‘Zoiets moois heb ik nog nooit gezien, dit is puur’
In Balverliefd elke week aandacht voor de gang van zaken achter de schermen van het
voetbal en opvallende gebeurtenissen aan de rand van het veld. Deze week gaat het over de
liefde van een vader voor zijn gehandicapte zoon. En de overtreffende trap van een droom.

H

et jongetje leed aan het syndroom van Down
en heette Jurre. Hij stond onder aan de trap
die hem naar het speelveld van De Arena
zou leiden, samen met de voetballers van PSV en
FC Twente. Opeens klonk de muziek heel hard.
De grond trilde, Jurre verstijfde. Het waren te veel
prikkels. Toen kwam Johan Cruijff voorbij, met
zijn zelfverzekerde tred. De eregast wiens naam
aan het duel om een zilveren schaal was gehangen, overzag razendsnel de situatie zoals
hij dat in zijn beste dagen deed. Hij nam de
geschrokken wedstrijdmascotte in zijn armen
en streek met een hand door het rode peenhaar.
Alsof er niets was gebeurd, pakte Cruijff
het protocol weer op. Spelers kregen een hand.
Hangend aan een mouw van een legende liet
Jurre het allemaal gebeuren. ‘Het stadion was vol’,

zei Cruijff later. ‘Daar schrok hij van. Hij durfde
niet verder. Wat doe je dan? Zo’n klein jongetje,
die pak je op en neem je mee. Niks aan de hand,
joh. En je loopt gewoon door.’

Bikkel
Onbedoeld groeide Jurre van der Weit uit tot
symbool van de Johan Cruyff Foundation. Jarenlang vond hij zichzelf terug op een poster die de
Open Dag aankondigde. Wat veel mensen in 2001
nog niet wisten, is dat Jurre lid was van een alternatieve voetbalclub. Oprichter Dennis Gebbink
(48) wist zijn verdriet over een gehandicapte zoon
om te zetten in een laaiend vuur van grensverleggende daadkracht. Hij opende zijn hart voor
iedereen die moest leven met een beperking,
zowel fysiek als geestelijk, of een chronische

ziekte. Only Friends, noemde hij het
groepje van acht kinderen dat voor het
eerst door hem werd getraind. Zijn wervende motto: Je bent goed zoals je bent.
Van Gebbinks initiatief ging een
magnetische werking uit. Binnen een
maand kreeg hij zestig aanmeldingen. Veertien
jaar verder leidt Gebbink een omnivereniging
waar ruim zeshonderd leden sportiviteit en verbondenheid vinden. Op een hypermodern complex langs de Ringweg in Amsterdam-Noord zijn
nog eens 21 andere takken van sport ontstaan.
De geestelijk vader is geridderd. En Jurre speelt
tegenwoordig in het seniorenteam. Hij leert
bovendien duiken in het zwembad met beweegbare bodem en heeft nooit meer de watervrees
van toen gevoeld. ‘Mooie gozer’, zegt Gebbink.
‘Eerst wilde hij helemaal niet komen. “Ik ga niet
bij die mongolen voetballen”, riep hij tegen zijn
moeder. Maar ze hield vol en nu doet hij het heel
erg goed. Jurre is een bikkel.’
Het is een winderige woensdagmiddag en
Dennis Gebbink wacht bij de poort van het
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Balverliefd

Ronald McDonald Centre op de selectie van AZ.
Links en rechts knuffelt hij een kind dat voorbijloopt. Of liever, de kinderen knuffelen hem. Zo
gaat het overal waar hij zijn gezicht laat zien. Van
iedereen kent Gebbink de namen en het ziektebeeld. Hij heeft er nooit voor geleerd. ‘Het is een
gave’, zeggen de vrijwilligers van Only Friends,
en dat zijn er inmiddels 150.
Gebbink is van het aangename soort motivatiegoeroe, zonder wollig taalgebruik of stupide
oerkreten. Hij heeft een onversneden Amsterdams accent en ogen die vrijwel altijd twinkelen.
Zijn tomeloze optimisme werkt aanstekelijk. Nog
steeds zit Gebbink urenlang in de zenuwen als
hij ’s avonds een groep bankdirecteuren of de
top van de politie moet toespreken. Maar als hij
zonder omhaal van woorden begint te praten,
weet hij telkens weer een gevoelige snaar bij zijn
toehoorders te raken. Daar is hij zelf nog het
meest verbaasd over. ‘Soms denk ik: Wie ben ik
nou eigenlijk? Ik heb geen gelikt businessplan
geschreven. Dat zou ik ook niet eens kunnen. Ik
wilde lekker voetballen met die kindjes op een
mooi sportpark. Ben gewoon mijn hart gevolgd.
Maar ik heb de juiste mensen om me heen weten
te verzamelen. Dat is waarschijnlijk de voetballer
in mij. Ik moest vroeger geen mannetjes passeren
of de nummer 10 gaan uithangen. Ik weet heel
goed waar mijn beperkingen liggen.’

over een kind dat aan het syndroom van Down
leed en op straat werd buitengesloten. Hij leerde
hem voetballen. Op een dag kwam Cruijff thuis
en zag hij het opgeleefde buurjongetje pingelend
langs de anderen glippen. Die gedachte is het
begin van de Johan Cruyff Foundation geweest.
Van Basten: ‘Wij zijn elke dag heel erg bezig
met winnen. Dat is ook leuk, dat is topsport,
daarvoor komen de mensen naar de stadions.
Wat hier gebeurt, valt natuurlijk niet onder die
noemer. Deze kinderen melden zich met andere
eisen en verwachtingen. Gedurende een week
hebben ze een hoop rompslomp. Dan is dit een

Bevlogenheid

AZ-trainer John van den Brom maakt plezier
met gehandicapte kinderen van Only Friends.

Sinds een vermalen enkel zijn loopbaan vervroegd afbrak, weet Marco van Basten een beetje
wat het betekent om gevangen te zitten in een
lichaam dat niet volledig meewerkt. Misschien
reageerde hij daarom wel spontaan op de brief
die Gebbink hem ooit schreef. ‘Ik werd geraakt
door de openheid en de eerlijkheid waarmee
Dennis vertelde wat zijn zoon was overkomen’,
zegt de huidige assistent-trainer van AZ. ‘Het
kwam echt uit zijn tenen. Dat zie je nu nog steeds
als hij iets vertelt. Op een woensdagmiddag ben
ik naar JOS Watergraafsmeer gereden. Daar was
hij met een groepje in de weer. Dennis vroeg of ik
wilde meetrainen. Dat heb ik gedaan. Ik vond het
heel aandoenlijk.’
Van Basten verbond zich als ambassadeur
aan Only Friends. Zijn zoon Alex liep er stage. Net
als Cruijff is hij een steunpilaar van het eerste uur.
Je kunt het nauwelijks toeval noemen. De twee
beste voetballers uit de vaderlandse historie, die instinctief
aanvoelen wie op een natuurlijke
wijze het verschil in de samenleving maakt. Toen hij in Amerika
speelde, ontfermde Cruijff zich

Een iconisch beeld uit 2001:
Johan Cruijff neemt spontaan
wedstrijdmascotte Jurre in zijn armen.

uitje. Sommigen gaan helemaal los, anderen zijn
wat beperkter. Maar hoog of laag niveau; het
maakt niet uit. Voor iedereen is het leuk om ongedwongen bezig te zijn, lekker in de buitenlucht,
en samen met een bal te spelen.’
En dat is wat de spelers van AZ deze middag
doen op het hoofdveld, waar het krioelt van de
kinderen en hun hulpmiddelen. De profs ontdooien snel bij de aanblik van zoveel ongecompliceerde blijheid. ‘Zoiets moois heb ik nog nooit
gezien’, fluistert hoofdcoach John van den Brom.
‘Dit is puur.’ Hij neemt een jongen en een meisje
bij de hand voor een warming-up. Daarachter

trekken looprekken sporen in het gras. Het is een
bonte stoet die twee rondjes rent, rijdt of strompelt. Maar iedereen lacht. En voor medelijden is
geen plaats. In het begin schrok Gebbink nog
weleens als iemand een bal tegen zijn hoofd
kreeg. ‘Maar dan hoorde ik zo’n karaktergozer
roepen: “Maakt niet uit, ik had toch al een hersenbeschadiging”. Ze hebben genoeg zelfspot, hoor.
Niemand is zielig. Ik geef ze gewoon een schop
onder hun kont. Zelf zie ik die beperkingen niet
eens meer, zo gepassioneerd ben ik met dat
voetbal bezig. Gewoon trainen en niet zeiken.’
Veruit de kleinste is Ilias, een turf met een
grote bril. Dapper hobbelt hij achter Steven Berghuis aan. Gebbink: ‘Ilias lijdt aan dwerggroei.
Zijn moeder dacht dat het moeilijk zou worden,
dat sporten. Maar hier lukt het. Ik zie jongens in
hun rolstoeltjes hangen met een smile van oor tot
oor. Ze wilden voetballer worden, vertelden hun
ouders. Nou, dat kan toch? Je ziet ze allemaal opbloeien. Een ander begon in een kar en nu loopt
hij al kleine stukjes los. Ik heb de wijsheid niet in
pacht, maar ik ben ervan overtuigd dat het komt
door het sleuren met dat ding, achter die bal aan,
en het enthousiasme. Ik weet gewoon dat ze even
alles vergeten. Trots zijn. Dát is mijn voeding.’
Langs de lijn poseert Van Basten naast een
ernstig ziek meisje. ‘Ook al is het een cliché, het
blijft nuttig spelers te wijzen op het feit dat wij
in weelde leven’, zegt hij. ‘Ik denk ook wel dat ze
zich realiseren dat ze aan de goede kant van de
medaille zitten. Iedereen klaagt bij vlagen over
triviale dingen. Maar dit zijn positieve ervaringen
voor hun zelfbeeld, voor AZ, voor de mensen en
kinderen die hier plezier maken. En het kost in
principe weinig moeite.’

Knuffel
Profvoetballers en alledaagse clinics; het
levert vaak traditionele beelden op. Eerst schuifelen ze schichtig het veld op, de handen in de
zakken of spelend met hun telefoon. Dan doen ze
een partijtje mee, delen handtekeningen uit en
geven wat ballen weg. Soms neemt de jeugd van
tegenwoordig, even verwend als verwaand, daar
niet eens genoegen meer mee. Schaamteloos
bedelen ze om voetbalschoenen, shirts of
scheenbeschermers.
Maar de kinderen van Only Friends zijn niet
uit op materiële zaken. Ze maken geen onder-

Net als Johan Cruijff is Marco van Basten steunpilaar van het
eerste uur van Only Friends. Je kunt het nauwelijks toeval noemen
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Dennis Gebbink, zijn zoon Myron (rechtsboven)
en een aantal leden van Only Friends, sportclub
voor jongeren en kinderen met een beperking.

scheid tussen sterspelers of waterdragers. Ze
vragen niets van de AZ-selectie, behalve een
high five of een glimlach. ‘Doe lekker mee’, had
Gebbink bij de entree gezegd. ‘Geef ze een hand,
knuffel ze en wijs af en toe aan in welk doel ze
moeten schieten.’
De bezoekers uit Alkmaar zaten op de stenen
tribune naast het trainingsveld en je kon een

Vanwege zijn zwabberbeen mocht
ook hij op straat niet meer meedoen.
‘Dat mooie mannetje kwam thuis en
riep dat hij ermee wilde stoppen’, zegt
Dennis Gebbink, en ook nu nog laat
die herinnering hem niet onberoerd.
‘Het was een steek in mijn hart.’
Jarenlang was Gebbink een gedrongen maar ijzersterke middenvelder met een prachtige trap in de
hoogste klasse van het amateurvoetbal. Hij speelde voor DWV, IJsselmeervogels en AFC. Bij ADO Den Haag
zag Co Adriaanse in hem de opvolger
van Cor Lems. Drie maanden trainde
hij mee in Het Zuiderpark, totdat de
overgang van Lems naar PSV alsnog
afketste.
Cees Loffeld wilde Gebbink naar
FC Utrecht halen, maar de coach
werd ontslagen voordat hij concreet
kon worden. ‘Je moet een beetje geluk
hebben’, verzucht Gebbink. ‘En mensen moeten het je ook gunnen. Ik was
geen supertalent, maar ik vind het nog
steeds jammer dat ik het laatste stapje
niet maakte. Ik had in elk geval de
menta-liteit om te kunnen aanhaken.’
Die karaktertrek zou hem van pas
komen in de zwaarste fase van zijn leven. De handicap van zijn kind vrat
aan hem. Kuiten liepen vol met vocht
als hij voetbalde, hij ging hyperventileren. ‘Ik was altijd sterke Dennis, die
zichzelf de druk oplegde dat hij oud
moest worden om voor zijn gezin te
FOTO: ONLY FRIENDS
kunnen blijven zorgen. Ik werd bang
voor de dood, zat vol angst en opgekropt verdriet.
speld horen vallen. Gebbink vertelde het verhaal
Voor het eerst in mijn leven heb ik me ziek
van zijn enige zoon Myron, die negen weken
te vroeg werd geboren met een dubbelzijdige
gemeld. Ik riep mijn collega’s bij elkaar en zei dat
hersenbeschadiging. Langzaam maar zeker werd
ik aan mezelf moest gaan werken.’
duidelijk dat hij die achterstand nooit meer kon
In het trainen en coachen van gehandicapte
goedmaken. Myron, vernoemd naar een stoere
kinderen vond hij een nieuwe levensvervulling.
luitenant uit de televisieserie Tour of Duty, moest
En dat is nu een beetje uit de hand gelopen, vertelde Gebbink eerder op de dag glimlachend in
als voetballer steeds meer terrein prijsgeven.
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Ook AZ-spits
Robert Mühren en
assistent-trainer
Dennis Haar
hebben de
grootste lol.

zijn huis, te herkennen aan de driewieler van zijn
zoon en een bescheiden autootje van de stichting
voor de deur. ‘Ik ging met mijn droom naar de
wethouder in Amsterdam-Noord. Met een stuk
grond voor één euro liep ik naar buiten. Toen kon
ik niet meer terug.’
Op tafel spreidde hij de papieren pronkstukken uit die zijn levenswerk illustreren. BN’ers en
cheques met ronkende getallen. Het diploma van
de Cruyff University, Master of Coaching.
Een persoonlijke brief van René Meulensteen, die als veldtrainer van Manchester
United geëmotioneerd raakte door een item
in het tv-programma Studio Spaan. Gebbink is
trots op zijn koninklijke onderscheiding en het
ereburgerschap van Amsterdam, maar voor hem
vertegenwoordigt een krabbeltje van Johan en
Danny Cruijff evenveel waarde. Omdat je zó goed
bezig bent, las Gebbink op het kaartje, toen hij na
een dag vol vreugde thuiskwam en in het portiek
bijna struikelde over een enorme bos bloemen.
Onlangs zette hij de rolstoelbasketballers van
Only Friends voor een Champions League-duel
op het vliegtuig naar Spanje. De samenwerking
met Ajax is hecht en leidde recentelijk ook tot een
uitnodiging van FC Barcelona, dat een toernooi
voor gehandicapten wil organiseren. Eind april
vliegt Gebbink met een selectie naar Spanje. ‘Het
loopt als een tierelier. Ik zei laatst gekscherend:
Voorheen moest ik achter een gesponsorde bus
aan; nu achter een privéjet. Wel wordt het de
komende jaren een uitdaging dit sportpark open
te kunnen houden. Only Friends leeft vrijwel
alleen van sponsoring en donaties. Ik zou met
mijn voetballers bij wijze van spreken overal
kunnen spelen. Maar dit is echt onze thuisbasis
geworden. Nu wil ik hier honderd worden ook.’
Nog steeds is Gebbink een ex-postbode die
zich blijft verwonderen. Die uit respect nog altijd
meneer tegen Cruijff zegt. ‘Mensen vragen me of
ik niet heel erg trots op mezelf ben. Maar ik vind
het niet zo ingewikkeld. Mijn ideaal was een
veilige plek voor onze kindjes en een fantastische
uitstraling. Daarom vind je op elk sportveld het
stadiongevoel en dragen we allemaal dezelfde

trainingspakken, met een mooi logo. Kameraadschap is bij ons een belangrijke pijler. Binnen
twee maanden hebben we vier kindjes verloren.
Dan hoor je tijdens de uitvaart hoe belangrijk
Only Friends in hun leven is geweest. Dáár gaat
het om. Er brandt zóveel liefde voor die kinderen
in mij. Al krijg ik morgen tien miljoen om iets
anders te gaan doen; no way. Ik ben volmaakt
gelukkig als ik met mijn kicksen op dat veld sta.
En dat zal ik blijven doen, tot ik erbij neerval.’

Doorzetter
De mooiste parel aan zijn kroon is niet
in geld uit te drukken. Myron Gebbink is op zijn
22ste international. Vorige week speelde hij in
Portugal zijn achttiende duel voor het Nederlands CP-team. Uit een recente test bleek dat hij
qua con-ditie en vetpercentage niet onderdoet
voor een profvoetballer. Tevens is hij de eerste
student met een handicap die de CIOS-opleiding
in Haarlem afrondde.
‘Hij is een waanzinnige doorzetter’, zegt zijn
vader. ‘Toen Myron nog het gewone onderwijs

de fitnessafdeling. Hij heeft dezelfde twinkeling
in zijn ogen. ‘Wij doen alles met ons hart’, zegt
de middenvelder van Oranje, aan wie uiterlijk
niets te zien is. ‘Loop maar eens een dagje mee,
zou ik willen zeggen. Die spasme is er altijd; bij
het dichtknopen van mijn overhemd, bij het smeren van een broodje of het snijden van vlees. Het
liefst zou ik ook de hele dag rennen; dat gaat mij
gemakkelijker af dan gewoon wandelen.’
‘Toch zou ik niet meer willen ruilen met een
gezond lichaam. Dit hoort bij mij. En ik ben er
tevreden mee. Hierdoor is Only Friends in mijn
leven gekomen. Het is goed gegaan op school, ik
zie met het CP-team veel van de wereld en heb al
een EK en WK meegemaakt. Ik ben gehandicapt,
maar niet beperkt. Natuurlijk kom je jezelf nog
weleens tegen. En heel sporadisch denk je ook:
Waarom ik? Maar die knop gaat bij mij dan snel
weer om. Ik voel me een soldaat die op een
missie is. Die moeten wat vaker knokken dan
een normaal mens.’
In de ontvangsthal van het sportcentrum
keken de spelers van AZ zwijgend naar een

‘Binnen twee maanden hebben we vier kindjes
verloren. Dan hoor je tijdens de uitvaart hoe belangrijk
Only Friends in hun leven is geweest. Dáár gaat het om’
volgde, moest hij naar de mavo in AmsterdamNoord. Als ouder weet je een beetje hoe het werkt
in deze maatschappij, dus je maakt je zorgen.
Maar hij zei heel resoluut: “Papa, mama, ik ga de
eerste dag op mijn driewieler naar school, fiets
een rondje over het plein en dan ziet iedereen
het. Ben ik gelijk klaar”. Vond ik geweldig. Borst
vooruit. Ik ben Myron. Ik heb een aparte fiets, ik
loop wat moeilijk. Maar hier ben ik!’
Bij Only Friends wordt Myron Gebbink nu
gezien als beoogde opvolger van zijn vader. Hij
coacht al een zaterdagteam en leidt op zondag

ontroerende foto van Dennis en Myron Gebbink.
Vader en zoon houden hun hoofden tegen
elkaar gedrukt, de ogen zijn gesloten. Hun
relaas had een filmscript kunnen zijn. Over
een voormalige postbode die de daad bij de
droom voegt.
Jaren geleden vroeg tv-maker Henk Spaan
in zijn reportage over Only Friends aan Myron
Gebbink wie zijn superheld was. De jonge voetballer noemde niet Lionel Messi of Cristiano
Ronaldo. Glunderend, en zonder bedenktijd,
zei hij: ‘Papa.’
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Ridgeciano Haps maakt
een high five met een
van de deelnemers.

FOTO: TOBIAS KLEUVER

Steven Berghuis neemt de
jeugd bij de hand.

Marco van Basten,
John van den Brom en hun
spelers doen initiatiefnemer
Dennis Gebbink een shirt
van AZ cadeau.
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