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Vuurtoren John van Loen: bejubeld en verguisd

Door Hans van Ommeren

Bejubeld en op handen gedragen, 
vaker nog verguisd en mikpunt van 
striemende fluitconcerten. John 
van Loen bouwde als voetballer een 
reputatie op die hem zijn hele leven 
bleef achtervolgen. Zijn nimmer 
versagende strijdlust was voor menig 
trainer reden om hem te halen, tot 
een serie gele en rode kaarten het 
oordeel honderdtachtig graden 
deed draaien. In de biografie Over de 
rooie is Van Loen, 57 jaar inmiddels 
en herstellende van een hartinfarct, 
zoals hij ook als voetballer was: 
openhartig, soms misschien wel 
grenzend aan naïviteit.

Een onvervalste Utrechter in het 
shirt van de eredivisieclub uit de 
Domstad, beter kun je het niet 
hebben zou je zeggen. Toch bekoelt 
de liefde gaandeweg nadat hij 
in 1983 zijn eerste profcontract 
heeft gekregen. Al blijft hij bij een 
deel van de supporters ongekend 
populair. Betonvlechter Van Loen 
steekt tenminste de handen uit de 
mouwen. Zijn werklust compenseert 
zijn technisch onvermogen. Waar hij 
zich ook terdege van bewust is. ‘Op 
de training heb ik geprobeerd een 
schaar te maken, maar ik brak bijna 
mijn benen.’
Dat de bijna twee meter lange 
Vuurtoren iets meer kan dan louter 
koppen en oorlog maken in de 
zestien, wordt geïllustreerd door 
zijn transfers naar topclubs als 

Anderlecht, Ajax en Feyenoord. 
Vooral zijn Belgische periode heeft hij 
als een zwarte bladzijde ervaren. Van 
Loen wordt continu getrakteerd op 
de meest vreselijke scheldwoorden, 
zelfs door de eigen achterban. De 
pers, met de Belgisch tv-presentator 
Carl Huybrechts voorop, gaat daarin 
gretig mee onder het motto ‘dat wil 
het publiek nu eenmaal'.

Pinchhitter
Een van de mensen die in hem 
geloven is Leo Beenhakker. Hij haalt 
hem naar het Nederlands elftal, 
waar hij vooral als pinchhitter wordt 
gebruikt, en naar Amsterdam. Maar 
wanneer Beenhakker verkast naar 
Madrid krijgt Van Loen ineens te 
maken met Louis van Gaal. Die 
is aanmerkelijk minder van hem 
gecharmeerd. 
Feyenoord daarentegen voelt als 
een warm bad. Althans, in het begin. 
Trainer Willem van Hanegem heeft 
eerder al te kennen de capaciteiten 
van de Utrechter te waarderen. 
Maar de vele blessures en de almaar 
groeiende stapel kaarten worden met 
name voorzitter Jorien van den Herik 
te veel. Van Loen wordt verhuurd 
aan Sanfrecce Hiroshima, waar Wim 
Jansen als trainer de scepter zwaait.
In Japan is de reus Van Loen een 
attractie. Belangrijker, hij wordt met 
respect behandeld in de stad waar nog 
altijd sporen zijn van de atoombom 
die in 1945 in een klap een derde 
van het aantal inwoners doodde. 
Zijn laatste dagen als profvoetballer 
brengt Van Loen door op Cyprus. Zijn 
enkel is naar de kloten, de erfenis 
van een onbesuisde charge op John 

de Wolf tien jaar eerder. Incasseren 
en zeker ook uitdelen, de voetballer 
Van Loen bewoog zich bepaald niet 
anoniem over de internationale 
velden. Een kogelbrief, hakenkruizen 
op de deur en een strop in de schuur 
hakten er ook privé in. Net als de 
breuk met zijn ouders. Wanneer de 
kersverse voetbalprof Van Loen – na 
de amateurs van VVO’65 en UVV - geld 
wil opnemen voor zijn eerste autootje, 
vertelt de bankmanager dat er niet 
genoeg op de rekening staat. Nog niet 
eens voor een tweedehands fiets. Zijn 
ouders blijken de rekening te hebben 
geplunderd. Het komt nooit meer 
goed.

Mes
Rick van Leeuwen schreef in 2020 
'Sjaak Polak, even serieus', dat 
verkozen werd tot voetbalboek 
van het jaar. Ook 'John van Loen, 
over de Rooie', is vlot geschreven 
met veel aandacht voor details. Af 
en toe mis je wel wat diepang en 
moet je je tevreden stellen met een 
opsomming van de wapenfeiten van 
Van Loen. Als een rode draad loopt 
een recente, zware medische ingreep 
– dotteren plus een bypass - door 
het levensverhaal en krijgt het boek 
een wat persoonlijker karakter. Dat 
gebeurt ook wanneer zijn afscheid 
bij FC Utrecht, als assistent-trainer, 
ter sprake komt. Totaal onverwacht 
kunnen de vier assistenten van 
hoofdtrainer Van Hanegem hun 
biezen pakken omdat ‘de chemie’ 
zou ontbreken. Het is nog steeds 
een open wond, de opstelling van de 
Kromme voelde en voelt als een mes 
in de rug.

Na onder meer een avontuur als 
hoofd opleidingen bij een club 
in Azerbeidzjan is John van Loen 

tegenwoordig werkzaam als 
spelersbegeleider bij Eurotalents 
Sportmanagement.

  RECENSIE  

John van Loen, over de rooie.  
Auteurs: Rick van Leeuwen
Uitgever: Volt
Paperback,  285 pagina´s, 21,99 euro

Van links naar rechts:
1 op 13 maart a.s. de Rotterdamse tegenstander van het mannenteam van hockeyclub Schaerwijde uit Zeist - 
6 voorzitter Theo van de Utrechtse basketbalvereniging Cangeroes  - 10 Australian Open - 11 noot - 13 hij was de 
plaaggeest van Veenendaler Botic van de Zandschulp tijdens de Australian Open - 16 ex-voetbalprof Berry, die dit 
seizoen speelt bij zaterdageersteklasser Roda’46 - 19 kunstproduct - 21 persoonlijk voornaamwoord - 
22 volleybalster Robin de Kruijf speelt al jaren in de competitie van dat land - 24 een zekere - 25 een van de clubs 
waarvoor Utrechter John van Loen uitkwam - 27 spinnenwebdraad - 28 schaatsvloer - 29 Japans bordspel - 
31 veel gegeten bolgewas - 32 landbouwwerktuig - 34 reeds - 35 skeletonrijdster Kimberley, geboren in Ede, die 
brons won tijdens de Olympische Winterspelen - 36 miljoen - 38 Utrechtse voetbaltweeling Quinten en Jurriën, 
uitkomend voor Ajax en FC Utrecht - 41 afslagplaats bij golf - 42 Universiteitsbibliotheek - 43 buddy Tessa, die 
zwemles geeft aan nieuwkomers in het Utrechtse zwembad De Kwakel - 44 Mischa, wielrenster uit Hoogland, die 
een rit won in de Baloise Ladies Tour - 47 Nederduits - 48 deel van het lichaam - 49 dan wel - 50 wachthuisje - 
52 wielrenner Jan, winnaar van de Vuelta in 1967  - 57 uitroep van pijn - 58 klein vertrek - 59 dierengeluid - 
60 Roel, die in Soest opgroeide en driemaal de wereldtitel bij het dammen won - 63 de naam van het hoofdveld 
van hockeyclub Schaerwijde uit Zeist - 67 dopingstof - 68 Openbare Kredietinstelling - 70 naschoolse opvang - 
71 Woudenberger Van der Haar, die als 2e eindigde bij het WK veldrijden - 72 daar worden de regionale finales van 
de Olympic Moves gehouden. 

Van boven naar beneden:
1 Vaticaanstad (internet) - 2 beroemd Romeins veldheer en staatsman - 3 lor - 4 hert - 5 vlaktemaat - 7 Europese taal 
- 8 volksverzekering - 9 beroemde bromfiets met voorwielaandrijving - 12 moment - 14 gemeen - 15 noot - 
17 digitale post - 18 regels om te vermageren - 20 te vorderen bedrag - 23 Zuid-Amerikaanse dans - 24 boom - 
26 beroemde Afrikaanse olifant waarnaar Nederlandse supermarktketen werd vernoemd - 28 dun - 30 rund - 
33 schreeuw - 34 slee - 35 smal stromend watertje - 37 natuurlijke behoeften - 39 echtgenoot - 40 voegwoord - 
41 drie (in samenstellingen) - 42 bezittelijk voornaamwoord - 44 humeur - 45 zeer lange tijd - 46 sieraad - 
48 zeer droge Champagne - 51 bewoner van het gebied rond de Spaans-Franse grens - 53 aldaar - 54 baardje 
- 55 heteluchtbad - 56 zanggroep - 58 luchtig gebak - 61 grootvader - 62 strafwerktuig - 64 telwoord - 65 Hoes 
(Nederlandse actrice) - 66 pret - 69 voorzetsel.

Stuur uw antwoord op de puzzel voor 11 maart naar puzzel@utrechtsesportkrant.nl en maak
kans op het boek ‘John van Loen, over de rooie’ van Rick van Leeuwen.

WINNAAR - De oplossing van de Utrechtse Sportkrant kruiswoordraadsel van 21 januari j.l. was ‘Selma Poutsma’. De
prijswinnaar is B. van Boeijen uit Amerongen. Gefeliciteerd! U heeft het sporttekeningen boek ‘Dik Tevreden’ over 
Dik Bruynesteyn gewonnen. Deze wordt bij u thuis bezorgd.

Kruiswoordraadsel Utrechtse Sportkrant 18 februari 2022
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Meer plezier, participatie en prestatie door een beter proces

Talenten leren herkennen kan sterk verbeterd worden 
SportUtrecht gunt alle 
Utrechtse kinderen 
sportsucces en een 
leven lang sportplezier. 
Dit begint met alle 
kinderen gelijke kansen 
te geven. Jong geleerd 
is oud gedaan gaat 
zeker op als het gaat 
om leren bewegen en 
sporten. Ieder kind 
verdient het een sport 
te vinden en beoefenen 
die bij hem/ haar past 
en daar onder goede 
begeleiding zich met 
plezier in te blijven 
ontwikkelen. 

Van onze redactie

UTRECHT - Vele duizenden 
kinderen in Utrecht en omgeving 
beoefenen wekelijks sport. Ze doen 
dat op school, in de buurt en bij de 
sportvereniging. Sommigen zijn 
erg fanatiek en hebben aanleg voor 
sport en bewegen. SportUtrecht wil 
deze kinderen (of jongeren) graag 
de kansen bieden zich verder te 
ontwikkelen in hun favoriete sport. 
De uitdaging is echter hoe deze kids 
te herkennen die graag willen en 
kunnen en ook hoe het onderwijs, 
de buurt en de sportvereniging aan 
elkaar verbonden worden zodat elk 
kind ook daadwerkelijk die kans 
krijgt. 

Graag willen
Kinderen in de basisschoolleeftijd 
goed en op eigen niveau leren 
bewegen is van belang voor de 
gezondheid en voor de sportcarrière 
van kinderen. Met name vanuit het 
perspectief van talentherkenning 
is het van belang dat alle kinderen 
op jonge leeftijd dezelfde kansen 

krijgen zich te ontwikkelen. 
Waarom? Omdat op jonge leeftijd 
het niet te voorspellen is wie wel 
of niet een toekomstige topper 
gaat worden. Uit onderzoek is 
bekend dat bij jonge kinderen het 
belangrijk is dat hun fundamentele 
beweegvaardigheden (o.a. lopen, 
springen, gooien, vangen, rollen, 
schieten) goed ontwikkeld worden. 
Door veel verschillende activiteiten 
te beoefenen in een speelse 
omgeving en op jonge leeftijd 
veel buiten te spelen kunnen deze 
fundamentele beweegvaardigheden 
goed ontwikkeld worden. 
Ondanks een goede intentie om 
kinderen te laten sporten werkt 
de sportvereniging dit vaak tegen. 
Hoe? Door jonge kinderen al vaak 
te vroeg en te veel te laten trainen 
en ook vaak te vroeg al te werken 
met selecties, op basis van vaak 
sportspecifieke vaardigheden. Dit 
leidt tot het ontnemen van kansen 
voor alle kinderen en ‘dwingt’ 

kinderen tot een vroege specialisatie 
met nadelige gevolgen als een 
hogere drop-out, meer blessures en 
korte sportcarrière. Dat is onnodig. 

Verbinding 
Het proces van talentherkenning 
kan sterk verbeterd worden als 
het onderwijs, de buurt en de 
sportvereniging meer met elkaar 
worden verbonden. Daar liggen 
kansen die nog niet ten volle worden 
benut. Op de eerste plaats speelt de 
vakdocent bewegingsonderwijs een 
belangrijke rol bij het leren bewegen 
van kinderen. 
Hij / zij is ook bij uitstek de persoon 
die kinderen met meer dan 
bovengemiddelde aanleg voor 
bewegen kan uitdagen zich nog 
meer te ontwikkelen. Naast het 
ontwikkelen van de fundamentele 
beweegvaardigheden is het op jonge 
leeftijd minstens zo belangrijk te 
leren ‘leren’ bewegen en sporten. 
Daar heeft met name de docent 

bewegingsonderwijs kennis en 
kunde in. De kinderen die goed leren 
‘leren’, door onder meer een sterke 
werkhouding en groot sportief 
leervermogen, zijn juist de kinderen 
met veel sportieve mogelijkheden.

Het proces van talentherkenning 
vindt nu bijna geheel plaats bij 
de sportvereniging terwijl niet 
elk kind lid wordt of is van een 
vereniging. Daarom is de fase van 
sport oriëntatie, een belangrijk 
maar vaak vergeten onderdeel van 
talentherkenning, juist cruciaal. 
Buurtsportcoaches spelen een 
belangrijke rol in de doorverwijzing 
naar passend aanbod. Onder meer 
met behulp van een applicatie (I 
Like) kunnen kinderen gericht in 
aanraking worden gebracht met 
sportclinics. Als kinderen merken 
dat ze de sport leuk vinden, vaak 
omdat ze er ook enige aanleg voor 
hebben, kan de buurtsportcoach 
deze kinderen helpen naar een 

passende sportvereniging te 
gaan. Bij de sportvereniging is 
vervolgens expertise aanwezig om 
kinderen meer vaardig te maken 
in de sport. En juist daarom zou er 
samenwerking moeten zijn tussen 
sportvereniging, buurtsportcoach 
en docent bewegingsonderwijs: 
in gezamenlijkheid kan worden 
vastgesteld op welke plek een kind 
het beste tot zijn/ haar recht komt. 

Webinar
Na het lezen van dit artikel 
nieuwsgierig naar meer? Donderdag 
10 maart van 19.30 tot 20.30 verzorgt 
het team van Talentherkenning 
in Sport (Harm Zeinstra van NMC 
Bright, Sebastiaan Platvoet van 
de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen) in samenwerking met 
SportUtrecht en FC Utrecht een 
webinar over talentherkenning.

Aanmelden voor de webinar kan via 
menno.hornman@sportutrecht.nl17


