
 
  

D E  K W E S T I E                     

Reputatie maakt bondscoach kwetsbaar 
door Mildred Hofkes 

14 oktober 2007  

HAARLEM - Marco van Basten is een held. Marco van Ba sten is mijn held. In 1988 was ik heimelijk 

verliefd op hem. Net zoals iedere Nederlander, heb ook ik geweldige herinneringen aan die tijd. De 

twinkeling in zijn ogen (na het scoren van zijn wer elddoelpunt tegen de Sovjet-Unie, met z'n 

vinger in de lucht en die pleister boven z'n oog) s taat op m'n netvlies gebrand. Die blik, dat was de 

blik van een winnaar. En dat maakt Marco van Basten uniek.  

Heel Nederland was trots op 'onze Marco'. Marco van Basten werd 

een echte Hollandse winnaar. En mensen houden van winnaars. 

Winnaars bieden namelijk status en zekerheid. Met een partijtje 

voetbal wil iedereen in het team van winnaars gekozen worden, 

dan zit je goed. Ook al ben je zelf niet zo heel goed, het team van 

winnaars voelt altijd lekker aan.  

Marco van Basten heeft zijn hele (voetbal)leven al de reputatie van 

een winnaar. De reputatie van een winnaar geeft de persoon die 

deze reputatie krijgt toebedeeld ongekende invloed. Een winnaar 

krijgt op basis van zijn reputatie namelijk volgelingen. Want de 

winnaar kan het weten (daar ben je immers winnaar voor), dus 

volgen mensen een winnaar in zijn visie en ideeën. De reputatie 

van een winnaar brengt daarom naast invloed ook status en macht met zich mee.  

Toch is de reputatie van Marco van Basten niet langer onberispelijk. Als bondscoach loopt zijn reputatie 

van winnaar voor het eerst enkele deuken op. Opeens gaat er namelijk iets anders meespelen, iets wat 

groter en belangrijker is. Marco van Basten is onze persoonlijke held, maar het Nederlands elftal betreft 

de reputatie van onze hele natie.  

Als Nederland in 2008 weer Europees kampioen zou worden, wat zou dat goed voelen. Wij horen dan 

allemaal bij het winnende team. Wij allen de reputatie van kampioen, inclusief de status en invloed die 

ons dat (vooral in het buitenland) oplevert. Die vrolijke gesprekken in een buitenlandse taxi over 'onze 

voetbalkampioenen', wie verlangt daar niet naar terug?  

De persoonlijke reputatie van Marco van Basten als winnaar waarmee we ons kunnen vereenzelvigen, 

staat daarmee niet langer in verhouding tot de reputatie van een winnend Nederlandse elftal. Daarom zijn 

we allemaal zo kritisch op de resultaten van de bondscoach. De resultaten van het Nederlands elftal 

betreft de reputatie van ons land. Dus van ons allemaal. En niets ligt gevoeliger dan dat. Daar weet ook 

prinses Maxima inmiddels alles van...  

Maar Marco, wat er straks ook gaat gebeuren in Oostenrijk en Zwitserland, mijn held blijf je. Reacties:  

dekwestie@telegraaf.nl  
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