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‘Een zelfportret in veertien woorden’
Kees Jansma
presenteert
biografie Sneijder
in Doorn

hij ook openlijk deelt met Kees. ,,Af
en toe heel confronterend voor hem
en ook voor mij. Hij zei eens: ik ben
altijd vrolijk, maar dat betekent niet
dat ik altijd gelukkig ben.” De kern
van het boek, volgens Kees: ,,Een
zelfportret in 14 woorden.”

DOORN Het moest vooral een voetbalboek worden, spraken Kees
Jansma en Wesley Sneijder van tevoren af. Het liep anders. De door
Jansma geschreven biografie vertelt
het oprechte en complete levensverhaal van de topvoetballer en celebrity. Over zijn jeugd, zijn vrienden,
zijn glansrijke voetbalcarrière,
Yolanthe, de ups en de downs.

Sinds hij vorig jaar zijn laatste wedstrijd in Qatar speelde, ziet Wesley’s
leven er ineens heel anders uit.
Geen trainingskampen, wedstrijden, strakke schema’s en vast ritme.
,,Op voetbalkampen was hij altijd
rustig en happy. Alles moest altijd
wijken voor voetbal, dat doel is nu
weggevallen. Dat valt hem zwaar. Ik
gun hem een nieuw doel in zijn leven als voetbalanalist of trainer, dat
zou hij goed kunnen.”

Tijdens de boekpresentatie afgelopen zaterdag bij de Oranjerie in
Doorn vraagt de massaal toegestroomde pers hen het hemd van het
lijf: maar liefst 27 interviews geven
Kees en Wesley af. In dit aller-allerlaatste, 28ste interview vertelt Kees
zijn verhaal achter de biografie.
Doornaar Jansma: ,,Er is de laatste
jaren bizar veel geschreven over
Wesley’s voetbalcarrière en zijn privéleven met bekendheid Yolanthe
Cabeau. Veel is waar, veel ook niet.
Hij wilde terugblikken op zijn turbulente leven en zijn eigen verhaal
vertellen. Ik zei direct: ik schrijf het
voor je.”
KOFFIE BADMUTS? Wesley is record
international, champions league
winnaar, voormalig aanvoerder van
Oranje, WK-finalist, celebrity en

Victor Schutijser
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pp Kees Jansma: ,,Het was een hels karwei, maar ik ben blij dat ik het ware verhaal over Wesley Sneijder heb mogen schrijven.”

Ajax-icoon. Nogal een indrukwekkend lijstje. Jansma: ,,Maar Wesley
is vooral Wesley. Altijd en overal.”
Als perschef van het Nederlands
elftal leerde Jansma Sneijder goed
kennen. ,,Of we in China, Rio of
Madrid waren, Wesley belde me ’s
ochtends om 07.30 uur altijd wakker
met de vraag: ,,Koffie badmuts?”
Ondanks hun goede relatie, was
het schrijven van het boek een
enorme klus. ,,Wesley is een aar-

dig, interessant persoon met een
moeilijk karakter vol tegenstrijdige
eigenschappen. We spraken elkaar
maandenlang drie keer per week,
som ook in Doorn. Soms had hij het
na een half uur al gehad met praten en vertrok. Of hij belde onverwachts: ,,Amigo vandaag even niet.
Dat was lastig, het boek moest toch
af.”

flectie, weloverwogen over de dingen in zijn leven die goed en nìet
goed zijn gegaan. Wesley kijkt met
veel plezier terug op de hoogtepunten in zijn voetbalcarrière. ,,Als we
tv-beelden van hem bekeken, riep
hij bij het zien van zijn eigen goals
steeds: Bam! Wat een werelddoelpunt! We hebben altijd veel lol gehad.”

Uiteindelijk vertelt Wesley openhartig, met veel humor en zelfre-

De wereldster en topvoetballer kent
naast vele ups, ook veel downs, die

YOLANTHE Een andere grote verandering in zijn leven is zijn verbroken
relatie met zijn vrouw Yolanthe. Hij
woont in Utrecht, zij 9.000 kilometer
verderop in Los Angeles met hun
zoontje Xess Xava. ,,Hij praatte veel
over Yolanthe, vaak vrolijk, soms
treurig en wilde een hoofdstuk over
haar in het boek. Daar zagen we allebei tegenop.” In het boek is te lezen
hoe hij Yolanthe kwijtraakte door
feesten met foute vrienden, drank
en vrouwen. ,,Hij realiseert zich dat
hij het verknald. Ook daar is hij eerlijk over.” Jansma ziet zichzelf niet
snel nog een biografie over een veelbesproken topvoetballer schrijven.
,,Het was een hels karwei, maar ik
ben blij dat ik het ware verhaal over
Wesley Sneijder heb mogen schrijven.”

‘Mama Cats’ trots op onderscheiding
DRIEBERGEN Corry van Erp-Doornenbal (77) is trots op de koninklijke
onderscheiding die zij op 23 juni
kreeg uit handen van burgemeester
Frits Naafs. Van Erp-Doornenbal is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau en heeft dit mede
verdiend vanwege haar inzet voor
Tennisvereniging Manger Cats.

Danny van der Linden
Al tientallen jaren is Van Erp-Doornenbal in allerlei functies als vrijwilligster actief voor de Driebergse tennisclub. Zo organiseerde zij
diverse toernooien, verzorgt ze de
planten, ontvangt ze leveranciers
en was ze hoofd van de barinkoop.
Niet voor niets luidt haar bijnaam
‘Mama Cats’.
VERBOUWEREERD ,,Het is een gezichtsbepalende, loyale vrijwilliger
die elke vereniging zich wenst’,
zegt de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de onderscheiden tennisvrijwilligster. Het feestvarken
zelf is ontzettend trots op de eer die
haar ten deel viel. ,,Ik was verbouwereerd”, zegt ze over het moment
waarop burgemeester Naafs ineens
voor de deur stond. ,,Mijn kinderen
en kleinkinderen waren op bezoek,
zogenaamd voor een verlate Vaderdag. Ik had geen idee wat me te
wachten stond.” Ook toen Manger
Cats-voorzitter Bas Stroeken en

twee tennismaatjes ten tonele verschenen ging er nog geen lampje
branden. ,,Maar ik vond het ontzettend leuk toen ik eenmaal begreep
wat er aan de hand was.”
‘Mama Cats’ is weliswaar trots op
haar onderscheiding, maar vindt
het werk dat zij verzet voor de tennisvereniging heel gewoon. ,,Ik vind
het normaal dat je iets doet voor je
vereniging”, klinkt het nuchter. ,,Al
vind ik het wel jammer dat het vinden van vrijwilligers steeds lastiger wordt. Ik begrijp het wel, want
mannen en vrouwen moeten steeds
vaker werken. Daar is niks mis mee,
maar het gaat ten koste van tijd die
anders in een sportclub gestoken
zou kunnen worden.” Volgens Van
Erp-Doornenbal is het daarom aan
de oudere leden om zich in te zetten
voor de vereniging. ,,En ik blijf zelf
ook doorgaan”, zegt ze. ,,Tot ik niet
meer kan, maar ik voel me nog goed
gezond.” En dus kan iedereen die
zich meldt op de tennisbaan voorlopig nog genieten van haar aanwezigheid. ,,Ik maak graag een praatje
met mensen die ik nog niet ken”, legt
Van Erp-Doornenbal uit. ,,Ik hoop
dat nieuwe leden zich dan sneller
welkom voelen bij de vereniging.
OMA CATS De eretitel ‘Mama Cats’

heeft Corry van Erp-Doornenbal
niet voor niets gekregen. ,,Ik denk
dat ik een kleine dertig jaar actief
ben bij de club en dat doe ik met veel
plezier”, zegt ze zelf. ,,Overigens
noemen de meeste leden me gewoon
bij mijn voornaam hoor.” Ondanks
haar leeftijd is Van Erp-Doornenbal
niet bang om binnenkort als ‘Oma
Cats’ door het leven te gaan. ,,Ik ben

Utrechtse Heuvelrug

Koninklijk
beloond voor
werk tennisclub

pp Corry van Erp-Doornenbal ontving haar onderscheiding uit handen van burgemeester Naafs.

trouwens al een hele tijd oma. Mijn
oudste kleinzoon is 24 jaar.”
BRIEF Bij Tennisclub Manger Cats
zijn ze enorm trots op de eer die hun
vrijwilligster ten deel viel. ,,Corry
woont vlakbij het tennispark. Wij
verdenken haar er van uit haar
dakraam te kijken om te zien wat er
op de club aan de hand is. Ze is da-

gelijks met Manger Cats bezig. Ze is
echt de moeder van de club”, vertelt
voorzitter Bas Stroeken. ,,We zijn
blij met haar en hopen nog lang van
haar te mogen genieten bij de club.”
Na het opspelden van de onderscheiding door burgemeester Naafs
is het lintje keurig opgeborgen in
het daarvoor bestemde doosje. ,,Ik
denk ook niet dat ik hem vaak zal

dragen”, klinkt het bescheiden.
,,Eigenlijk vind ik een artikel in de
krant al te veel eer.” Toch noemt
Corry van Erp-Doornenbal zich
zeer koningsgezind. ,,Dat ben ik van
huis uit. Ik ga koning Willem-Alexander een brief schrijven om hem te
bedanken voor het feit dat hij toestemming heeft gegeven om mij te
onderscheiden.”

