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Thema van de Kinderboekenweek 
Worden wat je wil …. 

Een interessant thema om de vele interessante kanten rond ‘werk’ in onze samenleving te verkennen. 
In welke sociaal-culturele praktijken en activiteiten kom je dan terecht? 
Welke kwesties zijn interessant om te onderzoeken? 

 
Vanuit OGO perspectief duik je in de wereld van ‘Werken doe je nooit alleen’. Er is geen beroep dat op 
zichzelf staand wordt uitgevoerd. Beroepen hebben elkaar nodig. En ‘Werken is een leven lang leren’. 
Je bent nooit klaar met leren want de ontwikkelingen en ontdekkingen maken dat je weer in nieuwe 
omstandigheden werkt. En…is ‘werk’ alleen ‘werk’ als het een betaalde job is? Wat dacht je van het 
vrijwilligerswerk? 
Zoek een sociaal-culturele praktijk op waaraan leerlingen direct kunnen deelnemen vanuit 
betekenisvolheid, nieuwsgierigheid en initiatief! 

 
Voorbeeld onderbouw: Wij zijn een klusteam 
In deze groep 1-2 wordt de eigen groepsruimte opnieuw ingericht. 
‘Het Spullenboek’ (2021, red. Haarsma) wordt door de leerkracht o.a. gebruikt om haar kleuters te 
inspireren hun klas te stofferen, schoon te maken, te decoreren etc. Ouders met klusberoepen doen 
mee. Subthema’s als beeldende kunst, architectuur, energie in huis liggen voor de hand. 

 

Voorbeeld middenbouw: ‘Op de dierenambulance’ 
In een groep 4-5 wordt een ervaring in gebracht van een zieke vogel langs de weg. De verhalen barsten 
meteen los. Iedereen heeft wel een ervaring met een dier in nood. Mooie kans om samen op onderzoek 
uit te gaan hoe je dieren redt. Wie doen dat? Ook kwesties als ‘dieren’ die gedumpt. En het bizarre 
terrarium van de buurman van Tessa leidt tot allerlei afwegingen: welke dieren kun je uit hun habitat 
halen en in huis nemen? En gaat de nieuwe wet er komen m.b.t. het houden van dieren? Hoe zit dat in 
de agrarische wereld? We beschermen dieren maar die ‘rotganzen’ mag je nu afschieten. Allerlei 
subthema’s dienen zich aan: ‘dieren verzorgen’ – opvangcentra – het werk op de dierenambulance – 
dieren en hun habitat – de rol van dieren door de jaren heen (van werkpaarden tot dieren voor 
vermaak en huisdieren). Wet en regelgeving rondom dieren, vrijwilligerswerk, donaties, Partij voor de 
dieren. 

 

Voorbeeld bovenbouw: Wij zijn de topsport community 
In groep 7-8 stappen de leerlingen in de wereld van de topsport. 
Ze hebben er veel mee, doen zelf veel aan sport en volgen de sport op tv, ((Inter)nationale 
evenementen, Formule 1, Olympische Spelen). 
Wat blijkt … de topsporter staat in de spotlights, maar doet het niet alleen. 
Voetballer De Vrij heeft 12 mensen om zich heen, van zaakwaarnemer tot zooltjesspecialist. 
Max Verstappen racet alleen in zijn Red Bull racewagen, maar is nooit alleen aan het werk. En wat heeft 
Red Bull met sport te maken? 

 

Interessante scp-en (de boekenserie van van Gorcum staat er vol van): 

• Politie en Rechtspraak: bv. ‘De zweetvoetenman’ 

• Hulpverlening: bv. ‘112 helpt mee’ 

• De Groensector: bv. ‘Biologisch tuinieren’ 
• De literaire wereld: bv. ‘Wij maken boeken’ (bron: Basisontwikkeling voor peuters en de 

onderbouw, F. Janssen-Vos & L. van der Meer, pag. 82 ‘Spelen dat je schrijver bent’ en ‘Lezen 
en schrijven doe je samen, B. Pompert pag. 77 e.v.) 



2  

Insteken bij het overwegen van je keuze kunnen zijn: 

• Welke beroepen kennen de leerlingen vanuit hun gezin/familie? 

• Welke interesses hebben ze in wereldse kwesties, waar lopen ze warm voor, welke actuele 
kwesties spelen (krant en tv)? Daar zitten allemaal beroepen ‘achter’ 

• Welke beroepen komen zij tegen in hun wijk? 
 

Welke perspectieven zijn interessant bij dit thema: 

• Kunnen mensen wel altijd worden wat ze willen? 

• Maakt werk gelukkig? Wie ben je in je werk? 

• Hoe ga je om met geld en hoe gaan we als samenleving om met geld? Bepaalt geld ons leven? 
• Er bestaat ook een informele economie, mensen zonder banen ruilen diensten, bijvoorbeeld 

koken in ruil voor klussen in huis 

• Vrijwilligerswerk, hoe belangrijk is dat en wat doet dat met ons? 

• Te hard werken (burn-out) 

• Van werk veranderen, opnieuw naar school gaan 

• Levenslang leren om bij te blijven of te kunnen vernieuwen in je baan 
 

Nog een tip. 
Gebruik voorbeelden die al eerder in ZONE zijn uitgewerkt. 
In heel veel praktijkartikelen gaat het over interessante scp-en. 
Je kunt nog altijd de Special SCP-en bestellen, waarin o.a. beroepen als astronaut, ornitholoog, sapbar 
ondernemer en kok aan bod komen. 
Bestel deze Special bij De Activiteit. 
Kosten: € 7,50 als los exemplaar en € 50,- bij 10 exemplaren (excl. verzendkosten) 

 
Kijk ook in de boeken. 
In ‘Thema’s en Taal’ vind je bijvoorbeeld de Chocolaterie, in ‘Vakken en vorming in onderzoek’ 
modehuis Jo Jo en in ‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw’ alles over de 
fietsenwerkplaats. 
In het nieuwe ‘Spullenboek’ lees je over de kermis en over recyclen. 
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Inhoudenmatrix 
Werk de inhoudenmatrix verder uit om goed op inhouden te komen, we hebben al een beginnetje voor 
je gemaakt: 

 
 Concrete wereld Actualiteit Ruimere wereld 

Maatschappelijk/ 
sociaal/religie 

Vrijwilligerswerk Onder invloed van Corona 
veranderen beroepen: 
horeca- ondernemingen 
gaan failliet en bv. de take- 
away onderneming bloeit 
op. En er komen beroepen 
bij: bron- en 
contactonderzoeker, 
stadionsfeermaker bij stille 
voetbalwedstrijden. 

Kinderarbeid – bv. In de 
kobaltmijnen in Congo. 
Vrouwen die geen werk 
mogen hebben in 
Afghanistan. 

Kunst en cultuur: 
• Beeldend 
• Muziek 

Hoe word je kunstenaar? En 
kun je met het maken van 
kunst je brood verdienen? 

Geen subsidie en steun voor 
deze sector in Coronatijd 

 

Historisch Van werken om te overleven: 
jagen, hutten bouwen naar 
werken voor zelfontplooiing 
en geld. 

De verandering van werk 
door de tijd heen. Van 
ambachten naar 
kantoorbanen naar thuis 
werken 
Nu hebben we te veel werk 
voor te weinig mensen, de 
toekomst voorspelling is dat 
er te weinig werk is en dat 
mensen dus minder uren 
moeten gaan werken. 

 

Geografisch Welke beroepen vinden we op 
welke plaats? 

 Lage loonlanden 
Waarom zit de 
kledingindustrie in India, 
China en Bangladesh? 

Natuurlijk/ 
biologisch 

 De zwaarte van beroepen: 
wat betekent dit voor je 
gezondheid: denk aan 
werken met chroom 6, Tata 
Steel, fysiek zwaar werk als 
stratenmaker 

De vervuiling van grote 
bedrijven wereldwijd. 
Afvalwater wat bijvoorbeeld 
gewoon in rivieren wordt 
geloosd. 

Economisch Wat is het minimumloon? 
Waarom wordt je niet voor 
alle klussen betaald? Wat is de 
rol van geld op je werk? 

Het op gang komen van de 
economie na corona, hoe 
werkt dat? 

Het ‘snelle’ geld 
verdienmodel – we willen 
steeds rijker worden 

Politiek  Het verleiden van mensen 
voor een bepaald beroep. 
Arbeidsmigranten. 

 

Technisch In elk beroep gebruik je 
gereedschappen 

Er is een te kort aan mensen 
in de techniek. 

Onder invloed van 
technische ontwikkelingen 
ontstaan nieuwe beroepen. 
Bv. dronepiloot – 
robotingenieur 
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Nieuwe kinderboeken bij dit thema: 

• Ada Dapper, wetenschapper – Andrea Beatty 

• Prinses Arabella gaat naar de kapper – Mylo Freeman 

• Vuur in het bos – Lida Dijkstra 
• Hoe beroof je een bank? – Loes Riphagen 

• Als ik groot ben – Jorgen Hofmans 

• Tim de kleine boswachter – Jan Paul Schutten 

• Dokter Vos – Daan Remmerts de Vries 

• Wat wil jij later worden? – Kapitein Winokio 

• Wille wete – De Haven 

• Baas van de wereld – Pieter Koolwijk 

• Zweetvoetenman – Annet Huizing 

• Rekenen voor je leven – Edward van de Vendel & Ionica Smeets 
• Van boswachter tot youtuber – Arwen Kleijngeld 

• Je droombaan en hoe je die bereikt – van uitgeverij Corona 

• Stoere beroepen – Natalie Righton 
 

• In de kijkdoos serie vind je verschillende beroepen uitgelicht, zoals de brandweer of de 
dierenarts 

• In de serie ‘Mijn eerste docu boek’ vind je ook verschillende beroepen terug zoals ‘Dagboek van 
een ballerina. 

• Mini-informatie boekjes hebben ook veel titels die over werk / beroepen gaan, zoals ‘werken in 
de dierentuin’ 

 

Zie voor het hele overzicht: www.klassenteksten.nl 
 

Bronnen: 
Om goed te kunnen brainstormen bij een thema is het handig om boeken en teksten uit kranten, 
tijdschriften en internet te verzamelen. Dit zijn niet direct teksten die je inzet in de klas, maar die je 
leest om zelf op verhaal te komen. Bij deze brainstrom hebben wij de volgende krantenartikelen en 
teksten gebruikt: 

• Team Stefan de Vrij – uit de Volkskrant 

• Profvoetbal een leeg bestaan – uit de Volkskrant 
• Tom Dumoulin stopt! – uit de Volkskrant 

• Binnen de lijnen – uit de Volkskrant 

• Een tikkie is zo verstuurd  – uit de Volkskrant 

• Het ongemak van geld – uit de Volkskrant 

• Mijn moeder schrok – uit de Volkskrant 
• Nieuwe baan: het geluid van een meelevende kuip of Arena – RTL nieuws 

• Mijn opa is projectleider – uit de oma van de oma van mijn oma – Marc ter Horst, 2016 

• Mijn opa wordt wakker van de wekker – uit de oma van de oma van mijn oma – Marc ter Horst, 
2016 

http://www.klassenteksten.nl/
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Ook het werken vanuit foto’s kan je helpen op verhaal te komen rondom een thema: 

Zo hebben onze collega’s hun koffer ingepakt bij de vraag: Wie of wat bewonder je vanuit het 

perspectief van ‘beroepen’? Op onderstaande foto zien we een ingepakte koffer bij Barack Obama. 

Door dit zo in beeld te brengen komt er direct een aantal interessante activiteiten en praktijken op. We 

zien beroepen om Obama heen: speechschrijver, campagneteam, beveiliging, kok, personal trainer, 

sparringpartner. Die uiteraard interessant zijn om te onderzoeken. ‘Want hoe wordt je speechschrijver? 

En leest de president altijd letterlijk jouw tekst voor of hoe werkt dat?’ Het schrijven van je eigen 

verhaal zou een interessante sociaal-culturele praktijk zijn bij dit perspectief. 
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Een ander voorbeeld van een ingepakte koffer: 
 

 

Hier zien we allerlei objecten die passen bij de alarmcentrale. Ook hier krijg je allerlei beelden en 
ideeën voor mogelijke activiteiten en praktijken: zoals het opzetten van een meldkamer, de meldkamer 
moet steeds de juiste hulpdienst naar een calamiteit sturen. Ook hier moet natuurlijk het nodige voor 
onderzocht worden. ‘Welke hulpdienst gaat bijvoorbeeld op welke calamiteit af? Hoe lang doen de 
hulpdiensten er ongeveer over voordat ze er zijn?’ 
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Omroeper 1942 

Wekservice uit vroeger jaren: 
een porder / ‘wekker’ 
tikt met zijn porstok 
tegen een slaapkamerraam 
in Leeuwarden, 1947 

Voor het in beeld brengen van de veranderingen door de tijd heen, kan het heel interessant zijn om 
‘oude’ beroepen in beeld te brengen: hier kun je dit boek bij gebruiken: 
https://www.eduboek.nl/product/het-fotoboek-verdwenen-beroepen-2/ 

 

 

https://www.eduboek.nl/product/het-fotoboek-verdwenen-beroepen-2/
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Mijnwerkers uit Limburg lachend op de foto na het werk. Oktober 1946 

Dienstbode in Amsterdam bezig met het dweilen van de stoep. Amsterdam, 1912 
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Een lantaarnopsteker 

IJsdragers bezorgen ijs in de tijd van vóór de koelkast en de vriezer, jaren 1930 

Klompenmaker, 

1966 



  

 
 

Bron: Wat wil jij later worden? – Kapitein Winokio 
  



  

 
  



  

 
  



  

  



  

  



  

 
 

  



  

  



  

 
‘Mijn moeder schrok: als jij parlementslid wordt, ben ik je moeder niet meer’ 

 

 
De 27-jarige Gulali Mohammadi uit Uruzgan verzon een list om naar school te mogen en volgde later een opleiding tot 
vroedvrouw, betaald door Nederland. Nu is zij het jongste parlementslid van Afghanistan. 'Ik wil vrouwen sterker maken.' 
Ze is een opvallende verschijning in de gangen van het parlementsgebouw van Afghanistan. In de witmarmeren hal, tussen 
mannen in pak en een enkele vrouw in lang zwart gewaad, valt Gulali Mohammadi op in haar groene bloemetjesjurk, hoge 
hakken en fluor-roze hoofddoek. Het 27-jarige parlementslid uit de zuidelijke provincie Uruzgan, waar vrouwen doorgaans 
onzichtbaar zijn in het openbare leven, is niet bang gezien te worden. Of om haar microfoon aan te zetten in het Afghaanse 
parlement waar zij de jongste afgevaardigde is. 
 
Gulali is geboren in Mehrabad, een dorp in de provincie Uruzgan. De Taliban was destijds de baas in die dorpen, en dat zijn 
ze nog steeds. 'Ik moest vechten met mijn familie om naar school te mogen', zegt Gulali. Het hielp, stelt zij, dat haar vader 
geletterd was en de Koran kende. 'Daarin staat nergens dat meisjes thuis moeten blijven.' Het hielp ook dat haar ouders 
verhuisden naar Kandahar, de tweede stad van Afghanistan. Ook daar gelden de islamitische leefregels, maar minder strikt 
dan in Uruzgan waar vrouwen binnen blijven en tribale leiders de 
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De wandeling naar de basisschool was volgens Gulali een bange tocht. 'We woonden in een buurt waar meisjes niet naar 
school gingen. Mijn moeder pakte iedere dag mijn hand en liet die pas weer los bij de schoolpoort. Om twaalf uur kwam 
ze me weer halen.' In de negende klas, op haar 13de, mocht Gulali niet meer naar school. 'Hoog tijd', zei haar moeder, 
'dat je de huiselijke taken leert uitvoeren en zo snel mogelijk trouwt en kinderen krijgt.' Gulali beloofde haar taken te 
zullen vervullen, maar vroeg één jaar respijt voor de bruiloft om te bewijzen dat ze meer in haar mars heeft. Haar ouders 
stemden in. 
 
Gulali begon een eigen school in de gastenkamer. 'Ik vond zestig analfabete vrouwen die wel wilden leren lezen en 
schrijven. Plus nog eens een groep van dertig arme kinderen.' Gulali leerde de vrouwen hun naam schrijven en 
eenvoudige teksten lezen. 
Haar vader, inmiddels ziek en deels verlamd, ontfermde zich over de kinderen. 'De overheid betaalde ons voor die lessen. 
Zo bewees ik dat een meisje met een opleiding meer kan dan schapen melken en yoghurt maken. Ik verdiende geld voor 
de familie.' 
 
Daarna mocht Gulali naar de middelbare school. 'Ik was het enige meisje tussen vijftig jongens.' Later volgt zij een 
tweejarige opleiding tot vroedvrouw. 'Ik werkte zes jaar als vroedvrouw', zegt Gulali. Met plezier, stelt zij, maar het werk 
leverde niet genoeg op. 'Mijn vader overleed, ik moest als oudste kind voor mijn moeder, zussen en broers zorgen.' Gulali 
vindt een baan als manager vliegveiligheid op de luchthaven van Kandahar. 'Ik werkte 's ochtends op de luchthaven en 
aansluitend tot acht uur 's avonds als vroedvrouw.' 
 
Twee jaar geleden stelde Gulali zich kandidaat voor de parlementsverkiezingen in haar geboorteprovincie Uruzgan. De 
eerste reactie van haar moeder: 'Dan ben ik je moeder niet meer.' Haar broers wilden haar weer dood. 'Maar ik wilde wat 
doen voor de mensen in Uruzgan. Vooral voor de vrouwen die daar een gemarginaliseerd leven leiden. Zij hebben recht 
op toegang tot scholing, werk en gezondheidszorg, maar dat weten zij niet. Ik wil vrouwen sterker maken.' Wat ook 
meespeelt, erkent Gulali, is dat parlementsleden in Afghanistan een fatsoenlijk salaris verdienen en aanzien genieten. 
 
In het parlement begon Gulali wat onzeker, zegt ze. 'Ik vond mezelf te jong, te onwetend. Maar al gauw merkte ik dat veel 
parlementsleden niks zeggen omdat ze geen opleiding hebben gehad.' Sindsdien grijpt ze vaak de microfoon. Misschien 
wel te vaak. 'Mijn collega's zeggen dat ze nog nooit zoveel over Uruzgan hebben gehoord.' 
 
Bron: www.devolkskrant.nl 
  

 

baas zijn. 'De normale leeftijd om te trouwen in Uruzgan is 12 jaar', zegt Gulali. 'Maar ik ken 

ook voorbeelden van 8 jaar.' Toen Gulali naar school wilde, riepen haar broers en neefjes: dan 

maken wij je dood. 'Mijn neef in Mehrabad is een Taliban en die roept dat nog steeds. Het kan 

me niet meer schelen.' 
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http://www.devolkskrant.nl/


 
 

 
 
 

Nieuwe baan: het geluid van een meelevende Kuip of Arena creëren 
 
Toonregisseur. Zo heet bij onze oosterburen de man of vrouw die ervoor zorgt dat als je op televisie naar een 
voetbalwedstrijd zonder publiek kijkt, het stadion toch lekker vol en dolenthousiast klinkt. In Duitsland hebben ze er al 
even ervaring mee. Binnenkort bestaat de baan ook in Nederland. 
 
Zonder het enthousiasme van de fans op de tribune klinkt zelfs de halve finale van de Champions League toch meer als 
een saai trainingspartijtje. Wat geschreeuw van spelers en coach, het fluitje, een trap tegen de bal en dat is het dan. 
Sfeerloos. 
 

Thomas Müller van Bayern München betreedt het lege stadion bij de halve finale van de Champions League. Beeld © 
Getty 
 
De UEFA wilde dat niet hebben en schakelde daarom tv-bedrijf Sky Deutschland in. De zonder publiek af te werken 
finalerondes van de Champions League en Europa League moesten door de Duitsers worden voorzien van gejuich, gejoel 
en gezang. 
 
Want sinds de Bundesliga na de coronastop in mei met lege tribunes werd hervat, zijn ze bij Sky in Duitsland bezig met 
het perfectioneren van het toevoegen van het geluid in de voetbalstadions. "We gebruiken daarvoor de geluidsbanden 
van eerdere wedstrijden tussen dezelfde ploegen", zo vertelt woordvoerder Jens Bohl van Sky. "Om het zo realistisch 
mogelijk te maken." 
Vanuit de regiewagen wordt er zo gezorgd voor een enthousiast 'publiek' op tv. En zit je thuis als voetbalfan op het puntje 
van je stoel. 
 
 
©Klassenteksten / 1 
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https://sport.sky.de/fussball/artikel/champions-league-k-o-runde-live-auf-sky-uebertragung-im-tv-stream/12032514/35311


 
 

 
 
 
Lastig 
De hiervoor verantwoordelijke producer bij Sky is Alessandro Reitano. Hij legt uit hoe het in zijn werk gaat. "Die 
geluidsband van een eerdere wedstrijd is het basisgeluid van de fans. Onze geluidsproducer in de regiewagen mixt dat 
met het echte geluid in het stadion. Dat geluid komt dan binnen in ons uitzendcentrum nabij München. En dan komt het 
lastige stuk." 
Hij vervolgt: "We hebben vooraf audiosamples gemaakt van specifieke spelmomenten en groepen fans. Dus bij een 
strafschop, een overtreding, een beslissing van de VAR en hoe het publiek dan zou reageren. Het is de taak van de 
geluidproducer die de wedstrijd live meekijkt om het specifieke geluidsfragment toe te voegen op het moment van de 
actie." 
In een competitieweekend zijn volgens Reitano er bij Sky tien mensen bezig met het maken van dit stadiongeluid. 
 
Creatieve baan 
Volgens Bohl is geluidsproducer een heel creatieve baan die met de coronacrisis en de verplichte lege stadions is 
ontstaan. "We hebben veel wedstrijden en geluiden in het archief, maar soms ook niet en dan moeten we iets anders 
verzinnen." 
Het geluid klinkt met de week echter, maar dat is het volgens Bohl niet. Zo hoor je de op de echte tribune nogal eens 
racistische of andere negatieve uitingen van het publiek niet. "Wat we weglaten zijn de negatieve geluiden. En daarmee 
ontstaat een voorbeeldig, maar niet altijd helemaal levensecht publiek.” 
 
Anticiperen 
Het afbreukrisico in dit werk is wel groot. Je hoeft maar een seconde te laat te zijn met gejuich of gejoel en het klinkt nep 
of als in een computervoetbalspel. 
Reitano: "De geluidsproducers die we kiezen moeten dan ook fans van het voetbal zijn en goed bekend met fans en hoe 
ze reageren. Ze moeten kunnen anticiperen op de acties voordat ze gebeuren. Ze doen heel goed werk: ik denk dat je 
heel goed moet luisteren om fouten te herkennen." 
 
Boze echte fans 
Toch zijn niet alle voetbalfans er blij mee. In een brief aan de UEFA liet Football Supporters Europe, een organisatie van 
verenigde fans van 16 clubs uit Europa, weten het maar niets te vinden. "De afwezigheid van supporters kan niet worden 
gecompenseerd door computersimulaties om daarmee het televisiepubliek te amuseren." Ze zouden er graag meer 
betrokken bij willen zijn. 
 
App om geluiden van supporters op te nemen 
Niettemin denken ook de Amerikaanse stations erover de profcompetities in het basketbal, honkbal, American football 
en ijshockey met nepgeluiden uit te gaan zenden zolang de arena's leeg moeten blijven. Een van de opties daarbij is het 
gebruik van apps als ‘HearMeCheer’ en varianten daarvan. De app registreert de geluiden van supporters die thuis zitten 
te kijken. 
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https://www.si.com/soccer/2020/06/17/european-fan-groups-protest-fake-noise-match-broadcasts


  

 
 
 
Die geluiden worden op hetzelfde moment samengevoegd en zijn via boxen ook meteen in het stadion te horen. In de 
Koreaanse K-League is nepgejoel via de geluidsinstallatie in het lege stadion te horen, inclusief een luidruchtige speaker. 
De club Ulsan Hyundai liet zelfs vuurwerk afsteken rond de aftrap en na doelpunten. In het Koreaans honkbal werden 
cheerleaders ingezet. 

 
De halve finale van de Champions League Bayern München-Lyon in een leeg stadion © Getty 
 
Ook in Nederland 
In Nederland is het enthousiasme vooralsnog groot om op deze manier wat meer leven te blazen in de tv-registratie van 
de wedstrijden. De Eredivisie BV, was al enthousiast bij de eerste nogal experimenten in de Duitse competitie in mei 
waarbij je op dode spelmomenten ineens volop gejuich hoorde. Die beginnersfouten maken ze bij Sky inmiddels niet meer. 
"Als je het ook nog zo kunt filmen dat je de tribune zo min mogelijk ziet, dan mis je eigenlijk niets meer op televisie." 
 
Experimenteren 
Fox Sports verzorgt de televisieregistratie van het voetbal in Nederland en is ook druk aan het testen met het toevoegen 
van het stadiongeluid. Een woordvoerder is nog huiverig om er iets over te zeggen en geeft toe dat ze nog niet zo goed 
weten hoe het allemaal moet: "We gebruiken de Comeback-wedstrijden van nu om te experimenteren." 
Maar dat ook de wedstrijden in onder meer De Kuip, Arena en Philipsstadion worden verrijkt met het werk van wat ze in 
Duitsland een Tonregisseure noemen, staat wel vast. 
 
Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5178498/geluid-van-vol-stadion-een- meelevende-kuip-arena-
creëren 
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http://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5178498/geluid-van-vol-stadion-een-


  

 
 
 

Profvoetbal een leeg bestaan 
Interview met Jeroen van der Lely 

 
 
 
 
 
 
 
Jeroen van der Lely stond te boek als een toptalent bij FC Twente, maar 
verruilde het profvoetbal voor een studie literatuurwetenschap. 'Ik denk veel 
over dingen na, als topsporter moet je vooral doen.' 
 
Deze week heeft Jeroen van der Lely (24) tentamens. Een onvoldoende halen is alleen vervelend voor hemzelf, zegt de 
voormalige rechtsback van FC Twente die sinds een jaar in 
Utrecht literatuurwetenschap studeert, niet voor een hele voetbalclub. 
 
De prestatiedruk en het verantwoordelijkheidsgevoel vormden de kern van zijn worsteling als profvoetballer. Plus: de 
leegte van het topsportbestaan. Soortgelijke euvels noopten ook Tom Dumoulin tot een (tijdelijk) afscheid. Net als voor de 
renner was de beslissing om te stoppen voor Van der Lely een 'enorme overdenking'. 'Ik zat van kindsaf aan in de 
profvoetbalwereld, kon er niet even boven gaan hangen. Het is: stoppen of doorgaan.' 
 
Wie stopt en terugkeert, krijgt het stempel van twijfelaar. Van der Lely had dat eerder meegemaakt in 2014 toen hij er 
even uitstapte vlak voordat hij naar de senioren van FC Twente zou gaan. 'Toen ik weer aanhaakte, hoorde je toch: dat is 
die jongen die gestopt is.' 
Hij vreesde de reacties toen hij in mei vorig jaar naar buiten trad met zijn beslissing af te zwaaien. Was bang dat mensen 
hem ondankbaar vonden. 'Profvoetballer zijn is de jongensdroom van heel veel mensen, maar voor slechts een aantal 
weggelegd. Het betaalt enorm goed. Maar die mensen weten niet hoe ik aanhikte tegen wedstrijden spelen, tegen 
trainingen zelfs. De topsportwereld is supercompetitief. Een coach, medespeler of supporter kan niet denken: och hij doet 
toch zijn best. Zo werkt topsport niet.' 
 
Van der Lely was niet behept met het zelfvertrouwen van veel van zijn ploeggenoten, steeds vaker dacht hij: als ik maar 
geen fout maak. 'Dan laat je toch je hele ploeg, een hele club in de steek. Met Twente ging het steeds slechter. We 
degradeerden, ik voelde me daar verantwoordelijk voor. Ik denk veel over dingen na, dat helpt me bij deze studie. Als 
topsporter moet je vooral doen.' 
In de eerste divisie belandde hij op de tribune. Hij vond dat niet eens zo erg, kon het ook begrijpen. 'Ik haalde mezelf best 
ver naar beneden. Ik snapte het als Hakim Ziyech de bal niet meer naar mij wilde spelen. Misschien was dat helemaal niet 
zo, maakte ik mezelf dat alleen maar wijs.' 
Hij verloor veel motivatie toen hij aanhaakte bij het eerste elftal. 'Ik dacht: is dit het nou, 
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heb ik hier al die jaren zo hard voor gewerkt? Je gaat 's ochtends trainen en dan zit je om 
13.30 uur thuis. Ik vond het een leeg bestaan, miste zingeving.' 
Van der Lely ging boeken lezen, heel veel boeken lezen. 'Daar haalde ik voldoening uit, tegelijkertijd vond ik nog 
zoveel andere dingen leuk naast het voetbal. Tegen het voetbal zelf begon ik steeds meer op te zien. Op 
vrijdagmiddag dacht ik al: als ik het zondag maar niet verpest.' 
 
Sommige trainers informeerden hoe het met hem ging. 'Maar de meesten waren druk met de crisis bij de club. 
Logisch. Toch zou het goed zijn om veel met spelers individueel te praten. Om als aanpak A niet werkt eens 
aanpak B te proberen.' 
Hij ging nog even kijken in een andere omgeving, bij de Deense eerstedivisionist Vendsyssel. 'Maar daar was het 
niet heel anders. Ik sprak met een mental coach, maar uiteindelijk moet het uit jezelf komen.' 
Toen het hoge woord eruit was, voelde hij zich 'heel licht, alsof er een enorm obstakel was opgeruimd'. Zijn 
omgeving had het al zien aankomen, die had begrip. 'Maar ook daarbuiten hoorde ik: wat een gedurfde 
beslissing, wat een lef.' 
 
De sportwereld wordt opener, constateert hij. 'Gregory van der Wiel heeft verteld over zijn mentale problemen. 
Iemand berichtte me dat er laatst een keeper bij FC Dordrecht is gestopt. En ik kreeg ook een berichtje dat 
Dumoulin stopt om na te denken over zijn toekomst. Wat goed van hem.' Hij volgt de topsportwereld niet 
fanatiek, eigenlijk alleen zijn voetbalvrienden Wout Brama en Peet Bijen. 'Dan bekruipt me ook wel een 
nostalgisch gevoel. Als het goed ging, zat je met je familie heel trots te wezen.' 
Maar de aanvechting om weer prof te worden heeft hij nog geen seconde gehad. Amateurvoetballer zal hij 
hooguit zijn. 'Ik heb veel zin om weer te voetballen. Ik heb me aangemeld bij Hercules een derde divisionist. Dat 
is een aardig niveau, ja, maar daar zullen ze dit seizoen hooguit nog in kleine groepjes trainen.' 
Hij bewoont een kleine studentenflat in Utrecht met retromeubelen, een schaakbord staat tegen de muur, een 
gitaar voor een afgeladen boekenkast. Dat zijn inkomsten nu op een heel ander niveau liggen, raakt hem niet. 
'Ik had nooit een uitbundige levensstijl. Alleen aan boeken ging veel geld op. 
Daardoor had ik een buffer om uit te zoeken wat ik echt wilde. Dat heb ik nu gevonden. Deze omgeving is 
liefdevoller, socialer. Maak je een fout dan ben je niet meteen een verliezer.' 
 
Bron: www.devolkskrant.nl 
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Tom Dumoulin stopt! 
 

 
Tom Dumoulin worstelt met de druk en de 

verwachtingen rond zijn bestaan als bekende 

wielrenner. Vlak voor de start van het nieuwe 

wielerseizoen heeft Tom Dumoulin aangegeven 

tijdelijk te willen stoppen met fietsen. Zijn 

ploeg, Jumbo-Visma heeft zijn verzoek 

gehonoreerd. 

 

Het verlof is onbetaald. Het besluit komt totaal 

onverwacht. De ploeg presenteerde onlangs de plannen voor het komende seizoen, waarin veel 

aandacht was voor de rol van de 30-jarige Maastrichtenaar. Dumoulin zou met Steven 

Kruijswijk als schaduwkopman achter Roglic naar de Tour de France gaan, waarvan het parcours 

hem naar eigen zeggen zeer aansprak (‘heel mooi!’), met twee individuele tijdritten. 

 

Tom de wielrenner 

Dumoulin geeft aan dat hij ‘tijd voor zichzelf wil nemen’. ‘Ik voel al een behoorlijke tijd dat ik 

heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden als Tom de wielrenner. Ik wil het graag heel 

goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij met me is, ik wil graag dat de 

sponsoren blij zijn, ik wil graag dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. Daardoor ben ik de 

afgelopen tijd eigenlijk mezelf vergeten. Wat wil ik nou? Wil ik nog wel wielrenner zijn?’ 

 

De overstap van Sunweb - de ploeg waarmee hij in 2017 de Giro d’Italia won en in 2018 tweede 

in de Giro en de Tour werd - naar Jumbo-Visma heeft Dumoulin dan toch niet de gehoopte 

nieuwe impuls aan zijn loopbaan gegeven. Hij kampte nog lang met de naweeën van zijn val in 

de Giro van 2019 waarbij hij zijn knie blesseerde, kreeg in de voorbereiding van het seizoen van 

vorig jaar weer last van zijn darmen en had 

moeite tijdens de beperkingen wegens 

corona zijn motivatie op peil te houden. 

 

Het besluit om afstand te nemen heeft hem 

onmiddellijk goed gedaan, liet hij zaterdag 

weten. ‘Het is alsof er een rugzak van 

honderd kilo van mijn schouders is gegaan. 

Ik werd meteen vrolijk wakker.’ 
 
 

 

Bron: www.devolkskrant.nl ©Klassenteksten / 1 
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