze willen net als Paulus de hoogste prijs
halen. Vraag of God hen alles wil geven wat ze nodig hebben om anderen over Jezus te vertellen: moed,
gezondheid, nieuwe vrienden, wijsheid, liefde en kracht van de Heilige Geest.
Lees Filippenzen 3:7-15
•
•
•
•

Zet een streep onder alle woorden die met winnen en verliezen te maken hebben.
Zet een kringetje om alles waaruit je kunt zien welke mentaliteit Paulus had.
Zet een vierkantje om alles wat te maken heeft met de prijs zelf: wát wil Paulus winnen?
Als iets belangrijk voor je is, heb je daar alles voor over. Paulus weet welke prijs hij wil winnen: Jezus
kennen. Wat stel jij je daarbij voor, Jezus kennen?

17

3

Vijandschap op het veld

Adidas en Puma zijn twee grote sportmerken. Maar wist je dat de oprichters ervan broers waren? Adolf (ook wel
‘Adi’ genoemd) en Rudolf (‘Rudi’) Dassler leefden van ongeveer 1900 tot 1975 in het Duitse stadje Herzogenerauch.
In 1922 was Adi een schoenfabriekje begonnen in het washok van zijn ouders. In 1924 sloot zijn broer Rudolf zich
bij hem aan en begonnen ze de Gebrüder Dassler Schuhfabrik.
Adi was een echte sportliefhebber. Altijd zocht hij naar manieren om ‘zijn’ sportschoenen nóg beter, sneller en
sterker te maken. Zijn broer Rudi was de verkoper van de twee. Hij reisde Duitsland door met een koffer vol schoenen om hun producten aan de man te brengen. Na de Tweede Wereldoorlog kregen ze ruzie. Adi zou de Amerikanen
hebben verteld dat zijn broer een echte Hitler-aanhanger was geweest, waarna Rudi werd opgepakt. Volgens Rudi
probeerde Adi hem alleen maar buitenspel te zetten, om zo de volledige macht over de fabriek in handen te krijgen.
Rudi kwam al snel weer vrij, maar tussen de broers kwam het nooit meer goed. Ze begonnen allebei hun eigen
fabriek. Adi aan de ene kant en Rudi aan de andere kant van de rivier die door Herzogenerauch stroomde: Adidas
(een afkorting van Adi Dassler) en Puma (eerst wilde Rudi het bedrijf Ruda noemen (van Rudi Dassler), maar
Puma klonk beter). Op allerlei manieren maakten Puma en Adidas elkaar het leven zuur. De concurrentie was fel
en ongenadig.
Ook de dorpsbewoners werden meegesleurd in de ruzie. Als je in die tijd op straat iemand ontmoette, keek je eerst
naar zijn schoenen om te zien bij welk team hij hoorde: droeg hij Adidas of Puma? Zelfs op de begraafplaats is de
vijandschap zichtbaar: de graven van Rudolf en Adolf liggen zo ver mogelijk bij elkaar vandaan.
Pas op 21 september 2009 werd de ruzie tussen beide delen van de familie bijgelegd met een vriendschappelijke
voetbalwedstrijd. Gemengde teams van medewerkers van Adidas en Puma speelden toen voor het eerst in zestig
jaar een wedstrijd tijdens de internationale ‘Peace one day’-campagne. Maar een echt einde aan de vijandschap…?
Volgens de dorpsbewoners zouden daar nog heel wat jaren voor nodig zijn.

Ruzie om een streepje
Rond 1970 was Adidas de sponsor van het Nederlands elftal. Adidas was ook toen al herkenbaar aan de drie
strepen op hun sportkleding en -schoenen. Cruijff werd in die tijd juist gesponsord door aartsvijand Puma en
die dreigde het contract met Cruijff te verbreken als hij zou spelen in kleding van Adidas. Daarom weigerde
Cruijff tijdens het WK van 1974 het officiële Oranje tenue te dragen. ‘Ik wil geen reclamezuil van Adidas zijn,’
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zei hij. In plaats daarvan ontwierp hij zijn eigen shirt, broek en kousen. Niet met drie, maar met twee strepen (zoek
maar eens naar foto’s op internet).
In 2015 kreeg deze gebeurtenis een raar vervolg. Een paar jaar eerder had het merk Cruyff Classics (in de Engelstalige
wereld bestaat er geen letter ‘ij’; daarom heet Johan daar Cruyff, net als zijn bedrijf) sportkleding met twee strepen op
de markt gebracht en in 2015 kwamen daar nieuwe trainingspakken en polo’s bij. Maar Adidas protesteerde. Er kwam
zelfs een rechtszaak. ‘Die twee strepen lijken teveel op Adidas. Cruijff maakt misbruik van onze bekendheid,’ zei Adidas.
De directeur van Cruyff Classics vond dat onzin. ‘Johan Cruijff droeg destijds twee strepen om juist niet op Adidas te lijken!’ Toch dacht de rechter er anders over: die gaf Adidas gelijk. De twee strepen van Cruyff moesten het veld ruimen.

Negatieve gedachten zorgen nooit voor positieve resultaten.

U hebt gehoord dat er gezegd is: ‘Heb uw naaste lief en haat uw vijanden.’ Maar Ik zeg: houd ook van uw
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vijanden! En bid voor wie u vervolgen! Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader. Want Hij
laat Zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs
bedriegers. Als u alleen maar vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets bijzonders. Dat doet immers
iedereen. Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. (Mattheüs 5:43-48)

‘Heb je vijand lief. Heb je vijand lief. Heb je vijand lief. Je vijand. Dat irritante broertje van je. Die pestkop in de klas.
Die jongen die altijd expres op je voet gaat staan op het voetbalveld. Je vijand. Heb hem lief. Geef hem net zoveel
liefde en zorg en vriendelijkheid als je voor jezelf zou willen. Heb je vijand lief.
Wat ongelooflijk radicaal zijn Jezus’ woorden. Vooral omdat het geen goedbedoelde adviezen zijn, maar echte
commando’s. Er valt niet over te onderhandelen. Eigenlijk is het belachelijk. Onrealistisch. Te veel gevraagd (zeker
bij dat broertje). Maar toch: een bevel van je aanvoerder.
Hoe doe je dat eigenlijk, je vijand liefhebben? En hoe doe je dat op het voetbalveld? Zo had de Groningse voetbalclub ‘De Vogels’ een aantal jaar een speciaal christelijk team dat voorafgaand aan iedere wedstrijd een Bijbel
overhandigde aan de aanvoerder van de tegenstander. Gaat het om zoiets? Misschien. Maar voordat ze die Bijbel
lezen, zien ze jou. Misschien gaan ze die Bijbel zelfs nooit lezen en dan is het enige wat ze over Jezus weten, wat
ze merken aan jou. Dus hoe ging Jezus met zijn vijanden om – en hoe kun jij dat doen?
1.

Jezus behandelde hen eerlijk – zelfs als ze Hem met valse trucjes probeerden onderuit te halen.

