
Hoe is uw liefde voor Feyenoord 
ontstaan?
‘Ik ben Feyenoorder geworden 
tijdens de UEFA Cup-finale van 
2002 tegen Borussia Dortmund. 
Dat is ook de eerste voetbalwed-
strijd die ik me bewust kan 
herinneren, ik was toen zeven 
jaar. Ik kom uit Den Helder, waar 
veel mensen supporter van 
andere clubs zijn, maar ik was 
vanaf die finale voor Feyenoord. 
Als je die liefde eenmaal hebt, 
kun je daar verder ook niets meer 
aan doen.’

Welke rol speelt Feyenoord in 
uw (politieke) leven?
‘In mijn jongere jaren heb ik een 
bijbaantje gehad, waarbij ik voor 
EA Sports elke week de beoorde-
lingen moest doen van de 
Feyenoord-spelers voor het spel 
FIFA. Ik heb in die tijd veel 
contact gehad met spelers, die 
het altijd oneens waren met hun 
eigen beoordeling. Tegenwoordig 
ben ik militair en gemeenteraads-
lid in Den Helder. Vrijwel elke 
avond in de week heb ik vergade-
ringen, dus het gebeurt weleens 
dat ik dan ondertussen stiekem 
op m’n telefoon Feyenoord zit te 
kijken. Toen ik mijn sollicitatiege-
sprek had met de top van het 
CDA voor mijn plek op de kieslijst, 
kwam Feyenoord ook nog even 
ter sprake. Ik zat tegenover een 
paar Ajax-supporters, die — ver-
wijzend naar mijn liefde voor 
Feyenoord — als grapje zeiden 
dat ik helaas ook een minder 
goede eigenschap heb… Toen heb 
ik gezegd: volgens mij is dat juist 
de beste eigenschap die je kunt 
hebben.’

Hoe volgt u Feyenoord?
‘Ik heb een paar jaar een seizoen-
kaart gehad, maar dat was geen 
optie meer toen ik op mijn 
achttiende in dienst ging en vaak 
in het weekend moest werken. 
Wel kocht ik nog af en toe losse 
kaarten. Ik herinner me dat ik een 
aantal jaar terug mijn toenmalige 
vriendin eindelijk zo gek had 
gekregen om een keer mee te 
gaan naar De Kuip, voor de 
wedstrijd tegen Dinamo Kiev in 
de voorronde van de Champions 
League. Met de enige kaarten die 
ik nog kon krijgen, zaten we 
precies naast het uitvak. Die 
Oekraïners waren helemaal gek, 
die stonden de hele wedstrijd op 
het plexiglas te slaan. Mijn 
vriendin wilde daarna nooit meer 
mee.’

Met welke Feyenoorder bent u te 
vergelijken in de politieke 
arena?
‘Ik zou het mooi vinden als 
mensen me zouden vergelijken 
met Stefan de Vrij, want hij was 
op jonge leeftijd al een natuurlijke 
leider. Daarin zit een overeen-
komst met mij, want ik was 23 
toen ik in de politiek begon en 
ben als politicus ook tegenwoor-
dig nog steevast de jongste in de 

zaal. Ik heb altijd geleerd dat 
leeftijd maar een getal is. Maar áls 
je op jonge leeftijd in het eerste 
elftal speelt, of zoals ik politieke 
verantwoordelijkheid draagt, dan 
moet je daar ook op afgerekend 
kunnen worden, ongeacht je 
leeftijd. ’

De verkiezingen zijn voor politici 
de belangrijkste wedstrijd van 
het jaar. Hoe bereidt u zich 
daarop voor?
‘Ik heb eerder campagne gevoerd 
voor de gemeenteraad. De 
overeenkomst met een voetbal-
wedstrijd is dat je je daarop 
enorm goed voorbereidt: je maakt 
een plan, analyseert de tegen-
standers en jezelf en traint op de 
debatten. Het verschil is dat je de 
wedstrijd zelf – namelijk de 

verkiezingen – niet in de hand 
hebt, want op de dag dat de stem-
bussen open zijn, heb je geen 
invloed meer. Dat vond ik bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
lastig, ik voelde me een trainer die 
op de wedstrijddag langs de lijn 
staat. Dat zal bij de komende 
verkiezingen niet anders zijn, 
verwacht ik. Misschien ga ik die 
dag maar een potje FIFA spelen…’
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‘ Tijdens mijn sollicitatiegesprek 
met de top van het CDA kwam 
Feyenoord ook nog even ter 
sprake’
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