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De eerste keer Adelaarshorst      1990 

 

Ik heb nog nooit een wedstrijd gezien van het eerste van 

Go Ahead Eagles. Mijn vader kijkt alleen 

jeugdwedstrijden. Dan mag ik uiteraard mee. Het eerste 

mijdt hij altijd. Het stadion bezoeken staat niet in zijn 

agenda. Waarom weet ik niet. Alles over het wel en wee 

van de club leest hij in de krant. Hij kijkt vaker naar 

wielrennen. Als het even kan zit of ligt hij de hele 

middag wielrennen te kijken. Ik kijk automatisch mee. 

Jongens als Gert Jan Theunisse, Steven Rooks, Greg 

Lemond vind ik wel stoere gasten. Theunisse 

bijvoorbeeld had ooit een steenpuist op zijn kont, maar 

fietste daar gewoon mee door. Dan ben je een echte 

bikkel. Maar een live voetbalwedstrijd kan ik echt naar 

uitkijken. Toen PSV de Europa Cup 1 won, mocht ik 

opblijven en natuurlijk zag ik het Nederlands Elftal 

Europees kampioen worden. Iedereen werd gek bij ons in 

de wijk. Mensen waren in het oranje gekleed en werden 

allemaal dronken van geluk. In onze speeltuin probeerden 

we dagen erna het doelpunt van Van Basten na te doen. 

Dat lukte uiteraard niet. Richard en Stefan mogen de rest 

van de middag allemaal vragen beantwoorden van 

teamgenoten. Ik ken hun verhalen al. Zij zijn helemaal 

lyrisch over Go Ahead Eagles. Hun vaders hebben een 

seizoenkaart en als het niet te koud is mogen zij mee. 

Staan ze met hun tweeën aan het hek naar de voetballers 

in hun rood-gele tenue te kijken. Zij hebben de sterren 

van dat moment al eens zien spelen. Brian en ik konden 

wel mee als we wilden, maar wij mochten niet van mijn 

ouders. Zo’n stadion met zoveel mensen. Dat leek ze nog 

niks voor ons. Zij beginnen altijd over trammelant op de 

tribunes. Dat hadden ze dan in de krant gelezen. Maar 

deze keer vinden ze het geen probleem. Ze willen geen 

dwarsligger zijn. Een keer moet de eerste keer zijn. 
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‘Kijken jullie wel een beetje uit en kleed je je wel warm 

aan?’ vraagt mijn moeder. Het is buiten zeventien graden, 

maar mijn moeder is altijd een beetje bezorgd. Mijn 

vader geeft ons allebei vijf gulden mee om wat te drinken 

en eten te kopen. ‘Vergeet je fiets niet op slot te zeggen,’ 

voegt hij er nog aan toe. Met de zakken vol snoep 

vertrekken we naar het wijkgebouw. Iedereen is er al. 

‘Oké, de vedette van ons team is er. We kunnen gaan,’ 

roept leider Arjen in het rond. In tweetallen fietsen we 

naar het stadion. Trainer Nico voorop en Arjen achteraan. 

Richard en Stefan fietsen achter Nico aan. Zij kennen de 

weg. Het is maar tien minuten fietsen naar het stadion, 

maar het lijkt veel langer. Iedereen lijkt wel zenuwachtig 

deze reis. Een paar jongens zijn een beetje hyper, 

helemaal als de lichtmasten in zicht komen. Deze toornen 

hoog boven de huizen uit. Stadion De Adelaarshorst ligt 

midden tussen de huizen in een woonwijk. Het is druk op 

straat met auto’s en langs de weg lopen allemaal 

supporters, die ook naar de wedstrijd gaan. Veel daarvan 

hebben rood-gele sjaals om hun nek. Nico kent blijkbaar 

iemand in de wijk, want hij loodst ons allemaal een 

achtertuin in, waar we onze fietsen neer mogen zetten. 

 

Richard en Stefan nemen het heft nu in handen. Het 

gepraat van Nico met de bekende duurt hun te lang. Arjen 

deelt de kaarten uit en we lopen naar het stadion. Ik 

bestudeer mijn kaartje. Er staat een grote P op, met een 

klein tekstje eronder: onoverdekt staan. Het kaartje kost 

nul gulden. Daar snap ik niks van. Trainer Nico legt uit 

dat alle amateurclubs uit Deventer kaartjes gratis 

gekregen hebben van Go Ahead Eagles. Voor de ingang 

hebben meer clubs zich verzameld. Iets verderop staan 

toevallig ook de jongens van Cupa. Brian doet twee 

handen omhoog. Van één hand houdt hij drie vingers 

omhoog en van de andere hand twee. De jongens van 

Cupa kunnen er niet om lachen.  
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Een oude man bij de ingang scheurt het hoekje van mijn 

kaartje af en ik loop achter Richard en Stefan aan. Zij 

rennen naar een mooi plekje bij het hek. Daar kan je het 

allemaal het beste zien. De spelers komen net het veld op 

voor hun warming-up. Het stadion zit nog lang niet vol. 

Nico en Arjen gaan cola halen voor iedereen. De 

warming-up boeit me niet heel veel en ik sta met de rug 

naar het veld naar mensen op de tribune te kijken. Het 

wordt steeds drukker in ons vak. Soms komen er bekende 

jongens langslopen, waar we wel eens tegen gevoetbald 

hebben. We begroeten elkaar ongemakkelijk. Zij zijn 

misschien ook wel voor de eerste keer in een echt 

voetbalstadion en moeten ook nog wennen.  

 

Richard, Stefan, Brian en ik staan naast elkaar bij het hek. 

De spelers komen het veld op voor de wedstrijd. Ons vak 

is aan de lange zijde. Het is een groot onoverdekt vak met 

boven ons een overdekte zittribune. De fanatieke 

supporters van Go Ahead Eagles staan achter het doel op 

de B-side. Achter het andere doel zit het uitvak. In dat 

vak staan ongeveer tweehonderd supporters van FC Den 

Bosch. Zij hebben spandoeken opgehangen. Aan de 

andere kant van het veld staat een zittribune. De 

scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd en 

heel veel mensen beginnen te joelen. Bij ons in het vak 

zijn er vooral veel jongetjes aan het rondrennen. Ik let op 

alles, behalve de wedstrijd. Het gezang van ‘onze’ 

supporters achter het doel vind ik mooi. Wat ze zingen 

kan ik niet verstaan, maar het massale gezang boeit me. 

Stoer sta ik met twee handen door het hek heen naar het 

veld en alles eromheen te kijken. We kijken elkaar aan en 

glimlachen. Nu snap ik ook een beetje waarom Richard 

en Stefan dit gaaf vinden. FC Den Bosch scoort en hun 

supporters klimmen in de hekken van het vak. Hun spits 

doet hetzelfde en viert het doelpunt met zijn supporters. 

Vanaf de zittribune achter ons wordt gescholden op de 

grensrechter. ‘Tyfuslijer, blinde koe, hoerenjong!’ Aan 
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het hek kijken we elkaar glimlachend aan. Die woorden 

kenden we nog niet. 

 

De tweede helft is Go Ahead Eagles veel beter. Ze vallen 

nu aan aan onze kant. Ik let speciaal op linksbuiten Henk 

Balster. Hij schijnt goed te zijn en aangezien we op 

dezelfde plek in het veld staan, ben ik wel nieuwsgierig. 

Balster is inderdaad heel goed. Hij dolt zijn tegenstander. 

Na zestig minuten geeft hij een puntgave voorzet op de 

spits, die keihard inkopt. Opeens is er heel veel lawaai. Er 

wordt volop gejuicht in het stadion. Richard, Stefan en 

Brian klimmen in het hek. Balster komt onze kant 

oplopen om het publiek nog wat extra op te jutten. Hij is 

blijkbaar in hele goede vorm, want hij blijft maar 

diepgaan. Één minuut voor tijd, net als bij onze eigen 

wedstrijd, scoort hij de winnende goal. Wederom rent hij 

naar ons toe en glijdt op zijn knieën naar ons toe. Nu 

hang ik ook in het hek. Ik schreeuw net zo hard als 

vanmiddag na mijn winnende doelpunt. Verderop hangt 

mijn directe tegenstander van vanmiddag uit Cupa ook in 

het hek. We lachen naar elkaar en ballen allebei onze 

vuist. Zijn vuist is wel iets groter. 

 

Alle jongens van mijn elftal zijn helemaal enthousiast. 

‘Wanneer gaan we weer?’ vraagt Brian aan trainer Nico. 

Nico lacht het weg en zegt dat als we kampioen worden 

we nog een keer mee mogen. Hij heeft eindelijk de goede 

manier gevonden om ons te motiveren. Snel brengen 

Nico en Arjen ons naar onze fietsen. We kunnen echter 

nog niet wegfietsen, want de supporters van FC Den 

Bosch moeten eerst door de straat heen. Omringd door 

politie komen ze langs. Brian staat met zijn neus vooraan, 

interessant dat hij het vindt. Verderop in de straat klinkt 

het rumoerig en je kan honden horen blaffen. Als de kust 

weer veilig lijkt vertrekken we naar huis. Op de terugweg 

heeft iedereen stoere verhalen. Richard vraagt me of ik 

het leuk vond: ‘Misschien kan ik aan mijn vader vragen 
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of je de volgende keer mee mag met mij.’ ‘Ja, dat mag 

wel. Ik vond het wel leuk,’ antwoord ik. Ik had eigenlijk 

moeten zeggen dat ik super vond. Dan had ik niet 

gelogen. 

 

Bij thuiskomst vragen mijn ouders hoe het was. ‘We 

vonden het wel mooi. Ze hebben gewonnen met 2-1. 

Misschien mogen we de volgende keer mee met Richard 

en zijn vader. Mag dat?’ vraag ik zachtjes. Mijn vader 

mompelt dat hij eerst Richards vader even moest bellen 

daarvoor. ‘Als het maar niet tegen FC Den Haag is. Dan 

mogen jullie sowieso niet. Ga nu maar naar bed. Het is al 

laat.’ Boven in bed lig ik een beetje vooruit te staren. Ik 

kan nog niet slapen. Ik zie telkens een scorende Balster 

voor me. Het was een mooie dag. Brian laat in zijn slaap 

een scheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


