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Bij de kapper
Carlos Tevez heeft zijn lokken eraf gehaald. Bij de 

kapper vertelde de spits van Manchester City dat hij 
dezelfde coup wilde als zijn trainer Roberto Mancini.

Auto te koop
Wayne Rooney heeft zijn Mini Cooper te koop staan 
op Auto Trader. De bolide heeft 60.000 kilometer op 

de teller staan, de vraagprijs is 16.098 euro.

Tikkietakkie-voetbal
Barcelona vestigde dinsdag in de Champions 

League-wedstrijd tegen Panathinaikos een nieuw 
record. De ploeg gaf 792 góéde passes.

Veel fans zijn het erover eens dat de Klassieker aan waarde heeft ingeboet. MICHAEL KOOREN/HOLLANDSE HOOGTE

Iwan Tol
AMSTERDAM...
De één (Niels Koolenbrander) is voor 

Ajax en heeft een extra verdieping op 

zijn huis laten bouwen om zijn Ajax-

verzameling kwijt te kunnen. De 

liefde voor zijn club heeft hij op zijn 

lijf laten tatoeëren. De ander (Tom 

Boersma) is voor Feyenoord. De club 

kan hem, letterlijk, tot tranen toe be-

roeren. Ook in goede tijden, zegt hij 

er voor de zekerheid maar bij. Maar 

zijn liefde voor de club blijft. Want: 

‘Hoe goed of slecht de prestaties van 

Feyenoord ook zijn, mijn gevoel voor 

de club wordt alleen maar sterker.’

Zondag is het Feyenoord-Ajax, 

sinds mensenheugenis een wedstrijd 

die bol staat van de rivaliteit. De be-

langrijkste wedstrijd van het jaar. 

Niets voor niets plaatste World Soccer 
Magazine de wedstrijd op de vijfde 

plaats in hun 50 Greatest Derbies-
lijst. 

Steeds meer is de Klassieker echter 

aan inflatie onderhevig. Vandalisme, 

een supportersverbod en grote ver-

schillen op de ranglijst verpesten al 

jarenlang de wedstrijd. Het werpt de 

vraag op of de Klassieker nog wel de 

Klassieker is. En als iemand zich daar-

over mag uitspreken, dan zijn het 

deze twee diehard-fans van Fey-

enoord en Ajax wel. Een tweegesprek 

aan de vooravond van de Klassieker. 

Waar zitten jullie zondag om half 
één?
Niels: ‘Thuis, voor de tv. Daar heb je 

meteen een teer punt te pakken. De 

burgemeesters van Rotterdam en Am-

sterdam hebben besloten dat de ko-

mende jaren uitsupporters de Klas-

sieker niet meer mogen bijwonen. De 

lol is er wel een beetje van af op deze 

manier, want in mijn ogen zit het spe-

ciale karakter van deze wedstrijd hem 

voor een groot deel in de sfeer. Met de 

trein van Amsterdam naar Rotterdam 

en dan aankomen bij de Kuip, dat is 

zo’n overweldigend gevoel, dat is 

haast niet te beschrijven. Nu zit ik 

zondag voor de tv. Dan beleef je het 

toch heel anders. Wat is voetbal zon-

der supporters? Dat is toch niks?’

Tom: ‘Ik zit zondag in Vak VV, zo-

als altijd. Ik heb een seizoenskaart. 

Dat betekent om acht uur ’s ochtends 

de deur uit. Niet ideaal, nee. Voetbal 

hoort zondagmiddag om half drie te 

zijn. Het is allemaal veel commercië-

ler geworden. Maar dat begrijp ik aan 

de andere kant ook wel. Ik redeneer 

zo: Feyenoord krijgt er tv-geld voor 

terug. En wat goed is voor Feyenoord, 

moet uiteindelijk ook goed zijn voor 

de fans.’ 

Háten jullie de tegenstander?
Niels: ‘Haten is een groot woord. 

Maar als Feyenoord verliest, dan heb 

ik een goeie dag, daar ga ik niet schijn-

heilig over doen. Ik ben geen liefheb-

ber, ik ben supporter.’

Tom: ‘Als verzamelaar van Fey-

enoord-memorabilia kreeg ik ooit 

een vaantje van de wedstrijd Fey-

enoord-Ajax aangeboden, met daar-

op het logo van beide clubs. Dat heb 

ik beleefd geweigerd. In mijn huis 

hoort geen Ajax-embleem. Punt.’

Geen uitsupporters, minder sfeer. 
Hebben jullie er nog wel zin in?

Tom: ‘Sfeer maak je tijdens de Klas-

sieker met z’n tweeën, wat dat betreft 

kunnen we niet zonder elkaar. Maar 

het gaat me te ver om te stellen dat 

daarom de lol er echt van af is. Het 

blijft Feyenoord-Ajax.’ 

Niels: ‘Voor mij is de lol er wel af. 

Een Klassieker zonder uitsupporters 

is voor mij geen Klassieker meer. Die 

kick als je met de trein aankomt bij de 

Kuip, dat is niet te beschrijven. Het 

tegen elkaar op zingen, het schelden, 

je weet als supporter meteen: hier 

staat iets op het spel. Nu zit ik voor de 

tv. Tja… ‘

Het gaat zondag tussen de num-
mer acht en nummer twee. Al jaren 
heeft Ajax het monopolie op de 
winst. Dat maakt het er ook niet 
aantrekkelijker op, toch?  
Niels: ‘Ik schat in dat de laatste tien 

jaar negentig procent van de Klassie-

kers door Ajax is gewonnen. De span-

ning is weg. Het is gaandeweg steeds 

meer een gewone wedstrijd gewor-

den.’ 

Tom: ‘Voor mij doet de stand op de 

ranglijst er niet toe. Het is een strijd 

tussen twee aartsrivalen En je kunt 

maar één aartsrivaal hebben en daar 

wil je koste wat kost van winnen. Na-

tuurlijk hoop ik dat Feyenoord wint. 

Dat is misschien tegen beter weten in, 

dat weet ik ook wel. Maar hoe slechter 

het gaat, hoe sterker die hoop en het 

gevoel voor de club wordt.’

Is het failliet van de Klassieker in 
zicht? 
Tom: ‘Voor mij blijft Feyenoord-Ajax 

dé wedstrijd van het seizoen. Dat be-

gint al op de dag dat het competitie-

programma bekend wordt. Het is de 

eerste wedstrijd die je opzoekt. Waar 

staat-ie? Elke dag denk ik aan Fey-

enoord en in aanloop naar de Klas-

sieker is dat nóg extremer. Ik struin 

internet af, op zoek naar het laatste 

nieuws. Zaterdag is dat gevoel op zijn 

heftigst. Ik weet nu al dat ik dan niet 

goed slaap, die wedstrijd spookt dan 

door mijn hoofd.’  

Niels: ‘Nee, voor mij is het geen 

Klassieker meer. Dat heeft alles te ma-

ken met het feit dat er geen uitfans bij 

mogen zijn. Feyenoord-Ajax zonder 

supporters van de uitploeg is toch een 

beetje als, hoe zal ik het zeggen, een 

taart zonder slagroom. Best lekker 

nog, maar niet onweerstaanbaar.’ 1 

Feyenoord-Ajax  ‘Tja, nu zit ik voor de tv’

Bestaat de echte Klassieker nog wel?

De Portugese voetbalbond (FPF) wil 
trainer José Mourinho van Real Ma-
drid ‘lenen’ voor de komende EK-
kwalificatieduels van de nationale 
ploeg tegen Denemarken en IJsland.  
Eerder deze maand werd bonds-
coach Carlos Queiroz door de bond 
aan de kant gezet. Een opvolger is 
echter nog niet benoemd. De FPF 
hoopt op een akkoord met Real Ma-
drid te komen over de ‘huur’ van 
Mourinho.

Voetbal

PORTUGAL 
WIL JOSÉ Het Amerikaanse federale team dat 

de beschuldigingen over dopegebruik 
van wielrenner Lance Armstrong on-
derzoekt, heeft zich gewend tot het 
Franse antidopingbureau AFLD. Het 
team onder leiding van Jeff Novitzky 
wil de resultaten zien van controles 
die het bureau liet uitvoeren op uri-
nestalen van Armstrong uit 1999. 
Hoofd Pierre Bodry van de AFLD zegde 
gisteren alle medewerking toe. ‘Ze 
kunnen ons alles vragen, we zullen 
het doen.’ De Franse sportkrant 
l’Equipe onthulde in 2005 dat zeven-

voudig Tourwinnaar Armstrong in 
1999 het bloeddopingmiddel epo zou 
hebben gebruikt. De krant baseerde 
zich op een rapport van het dopinglab 
in Châtenay-Malabry waar urinesta-
len jaren na dato waren onderzocht 
met nieuwe opsporingsmethoden. 
Een onderzoek dat op verzoek van de 
wielrenunie UCI werd uitgevoerd 
door de Nederlandse advocaat Emile 
Vrijman, pleitte Armstrong in 2006 
vrij. Het dopinglab werd onzorgvul-
digheid verweten, omdat de urine-
stalen niet goed waren bewaard.

Doping

JACHT OP LANCE NEEMT TOE

Bondscoach Bert van Marwijk 
spreekt volgende week met de Bra-
ziliaanse verdediger Douglas van FC 
Twente. Douglas meldde afgelopen 
week zelf dat hij overweegt om Ne-
derlander te worden om zo voor 
Oranje te kunnen uitkomen. Het 
idee om de geboren Braziliaan te 
naturaliseren speelt bij Van Mar-
wijk al langer. Volgende week gaan 
de twee om de tafel zitten voor een 
eerste oriënterend gesprek.

Oranje

SNEL GESPREK 
MET DOUGLAS

Rellen, een supportersverbod en grote verschillen op de ranglijst. Is het failliet van 
de Klassieker nabij? Twee diehard-fans van Ajax en Feyenoord oordelen.

Naam: Niels Koolenbrander
Leeftijd: 33
Beroep: media-adviseur bij 
Wegener
Hobby: Ajax. Thuis in de Achterhoek 
heeft hij een Ajax-museum ge-
bouwd. ‘Ik ben er elke dag mee be-
zig. Het is één van de mooiste din-
gen van mijn leven.’ 
Website: www.ajaxmuseum.nl

Naam: Tom Boersma
Leeftijd: 27
Beroep: trajectmanager
Hobby: Feyenoord. Hij heeft thuis in 
Leeuwarden een museum. ‘Soms 
trek ik me terug op die kamer. Dan 
kijk ik naar al die spullen en denk ik:  
wat is het toch een geweldige club.’  
Website: www.feyenoordverzame-
ling.nl 




