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Amsterdam heeft in al de jaren tal van geweldige spor-
ters voortgebracht. André Gieling sprak met vijf voor-
malige uitblinkers die (in drie verschillende sporten) 
in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw triomfen 
vierden: de basketballers Karel Pastor en Karel Vrolijk, 
de boksers Sjoerd Tuininga en Joop Kruis en de voet-
baller Gerrie Blokzijl. Een boeiende uiteenzetting over 
de sportcultuur van toen en nu en over de sportstad 
Amsterdam in het bijzonder.

Karel Pastor (de 2,02 meter lange Amsterdamse basket-
balreus van weleer) vertelt het met een veelbetekenende 
zucht: “Ik woon nu drie jaar in Purmerend, maar ik ver-
huis liever vandaag dan morgen terug naar Amsterdam.

In mijn geval is dat vooral Amsterdam-Noord. Ik zou 
ook absoluut niet zonder mijn kaartuitjes in café De Bult 

aan het Mosveld kunnen. Een dergelijke sfeer en knusse 
gezelligheid kun je niet zomaar creëren én zeker niet in een 
zo snel en kunstmatig opgebouwde stad als Purmerend.”

Karel Vrolijk (eveneens oud-basketbalinternational en 
bovenal bekend als de man die samen met zijn broer het 
legendarische Amsterdamse café La Bastille bestierde) 
knikt bevestigend: “Op een paar jaar basketballen in de 
Belgische profcompetitie na heeft ons hele leven zich in 
Amsterdam afgespeeld.”

Vrolijk: “Van een topsportklimaat was in die tijd nog 
totaal geen sprake. We trainden en speelden bijvoorbeeld 
op platte schoenen. Die oude All Stars hadden totaal 
geen vering.” Pastor: “Tegenwoordig beschikken alleen 
de jeugdspelers al over vijf verschillende soorten schoei-
sel. Die schoenen zijn qua vering zo goed dat je vaak niet 
eens meer hoeft te springen.”

Vrolijk: “Qua training renden we (de ietwat gemak-
zuchtige Pastor overigens net iets minder vaak) doorde-
weeks in het Amsterdamse Bos en voor de krachttraining 

belandden we meestal in de sportschool van Ben Smit op 
de Lindengracht. Daar werkten we ons met zelfgemaakte 
gewichten in het zweet. Voor de basketbaltrainingen 
kwamen we eerst in de Oude RAI (daar moest je vooral 
opletten dat je niet per ongeluk op de vloer viel, want 
dan zat je gelijk vol met houten splinters) en daarna in de 
al veel beter geoutilleerde Apollohal.

Toen wij in 1966 kampioen van Nederland werden 
met Herly, speelden we nog wedstrijden aan de Meeu-
wenlaan in Amsterdam-Noord. Op de plek waar nu 
een NH-hotel staat. Die sporthal met dát speelveld zou 
nu 100 procent zijn afgekeurd. Precies naast het veld 
bevond zich namelijk een orkestbak (waarin de jury 
zat). Zo kon het gebeuren dat als je een bal verkeerd 
inschatte, je zomaar met een doodsmak in die bak kon 
belanden...!

Van betalen was in die tijd in Nederland nog geen 
sprake. Sponsor Dextro Energy schonk ons in die tijd 
van die lange glimmende pakken en betaalde ons (tijdens 
een feestje in het Okura-hotel) zestig gulden toen we 
kampioen werden. Maar dat mochten we per se tegen 
niemand vertellen. Spelers van wie bekend werd dat ze 
zwart betaald kregen, werden namelijk onmiddellijk voor 
een lange periode geschorst!”

De beide Karels (inmiddels zijn zij allebei 71 jaar 
oud) kwamen jarenlang voor het Nederlands basketbal-
team uit. Vrolijk had talent, maar blonk als spelverdeler 
(lengte: 1,88 meter) vooral uit door zijn geweldige 
mentaliteit. Pastor (als pivot: de lange man onder het 
bord van de tegenstander) leunde hoofdzakelijk op zijn 
natuurlijke gaven. Die onverschilligheid kwam onder 
andere tot uiting toen hij een uitnodiging ontving om in 
Brussel een wedstrijd met het Europese basketbalteam 
te spelen. De reactie van Pastor was veelzeggend: “Ga je 
weg! Ik ga daar voor geen goud naartoe. Laat mij maar 
lekker m’n klaverjasje leggen.”

Vrolijk: “Die speciale drive zat gewoon niet in hem. 
Daardoor kwam hij, ondanks dat het speltempo in die tijd 
beduidend lager was, nog weleens lucht tekort. Met mijn 
mentaliteit had hij gemakkelijk de Europese top gehaald. 
Geloof me, als ik uitgenodigd was voor die Europese wed-
strijd, dan was ik er op mijn knieën naartoe gekropen!”

Pastor: “Wij waren en bleven toch jongens van de 
straat. Onze beide vaders waren beulen van kerels. 
Charismatische en door de wol geverfde mannen die hun 
geld in de Amsterdamse horeca verdienden.”

Vrolijk: “Ja, bij het basketbalteam maakten wij met 
onze flair wel een beetje de dienst uit. Maar al die team-
genoten van weleer lachten ons later wel uit. Toen wij 
op veertienjarige leeftijd met school stopten en voor de 
gemeentelijke bestrating gingen werken, zaten zij rustig 
op een lyceum te studeren.”

Pastor: “Wij hadden het geluk dat we op de golf van een 
geweldige generatie basketballers konden meesurfen. 
Daar behoorde ook de latere topcoach Ton Boot toe. 
Qua professionalisme en mentaliteit was Boot toen al een 
pionier. Hij stond vrijwel iedere dag in de Oude RAI zijn 
werptechniek bij te schaven. Als je in zijn ogen serieus 
genoeg met de sport omging, dan duldde hij je tijdens 
deze trainingen naast je. Honderd keer een lay-up links, 
een stapje opzij, honderd keer een lay-up rechts, enzo-
voort! Ton was zowel bezeten als een baas. Als een klein 
jochie tijdens zo’n training een paar ballen in een verderop 
gelegen basket wierp, dan ontplofte hij en stuurde zo’n 
jongetje bruut en onverbiddelijk de zaal uit.”

Omdat er in Nederland zoals eerder gezegd, niet be-
taald mocht worden, belandden zowel Pastor als Vrolijk 
in de lucratieve Belgische profcompetitie.

In België verdienden zij (Pastor bij de club van 
toenmalig multimiljonair Piscador in Gent en Vrolijk 
in Charleroi) zo’n vijftienduizend gulden per seizoen, 
zevenhonderd gulden per wedstrijd en nog de nodige 
extra premies. Voor die tijd waren dat wereldbedragen. 
Volgens Johan Cruijff werden, in vergelijking met hen, 

‘ Geloof me, als ik uitGenodiGd was 
voor die europese wedstrijd, dan 
was ik er op mijn knieën naartoe 
Gekropen!’ Karel VrolijK

Op 24 september van dit jaar pakte de Spaanse hoofdstad Madrid op 
grootse wijze uit door zich als gastheer voor de hele triatlon (Challenge 
Madrid) op te werpen.

Een klein leger aan Guardia Civil, vele honderden vrijwilligers én 
meer dan tienduizend oranje pylonen leidden de triatleten naar de finish 
op het centraal in de stad gelegen plein: Plaza de la Puerta del Sol.

Madrid begreep dondersgoed dat sport bij uitstek de manier is om 
een stad een eigen identiteit of uitstraling te verschaffen en trok werke-
lijk alle registers (inclusief de inzet van drie helikopters) open.

Ook Amsterdam is er al langer van doordrongen dat, behalve Ajax, 
ook de marathon van Amsterdam, de hockeyers en tal van andere 
teams en sportieve evenementen de hoofdstad op prominente wijze op 
de kaart hebben gezet.

TopsporT in
de sTad.

Karel Pastor (l) & 

Karel Vrolijk  
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alleen de voetballers van Ajax en Feyenoord destijds 
beter betaald.

Nadat Pastor en Vrolijk in 1966 met basketbalteam 
Herly kampioen van Nederland waren geworden, gingen 
ze ook Europa in. Dit leverde onvergetelijke trips op. 
Pastor: “We maakten zowel met Herly als met het Ne-
derlands team treinreizen naar de Sloveense hoofdstad 
Ljubljana en zelfs tot aan de grens van Rusland.”

Vrolijk: “Dat waren allesbehalve luxe reisjes. We zaten 
dertig uur in de trein, op houten banken en onderweg 
moesten we negen keer overstappen. We doodden de 
tijd toen met ontelbare potjes klaverjassen. Wij kaartten 
onder anderen met Ton Boot en Rob de Wit. Als we dan 
ergens in Duitsland van perron 2 naar perron 6 moesten 
overstappen, dan tilden we het tafeltje met het kaartspel 
op, wandelden naar de volgende trein en vervolgden 
daar weer rustig het lopende spel.”

Vrolijk: “De wedstrijden tegen Ljubljana waren 
heroïsche wedstrijden. Zelfs onze vaders kwamen 
speciaal naar die ontmoetingen. Thuis wonnen we voor 
driehonderd man met twee punten verschil, maar uit, in 
een volledig uitverkocht ijshockeystadion waarin meer 
dan tienduizend toeschouwers zaten, verloren we in een 
ware heksenketel op het laatste moment met drie punten 
verschil en liepen we huilend het veld af.”

Pastor: “Op de terugweg liet een bestuurslid zich 
ontvallen dat het maar goed was dat we uitgeschakeld 
waren, omdat er simpelweg geen budget meer was om 
die trips te bekostigen. Toen ik dat hoorde, stortte mijn 
wereld in en wist ik dat ik voor het basketbal niet in 
Amsterdam moest zijn.

Oud-topbokser en voetballer Sjoerd Tuininga is zijn 
leven lang een sportfanaat geweest. Nog tot de dag van 
vandaag sport hij dagelijks en geeft hij twee keer per 
week boksles. Tuininga: “Als ik zelf niet meer zou kun-
nen sporten, dan zou ik zeggen: ‘Stop er maar mee.’” 
Toch beaamt hij dat zijn, op z’n zachtst gezegd, nogal 
flamboyante levensstijl, soms niet al te bevorderlijk is 
geweest voor de kwaliteit van zijn niettemin succesvolle 
sportcarrière: “Naast het intensieve sporten ben ik ook 
mijn leven lang op stap gegaan. Dat hoorde nu eenmaal 
bij mij. En ja, dat was niet altijd een gelukkige combinatie.

Toen ik in 1973 voor het tweede achtereenvolgende 
jaar Nederlands kampioen boksen in het halfzwaar-
gewicht werd, mocht ik in Roemenië aan een groot, 
prestigieus toernooi met allemaal sterke Russen en 
Cubanen (onder wie de beroemde Cubaanse bokser 
Teófilo Stevenson, die drie keer olympisch kampioen is 

geworden) deelnemen. We gingen daar met vijf boksers 
plus begeleiding voor twaalf dagen naartoe.

Maar al de eerste de beste partij verloor ik op punten 
van een Roemeen. Ik ben toen nog dezelfde avond op 
stap gegaan. Ik zei daar dat ik even een uurtje weg was, 
maar daarna hebben ze me tien dagen niet meer terug-
gezien! Ik ben heerlijk op stap gegaan en ging ruim een 
week lang al de nachtclubs in en uit. Op het einde wilden 
al die Roemeense vrouwen met me mee naar Nederland, 
maar er was destijds ook nog een IJzeren Gordijn, dus ze 
konden niet weg. Het was achteraf een van de mooiste 
trips die ik heb meegemaakt, maar omdat ik me in de 
tussentijd helemaal niet meer in het hotel had gemeld, 
werd ik per direct voor een half jaar geschorst.

Door die straf ging Sjeng Verstappen, een bokser die 
ik in vier partijen drie keer had verslagen, als de nummer 
twee van Nederland naar de Europese kampioenschap-
pen. Toen Verstappen daar prompt brons behaalde, had 
ik toch wel spijt. Dat had ik toen niet goed gedaan.”

Sjoerd Tuininga groeide op in de Amsterdamse wijk 
Kattenburg. Als zoon van een bekende, in de KNSM-
haven actieve classificeerder. 

Na tot de A-junioren bij voetbalclub Zeeburgia te 
hebben gespeeld, besloot ik om op zestienjarige leeftijd 
een jaar in het eerste elftal van ASVK te gaan voetbal-
len. Daarna bleef ik zeven jaar bij Animo (vierde klasse 
KNVB) spelen en kwam ik ook nog onder andere voor 
Voorland, De Zwarte Schapen, Purmersteijn (ik kreeg 
daar geld én een huis) en Sporting Noord uit. Als er niet 
meer betaald werd, dan ging ik weg. 

Op achttienjarige leeftijd (ik was qua gewicht toen 
wat aan de zware kant) nam Wim van de Poll, een 
Joodse vriend, mij mee naar de bij de Joodse Hout-
tuinen gelegen boksclub Olympia-Maccabi (topbokser 
Ben Bril was daar een van de prominente boksers). Wij 
leerden daar, getraind door Joop Cosman en voormalig 
zwaargewichtkampioen Wim Snoek, puur op techniek te 
boksen. Met die methode onderscheidden wij ons ook. 
In tegenstelling tot veel andere boksers uit die periode 
hadden/hebben wij ook geen platte neuzen. 

In 1972 was ik 24 jaar en beleefde ik het mooiste jaar 
van mijn leven. Ik werd in februari bokskampioen van 
Noord-Holland (dat werd ik in totaal vijf keer). Omdat 
ik inmiddels de A-klasse had gehaald, mocht ik meedoen 
met de Nederlandse kampioenschappen en werd in april 
ook gelijk Nederlands kampioen. Het Holland-toernooi 
dat daarna volgde, was een preolympisch kampioen-
schap. Als je daar goed zou presteren, dan kwam je in 
aanmerking om naar de Olympische Spelen in München 
te worden afgevaardigd. Veel binnen- en buitenlandse 
topboksers van die tijd (mijn vriend Rudy Koopmans 
kwam daar bijvoorbeeld in het middengewicht uit) de-

den aan dat toernooi mee. Ik won dat toernooi! Dat was 
ongekend. Ik was ook de enige Nederlander die daar op 
het hoogste schavot mocht plaatsnemen. 

Weer een week later werd ik op het voetbalveld kam-
pioen met Animo (we kregen daar toen nog vijfentwintig 
gulden per punt), want naast het boksen bleef ik ook nog 
gewoon doorvoetballen. Zo gek was ik van dat spelletje. 

Het was met recht een wereldjaar. Alles kwam ach-
terelkaar. Het kon niet op. Maar precies op dat moment 
kreeg ik de grootste domper van m’n leven te verwerken.

De boksbond (met een militair als voorzitter en een 
militair als bondstrainer) had besloten om niet mij maar 
twee militairen naar de Olympische Spelen te sturen. 
Weliswaar goede boksers, maar ik was de kampioen van 
Nederland. Waarom? Ik denk dat het kwam omdat die 
jongens als dienstplichtigen gratis waren. Als ze mij of 
een andere bokser hadden gestuurd, dan moest er geld 
uitgegeven worden.”

Ondanks dat naar school gaan geen succes was (het 
boefje Tuininga werd vanwege wangedrag al na vier 
weken van de mavo afgeschopt), haalde hij op de lts (on-
danks zijn onhandigheid) binnen anderhalf jaar tijd zijn 
timmermansdiploma. “Ik heb toen vanaf mijn zestiende 
in de bouw gewerkt. Ik ging met jongens om die veel 
klanten hadden. Dat genereerde enorm veel geld. Ik was 
ook wel zo slim om mezelf voor de vorm bij de gemeente 
Leiden in te schrijven. Met het salaris en het extra reis-
geld had ik zoveel centen op zak, dat ik op twintigjarige 
leeftijd in een MG Midget rondreed. Een klein rood 
sportautootje met een open dak en een rode leren kap. 
De vorige eigenaar van die auto was Johan Cruijff.”

Tuininga: “Ik werkte tot m’n drieëntwintigste als 
timmerman. Daarna ging ik, inmiddels Nederlands 
kampioen, met basketballer Karel Pastor in Amsterdam-
Noord achter de bar werken. Pastor was ruim twee 
meter groot en zei: ‘Kom lekker bij mij werken!’ Dat was 
bij Café Terweij. 

Na Terweij ben ik in de horeca blijven hangen en 
werd ik portier. Dat was bij Club Forty-Five in Bussum. 
Ik heb daar ook nog drie jaar een sportschool gehad 
en gaf daar boksles. Nadat ik de sportschool goed had 
verkocht, werd ik portier bij de Escape op het Rem-
brandtplein.”

Sjoerd kijkt thans van afstand, doch met lede ogen 
toe hoe het vak van portier is veranderd:

“Er was vroeger veel meer respect. Iedereen kende 
mij. Tegenwoordig geeft niemand meer fooi. Toen 
ik bij Forty-Five voor de deur stond, kwamen er ook 
allemaal Amsterdammers. Maar ik stond daar alleen, 
terwijl er 1500 man binnen stonden. Nu staan ze, als er 
hooguit driehonderd man binnen zijn, met vier, vijf man 
buiten. En dat met detectiepoorten, kogelvrije vesten en 

schoenen met stalen neuzen. Alles is zo veranderd. Al de 
agressie heeft voornamelijk met drugs te maken. Toen 
ze bij Escape na de klok van 5.00 nog afterparty’s gingen 
organiseren, ben ik gestopt. Op de zondag wilde ik naar 
het voetbal toe.

Ik ben in mijn tijd als portier wel gewoon door blijven 
boksen en voetballen. Als bokser heb ik een kleine hon-
derd partijen gebokst, maar ik heb nooit aan de Euro-
pese kampioenschappen deelgenomen. De deceptie van 
het niet naar de Olympische Spelen gaan heeft toch wel 
een behoorlijke impact gehad. Ondanks dat ik daarna 
prof werd, was er toch iets geknakt. Ik werd prof in 1974 
en moest toen vervolgens nóg twee kilo extra afvallen. In 
plaats van die 81 kilo, waar ik al zoveel moeite mee had, 
moest ik ineens naar 79,3 kilo. En dat met een lengte 
van 1,82 meter en een paar kolossale voetbalbenen.

Ik heb daarna nog vijftien wedstrijden gebokst, 
waarvan ik er twee verloor. Mijn laatste twee wedstrijden 
heb ik in het zwaargewicht (88 kilo) gebokst. Die heb ik 
allebei nog gewonnen. Daarna ben ik gestopt.

‘ met het salaris en het extra 
reisGeld had ik zoveel centen 
op zak, dat ik op twintiGjariGe 
leeftijd in een mG midGet rond-
reed’ Sjoerd Tuininga

Joop Kruis (l) & Sjoerd Tuininga 



inAmsterdam - 185

Amsterdamse sporthelden -

184 - inAmsterdam - 

Ik zie dat veel boksers op leeftijd dement zijn of 
inmiddels met/door die ziekte zijn overleden. Ik heb het 
zelf ook één keer meegemaakt dat ik na een zware, ove-
rigens gewonnen partij, na afloop in de kleedkamer niet 
meer wist of ik nou klaar was of nog moest boksen. Kun 
je nagaan als je twintig van dat soort partijen bokst. Dan 
ben je suf geslagen en is het onomkeerbaar. 

De spanning was en bleef er altijd. Maar daar ging je 
naarmate je ouder werd steeds beter mee om. Vooral die 
eerste bokswedstrijdjes waren verschrikkelijk. Toen ik 
voor mijn eerste wedstrijd in het Krasnapolsky-hotel naar 
beneden liep, dacht ik: wat heb je in godsnaam aange-
haald als voetballer zijnde...! Bijna alle toernooien, zeker 
wat betreft de nieuwelingen, werden in het Krasnapolsky 
gebokst. Daar zaten gewoon 1200 toeschouwers! Drie 
keer twee minuten zonder hoofdkappen. Die eerste partij 
won ik gelukkig gelijk op punten.”

Na zijn actieve voetbal- en bokscarrière hielp Tuinin-
ga als sparringpartner zijn oude vriend Rudy Koopmans: 
“Voor het gevecht tegen de Italiaan Aldo Travesaro 
reed ik vijf dagen per week naar Rotterdam. Toen werd 
Koopmans voor de eerste keer Europees kampioen.”

Verder kocht hij, met behulp van de later geliquideer-
de Bertus Lüske, wat panden in Amsterdam en (samen 
met Koopmans) in Den Haag. En was hij ook nog een 
poosje succesvol als voetbaltrainer.

Sjoerd Tuininga heeft totaal geen affiniteit met de 
huidige generatie Nederlandse voetballers: “Het zijn geen 
echte liefhebbers meer. Deze spelers zijn nog in staat om 
de belangrijkste wedstrijd van Oranje af te zeggen, omdat 
ze per se bij de bevalling van hun vrouw of vriendin willen 
zijn. Dat is in mijn sportbeleving ondenkbaar. 

In 1988 moest, nota bene tijdens het EK-voetbal, een 
vriendin van mij (tussen al het sporten door verwekte 
Sjoerd een zoon en vier dochters bij vier verschillende 
vrouwen) bevallen. Het is misschien asociaal wat ik nu 
zeg, maar terwijl zij druk aan het persen was, zat ik in een 
kamer ernaast naar een spannende voetbalwedstrijd, die 
toevallig door scheidsrechter Bep Thomas werd gefloten, 
te kijken. En die dokter en de vroedvrouw ondertussen 
maar roepen: ‘U moet nu echt komen, hoor!’

Er volgt een bulderende lach. Daarna staat Sjoerd, 
die later op de dag naar zijn 24-jarige zoon bij voetbal-
club IVV gaat kijken, op en zegt: “Begrijp je nu waarom 
geen vrouw het met mij uithoudt...?!”

Gerrie Blokzijl behoort nog altijd tot de beste amateur-
voetballers die er in Amsterdam hebben rondgelopen. 
Een geweldige, creatieve en tegelijk doelgerichte aanval-

ler, die helaas met een schier onhandelbare mentaliteit 
was geboren.

Marktkoopman Blokzijl wordt volgend jaar alweer 
zestig jaar en vindt zelf dat hij nu langzaam maar zeker 
wat milder is geworden, maar beaamt volmondig: “Mijn 
karakter heeft m’n talent weggepoetst.”

Blokzijl: “Ongeveer een jaar of vijftien na de peri-
ode dat ik bij Ajax had gevoetbald, kwam ik bij toeval 
mijn toenmalige trainer Leo Beenhakker weer tegen. 
Hij stond bij het Kompas, destijds een bekende tent in 
Loosdrecht, keil en met twee wijven om zich heen aan 
de bar. Beenhakker was toen onder andere al trainer bij 
Real Madrid geweest.

Op het moment dat ik daar binnen kwam en hem zag 
staan, dacht ik: ik loop zo dadelijk even naar hem toe en 
dan vraag ik of hij me nog kent. Je weet het natuurlijk 
nooit. Dus, terwijl Don Leo daar met die twee dames 
stond te flikflooien, liet ik hem weten dat hij nog mijn 
trainer was geweest.

Beenhakker reageerde daar aanvankelijk een beetje 
lauw op en verontschuldigde zich dat hij onmogelijk alle 
mensen en gezichten die hij in en rond de voetbalsport 
was tegengekomen kon onthouden. Hij zei eerlijk dat 
hij mij niet direct herkende en vroeg: ‘Maar hoe heet 
je dan?’ Ik antwoordde: ‘Blokzijl.’ Daarop klonk er een 
lange diepe zucht en riep Beenhakker met groots gevoel 
voor drama: ‘Weet je dat ik nu nóg spontaan hoofdpijn 
van jou krijg!’”

Terwijl de schoonvader van Blokzijl, die met hem 
mee was, in een deuk lag, liet Don Leo de twee dames 
kort en bondig weten hoe hij over Gerrie dacht: ‘Veel 
talent, maar een mentaliteit van niets!’

Ger Blokzijl speelde (na een geslaagde proefwed-
strijd) zijn hele jeugd bij DWS. Hij was altijd klein van 
postuur en heeft om die reden ook nog een jaar dispen-
satie gehad. Bij DWS speelde hij onder anderen met de 
latere international, en tevens speler van Real Madrid, 
John Metgod. Diens vader was elftalleider.

Blokzijl: “Maar na mijn eerste jaar in de A1-junioren, 
waarmee ik als rechtshalf of centrumspits interregionaal 
speelde, heeft een van mijn oudere broers net zolang 
gezeurd, totdat ik er uiteindelijk voor koos om bij WV-
HEDW te gaan spelen. Hij vond dat prachtig, maar 
ik speelde daar als jochie van achttien jaar alleen maar 
tegen oude mannen van veertig tot zesenveertig jaar. Ik 
had me natuurlijk nooit gek moeten laten maken door 
m’n broer en gewoon bij DWS moeten blijven. DWS 
1 speelde toen nog op het derde hoogste niveau van 
Nederland en fuseerde later tot FC Amsterdam.

Ik was van m’n zestiende tot m’n negentiende jaar 
metselaar-tegelzetter van beroep en WV-HEDW zei: ‘Als 
je bij ons komt voetballen, dan regelen wij een textiel-

winkeltje in de Javastraat voor je.’ Doordat ik dat win-
keltje cadeau kreeg, ben ik eigenlijk in de textiel verzeild 
geraakt. Ik ben ook nog achttien jaar op één hoog achter 
dat winkeltje blijven wonen.

Toch ben ik daar, in de tweede klasse AVB (Amster-
damse onderbond), nota bene door Sjaak Swart voor 
Ajax gescout. Ik was toen al bijna twintig jaar en heb 
vervolgens anderhalf jaar bij Ajax gevoetbald.

Leo Beenhakker was, zoals gezegd, bij het tweede 
team van Ajax mijn trainer. Maar ik was natuurlijk veel 
te mondig. Toen ik op een gegeven moment een hele 
goede periode had, maakten ze mij een beetje gek dat 
ik dicht bij het eerste zat en gauw een keer met de A-
selectie meemocht. Juist toen wonnen we een wedstrijd 
tegen FC Volendam met 6-1 en maakte ik maar liefst 
vier goals!

De week daarop speelden we in De Kuip tegen 
Feyenoord-uit en zei Beenhakker: ‘Je staat wissel!’ Erwin 
Cramer stond daar, vraag me niet waarom, te boek als 
een groot talent en moest daarom per se op mijn positie 
spelen. Nou, in de rust stonden we 3-0 achter.

Vanaf de rust heeft hij me bijna de hele tweede helft 
laten warmlopen. Pas tien minuten voor tijd, het stond 
nog steeds 3-0, riep Beenhakker me bij zich en zei: ‘Trek 
je trainingspak maar uit, Blokzijl.’ Ik heb toen geant-
woord dat ik er niet meer in ging, omdat er met die 3-0 
op het bord toch geen eer meer te behalen viel. Been-
hakker reageerde verbijsterd, maar ik zei: ‘Ik heb bijna 
veertig minuten warmgelopen; ik ben versleten.’ Toen 
werd ik wederom weggestuurd. Zo heb ik vele akkefietjes 
met hem gehad.”

Ondertussen verdiende Blokzijl als textielhandelaar 
op de markt een dikke boterham: “Toen ik als twintig-
jarige op de markt begon was het een gouden tijd. Niets 
was onmogelijk. Alles wat je elke dag op je kraam gooide 
werd verkocht. Als je een beetje redelijke handel had, 
dan was je tegen het einde van iedere dag los. De bedra-
gen die je verdiende waren niet normaal. Stel je voor, 
dan had ik overdag een paar ruggen in m’n zak en moest 
ik ’s avonds naar Ajax...”

Hardop lachend: “Ja, ik kwam bij Ajax weleens met 
een auto aanrijden, dan vroeg eerste-elftalspeler Tscheu 
La Ling: ‘Ben jij soms inbreker? Ik zie al die jongens op 
de fiets komen en jij rijdt hier met een fonkelnieuwe auto 
naar binnen. Dat klopt niet!’

Ik sta nu inmiddels veertig jaar op de markt. Ik heb 
twee zaken op de Dappermarkt en één dameskleding-
zaak in Volendam. En ja, de mentaliteit (de onderlinge 
sfeer tussen collega’s is stugger en soms zelfs verhard) en 
de cultuur zijn behoorlijk veranderd. Alles is minder ge-
worden. De mensen hebben veel meer keus. Je hebt het 
internet en er zijn ook nog tal van goedkope ketens als 

Action en Primark bijgekomen. Daarbij hakte de crisis 
erin en mensen hadden/hebben minder te besteden. Wij 
leven als marktkooplieden nu hoofdzakelijk van de bui-
tenlanders. De verhouding is ongeveer zeventig-dertig. 

Als voetballer trainde ik keihard en wilde ik ten koste 
van alles winnen. Maar tijdens de wedstrijden verloor ik 
in het heetst van de strijd net te vaak m’n hoofd en ging 
ik soms behoorlijk over de schreef. Het was allemaal 
irritatie. Mijn grote manco op het veld was, dat ik abso-
luut niet tegen onrecht kon. Als ik nagetrapt werd, dan 
volgde er bijna als vanzelf een woedeaanval. Beenhakker 
vond mij daarom mentaal ongeschikt.

Ik mocht bij Ajax onder dezelfde financiële voor-
waarden blijven, maar toen ben ik, na een seizoentje 
Meerboys naar AZS (het latere FC De Sloterplas en het 
huidige Almere City) gegaan. Ik heb daar twaalf seizoe-
nen gespeeld.”

Terwijl Blokzijl vanaf dat moment furore maakte op 
de amateurvoetbalvelden, wist hij ook in de textiel een 
behoorlijke financiële klapper te maken. Samen met Au-

‘  ja, ik kwam bij ajax weleens met 
een auto aanrijden, dan vroeG 
eerste-elftalspeler tscheu la 
linG: ‘ben jij soms inbreker?’ 
gerrie BloKzijl

Gerrie Blokzijl
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gust Gunther (de bedenker) en zijn toenmalige compag-
non (kleine) Gerrie van Hilten, bracht Blokzijl de drukke 
shirts/hemden van het merk Armstrong op de markt.

Blokzijl: “We hebben uiteindelijk zeven jaar samen-
gewerkt, maar het succes was ondenkbaar. We hadden 
aanvankelijk niets. Nog niet één klant. We begonnen met 
het produceren van 22.000 overhemden die we in Zuid-
Korea lieten maken. Maar toen we op de terugweg in 
het vliegtuig zaten, zei ik: ‘Dit is allemaal leuk en aardig, 
maar we hebben nog niet één klant!’

Het begon eigenlijk pas te draaien vanaf het moment 
dat ik tijdens het EK-voetbal van 1992 in Zweden John 
de Wolf tegenkwam. We raakten aan de praat, De Wolf 
(en in zijn kielzog onder anderen Robbie Witschge en 
Regi Blinker) ging daarop die hemden van ons dragen. 
De ware hype startte toen Feyenoord in 1993 kampioen 
werd. Gelijk de volgende dag ontvingen we een order 
voor 10.000 overhemden...! We verkochten er uiteinde-
lijk 380.000 door heel Nederland.

August, de man die met het idee kwam, heeft Versace 
nagemaakt. Eigenlijk gewoon een-op-een gekopieerd. We 
kochten de hemden bij König en Studio Versace werd 
Studio Armstrong. Als je dat nu doet, dan hangen ze je 
juridisch aan de hoogste boom.

Maar het was een geweldige tijd. Op bijna iedere cd 
van André Hazes staat hij met ons Armstrong-hemd 
afgebeeld. Maar we hadden ook Koos Alberts, Marco 
Borsato, al die (voornamelijk Rotterdamse) voetballers 
en we organiseerden zelfs speciale modeshows.”

Ondanks dat Gerrie Blokzijl, dikwijls na het nodige 
wangedrag, regelmatig een schorsing moest uitzitten, 
bleven zijn briljante steekballen, geweldige passeeracties 
en prachtige doelpunten niet onopgemerkt.

Blokzijl: “Toen ik achtentwintig jaar was kon ik 
bij zowel bij FC Den Haag als bij HFC Haarlem een 
contract tekenen. Bij Haarlem was Dick Advocaat 
hoofdtrainer en Gerard van der Lem hulptrainer. Ze 
vroegen toen of ik een maand wilde meetrainen, maar 
na drie trainingen riep Advocaat mij al op z’n kantoor en 
kon ik een contract tekenen. Hetzelfde gebeurde met Co 
Adriaanse bij Den Haag. Maar die aanbiedingen waren 
gewoon veel te laag. Ik had dan voor de markt iemand in 
dienst moeten nemen, waardoor er niets overbleef. Het 
kostte zelfs geld. 

Bij FC De Sloterplas was ik een stuk beter af. Ik 
trainde daar twee keer per week en verdiende ieder sei-
zoen vijfentwintig rooitjes (25.000 gulden). Dat was in die 
tijd echt veel geld. Ter vergelijking: bij Ajax ontving ik 700 
gulden in de maand en speelde ik op de zaterdagmiddag 
voor een paar vrienden en kennissen in een leeg stadion.

AZS was de club van mijn familie. Toen ik vijfen-
twintig jaar was kreeg ik een bod van 40.000 gulden 

(uiteraard zwart) van amateurclub SC Voorland. Omdat 
het natuurlijk wel een aardig bedrag was, heb ik in eerste 
instantie ja gezegd, maar de volgende dag heb ik (en daar 
waren ze niet zo blij mee) alsnog afgezegd. Maar ik had 
eigenlijk geen andere keuze.

We kregen bij AZS op een gegeven moment een da-
mesvoetbalelftal erbij. Maar daar liepen allemaal lekkere 
wijven tussen. Ze hadden ervoor gezorgd dat we op twee 
naast elkaar gelegen veldjes gelijktijdig moesten trainen. 
Maar toen trainer Henk Wisman ons een paar rondjes 
liet warmlopen, liepen wij daar onmiddellijk allemaal 
met onze broeken naar beneden in onze blote snikkel. 
Nou, dat heeft een week geduurd, toen zijn die meiden 
gestopt, hebben ze dat team opgedoekt en kregen wij 
vervolgens een pottenelftal in ons mik geduwd.

Op de vraag of Blokzijl met de ervaring en wijsheid 
van nu wel de top had gehaald, antwoordt hij:

“Mijn tragiek was dat ik van huis uit te verwend was. 
Ik was de benjamin in de familie. Echt een nakomertje. 
Als ik, buiten mijn broers om, iemand had gehad die 
me een beetje gestuurd had, dan had ik, denk ik, een 
goede kans gehad om een aardige profcarrière te maken. 
Maar of ik mijn temperament, als er op het veld weer 
eens sprake zou zijn van onrechtvaardigheid, dan ineens 
wel zou kunnen beteugelen, vraag ik me af. Eigenlijk 
had en heeft Sjaak Swart identieke karaktertrekken. Ik 
herken (ook als ik nog een rondootje bij Zeeburgia met 
hem speel) nog altijd de furie. Precies diezelfde oprechte 
woedeaanvallen. Zoals ook Hans Kraay jr. dat als speler 
had. Maar die kon niet voetballen.

Zowel mijn vader als mijn broers waren allemaal 
schilder. Vakmensen pur sang. Ik wilde geen schilder 
worden, maar had met drie bazen in één gezin een goed 
leven. Mijn oudste broer was achttien jaar ouder dan ik. 
Sjaak Swart zei ook vaak: ‘Had jij de voetbalsport maar 
nodig gehad...’

Toen ik als jong jochie in het eerste elftal van 
WV-HEDW speelde, werd ik tijdens een willekeurige 
wedstrijd moedwillig nagetrapt. Omdat de scheidsrechter 
net deed alsof zijn neus bloedde en gewoon door liet 
spelen, werd mijn toekijkende moeder zo enorm boos, 
dat ze met een paraplu achter de prompt wegvluchtende 
scheidsrechter aan is gegaan. Blijkbaar had ik dat opvlie-
gende karakter toch niet helemaal van een vreemde...”

Joop Kruis (73) is als oud-bokskampioen en gerespec-
teerd trainer al sinds jaar en dag een begrip in sportmin-
nend Amsterdam en omgeving. De verbaal ijzersterke, 
maar bovenal authentieke Kruis, laat in ondubbelzin-

nige bewoordingen weten hoe hij thans over de mensen 
binnen de Nederlandse bokssport denkt: “Het is een 
krankzinnigengesticht!”

“Toen ik als achttienjarige jongen, en tegelijk kost-
winner, op het Waterlooplein stond te werken, kreeg ik 
wat woorden met de oude Henkie Pieterse. Pieterse beet 
mij toen op een nogal bijdehante toon toe, dat ik een 
keer naar de boksschool moest komen, want daar zou 
zijn zoon mijn kop wel even achterstevoren slaan. Nou, 
ik meldde mij al diezelfde avond bij de boksschool. Die 
zoon van Pieterse sloeg ik gelijk een stuk van zijn tand af 
en een jaar later was ik op negentienjarige leeftijd Neder-
lands kampioen boksen in het middengewicht.”

Ik ben geboren in de Kerkstraat, opgegroeid in de 
Rapenburgerstraat en heb tot mijn veertiende jaar op de 
ambachtsschool aan het Timorplein gezeten. Maar die 
schooltijd was één grote ellende. Mijn vader stond als vod-
denboer met tweedehandsgoederen op het Waterlooplein 
(de vader van oud-Ajacied Bennie Muller verkocht daar 
toen fruit) en liep nog met een ouderwetse voddenkar 
door de straten. Maar als ze op school dan riepen: ‘Ben 
jij de zoon van die voddenjood?’ Dan sloeg ik er alweer 
een paar in elkaar. Na talloze vechtpartijen ben ik op m’n 
veertiende definitief van die school afgetrapt. 

Mijn vader overleed al toen ik achttien jaar oud was. 
Omdat we thuis zeven kinderen hadden, ben ik op de 
markt gaan staan. De rechtbank heeft mij in die periode 
vervroegd meerderjarig verklaard om voor de kinderen te 
kunnen zorgen.”

Als bokser ontwikkelde ik me razendsnel. Ik sloeg de 
B-klasse over en werd in de A-klasse, zoals ik al zei, gelijk 
kampioen van Nederland. Ik ben twee keer kampioen 
van Nederland geworden en heb die titel ook nog twee 
keer verdedigd. Daarna waren er geen tegenstanders 
meer, dus ik ben eigenlijk ongeslagen kampioen van 
Nederland gebleven. Als prof heb ik 26 partijen (17 ge-
wonnen, 8 verloren, 1 onbeslist) gebokst, maar dat was 
geen vetpot. Ik bokste meestal voor een bedrag van rond 
de 1500 gulden.”

Toen Kruis serieus begon te boksen, heeft hij nog 
even op de markt gestaan, maar daarna opende hij al 
gauw twee winkels in tweedehandsspullen. In de Spaarn-
dammerstraat verkocht hij radio’s en televisies en in de 
Javastraat voornamelijk meubels. Kruis: “Ik heb als bok-
ser en later als bokstrainer veel meegemaakt en de hele 
wereld rondgereisd, maar ik kon er niet van leven. Toen 
ik veel bokste had ik een jongen bij mij in de winkel 
staan. Ik wist wel dat er achter m’n rug om gepikt werd 
in de winkel, maar op een gegeven moment liep hij met 
een Rolex om zijn pols en ik met een klokkie van twee-
honderd gulden. Dus ik dacht: dat gaat ook niet goed 
zo. Die jongen bleef volhouden dat hij die Rolex van 

een familielid had geleend, maar ondertussen werd mijn 
winkel leeggevreten. Ze zeggen niet voor niets: ‘Waar je 
niet bij bent, daar wordt je hoofd niet gewassen.’

Als bokser had ik talent voor Nederland, maar toen 
ik later (met Pedro van Raamsdonk en Lucia Rijker) een 
paar keer naar Amerika was geweest, had ik werkelijk het 
idee dat ik helemaal niet kon boksen. 

Je hebt in Amerika natuurlijk veel meer goede boks-
trainers en onderlinge concurrentie. Er zijn wel duizend 
sparringpartners beschikbaar. Het is ongekend hoe en 
met wat voor snelheid die mensen trainen en sparren. 
In Nederland konden ze mij niet raken. Nu nog niet. 
Doe je best maar! Maar waarom verslaat een Neder-
lands kampioen zelden tot nooit de Europees kampioen 
boksen? Omdat ze van een totaal ander denkvermogen 
uitgaan. Ik heb als nationaal kampioen twee keer tegen 
een Europees kampioen en één keer tegen een wereld-
kampioen van de militairen gestaan. Nou die sloegen een 
spaarpot in m’n kop.

In mijn tijd had je in Amsterdam nog wel een paar 
goede boksscholen, maar nu is het niveau van het boksen 
tot het nulpunt gedaald. Als je een willekeurige sport-
school binnenloopt, dan staan er twintig trainers die zelf 
nooit een vetleren medaille hebben verdiend. En die 
geven jou les! Het is ongelooflijk waar ze de brutaliteit 
vandaan halen. Er zijn mensen die twintig à dertig euro 
voor een privéles betalen en dan staat er een of andere 
klootzak, die zelf geen reet verstand heeft van die sport, 
boksles te geven.

Ik train nu nog weleens jongen die van het kickbok-
sen naar het gewone boksen willen switchen (Kruis train-
de ook nog een jaar lang de sterke kooivechter Gegard 
Mousasi), maar dan merk je al gauw dat ze geen verstand 

‘ in mijn tijd had je in amsterdam 
noG wel een paar Goede boks-
scholen, maar nu is het niveau 
van het boksen tot het nulpunt 
Gedaald.’
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van boksen hebben. Ze slaan verkeerd, ze staan verkeerd... 
Boksen is niet uitgevonden om elkaar de pleuris te slaan, 
maar om uiteindelijk zo min mogelijk klappen te krijgen. 
Je moet slimmer dan de ander zijn. Maar die kickboksers 
slaan elkaar allemaal het gekkenhuis in. Meestal zie je 
er eentje juichen omdat hij heeft gewonnen, maar dan 
heeft-ie ondertussen wel een hoop tikken tegen zijn hoofd 
en benen gehad. Als je goed kan boksen, dan beperk je het 
aantal klappen tot een minimum.”

Joop Kruis is altijd lyrisch geweest over de Oekraïense 
gebroeders Volodymyr en Vitali Klytsjko: “Ja, ik vond 
hen super! Ik heb ze vanaf het eerste begin meege-
maakt. Echte gentlemen. Ik was in Duitsland toen Eddy 
Smulders moest boksen. Op het moment dat ik samen 
met hen in de kleedkamer stond, dacht ik: wat zijn die 
mensen groot zeg! Toen zei ik al: ‘Dat zijn de twee toe-
komstige wereldkampioenen!’ Ze lachten mij daar uit en 
wezen mij erop, dat ze helemaal geen dekking hadden. Ik 
antwoordde dat deze mannen geen dekking nodig had-
den, omdat zij over een weergaloos gevoel voor afstand 
beschikten. 

Ik had ook geen dekking, maar je kon me toch amper 
tot niet raken. Dan zeggen ze: ‘Hoe kom je dan aan die 
neus?’ Maar die neus stond al scheef toen ik zestien jaar 
was. Ik heb gewoon gelijk gehad. Ik ben een keer of vijf 
naar Duitsland gegaan en heb weergaloze partijen van die 
gasten gezien. En ze hebben bijna nooit klappen gehad. 

Ik was een bokser, maar ik was tegelijk ook zuinig op 
mezelf. Ik heb weleens een wedstrijd gevochten dat ik 
dacht: als ik zo nog een paar partijen boks, dan loop ik 
aan het einde van het jaar met veters rond. Daar had ik 
geen trek in. 

Ik heb het meegemaakt dat het bloed in m’n schoe-
nen zat. In Duitsland ben ik ooit door de Nigeriaan 
Nojim Maiyegun, destijds een van de beste boksers in de 
wereld, de pestpokken geslagen. In een partij over acht 
ronden won ik weliswaar wel, maar toen ik bij tafelten-
niskampioen Frans Schoofs zijn zaak op de Haarlem-
merdijk kwam binnenlopen, schrok hij zich een ongeluk. 
Ik had zoveel klappen gehad, dat m’n hele snoet een 
centimeter dikker was geworden. Ik was toen wel zo 
verstandig om daarna een jaar lang niet te boksen.”

Naast de bokssport kennen we Joop Kruis ook als 
een van de beste vrienden van Willem Ruska en de man 
die gedurende de laatste dertien jaar van het leven van 
André Hazes aan diens zijde stond.

Kruis noemt Hazes een fenomeen, doch ook een 
ongelukkige man die niet te corrigeren viel. Als hij over 
Willem Ruska praat, dan beginnen zijn ogen te glinste-
ren: “Ik kende Ruska mijn hele leven. In het begin had-
den we altijd bonje met elkaar, maar de laatste veertig 
jaar waren we echte vrienden. Ruska was een adonis; een 

van de grootste atleten van de wereld. Op een natuurlijk 
wijze ijzersterk. 

Ik kwam oud-worstelaar Chris Dolman eens tegen 
in de sportschool. Hij begroette me met: ‘Hé vriend!’ Ik 
antwoordde: ‘Jij bent een eenzijdige vriend. Jij weet niet 
wat een vriend is.’ Net op het moment dat ik in Mexico 
zat, had ik een akkefietje met de belasting. Zij wilden mij 
toen leegplukken. Willem Ruska heeft toen midden in de 
nacht mijn huis leeggehaald. ‘Had jij dat ook gedaan?’ 
vroeg ik aan Dolman. ‘Jij had daar misschien drie man 
naartoe gestuurd, maar zelf was je niet gekomen. Maar 
Willem, de tweevoudig olympisch kampioen, heeft om 
twee uur ’s nachts, op twaalf hoog en met een snel op 
de kop getikte vrachtwagen mijn spullen naar een veilige 
plek gebracht. Dát zijn vrienden!’

Buiten het boksen om is Kruis altijd een fervente 
voetballiefhebber geweest, maar hij ergert zich intus-
sen een ongeluk aan de huidige generatie voetballers: 
“Ik vind het stuk voor stuk schoften. Dat Nederlands 
elftal helemaal. Laatst zag ik die krengen bij hotel Huis 
ter Duin arriveren. Een kindje van vijf jaar vroeg daar 
om een handtekening, maar ze liepen gewoon, met hun 
asociale koptelefoontjes op, zonder blikken of blozen 
door. Dan ben je gewoon een vuilnisbak. Ze verbeelden 
zich dat ze God zijn. Daarom ben ik ook blij dat de 
meesten van die figuren gokverslaafd zijn en later al-
lemaal naar de kloten gaan. Zo worden ze allemaal weer 
op straat geworpen. Man, de hele wereld zit schots en 
scheef in elkaar. Alles draait om de centen. Heb jij die 
autocoureurs weleens met een lelijk wijf gezien? Of dacht 
je dat Yolanthe normaal ook op die kontkruimel van 1,65 
meter was gevallen?”

Nadat Kruis op 31-jarige leeftijd (met een verliespartij 
in een uitverkocht theater Carré) zijn eigen bokscarrière 
beëindigde, trainde hij vele boksers en kickboksers. Na-
men als Pedro van Raamsdonk, Ramon Voorn en Lucia 
Rijker. Toch kost het de inmiddels 73-jarige crack soms 
moeite om met de huidige mentaliteit om te gaan: “Zodra 
ik ‘ja, maar’ hoor, dan ben ik er klaar mee. Ik heb vijftig 
jaar ervaring, dan gaat zo’n jongetje mij niets vertellen. 

Ik zei onlangs tegen zo’n jochie: ‘Je hebt een goede 
leverklap, maar welke kant moet je je tegenstander dan 
opsturen?’ Maar dat weet-ie dan niet. Dus dan zeg ik: 
‘Als je van mijn kant naar rechts loopt, dan kun je die 
lever nooit raken. Je moet de andere kant oplopen, maar 
hoe krijg je dat je tegenstander de andere kant oploopt? 
Een bokser die in het nauw is, wil altijd naar de grootste 
ruimte in de ring. Dus moet je dat afschermen.’ Maar 
als ze je dan glazig staan aan te kijken, dan denk ik: loop 
lekker naar je troep! 

Rudy Koopmans zei laatst tegen me: ‘Joop, laat ze 
oprotten. Het zijn recreanten!’ 

Ik leer boksers vooral om niet geraakt te worden. Ze 
konden mij niet zomaar een linkerhand in m’n bek 
duwen. Een goede krachtige stoot geven heb je of je hebt 
het niet. Als bokser Raymond Joval je een klap gaf, dan 
leek het net alsof je een kussen in je gezicht kreeg. Tegen 
Van Raamsdonk (die ik als trainer naar een Europese 
titel begeleidde) zei ik, dat ik voor mezelf precies wist tot 
welk niveau mijn talent als bokser én trainer reikte en dat 
hij er verstandig aan zou doen om zelf ook eerlijk in de 
spiegel te kijken. En ja, als je dan niet luistert dan moet 
je het zelf weten.”

Kruis is ervan overtuigd dat het niet snel goed komt 
met het boksen in Nederland: “Maar daar zijn de boks-
bond en de geldende reglementen ook debet aan. Vroe-
ger kon je pas prof worden als je Nederlands kampioen 
was geworden. Maar nu kunnen alle klootzakken zomaar 
een proflicentie ophalen! Het is hier in Nederland een 
krankzinnigengesticht geworden. 

Een paar jaar geleden waren ze hier nogal enthousiast 
over de Amsterdamse bokser Barry Groenteman, maar 
die jongen kon helemaal niet goed boksen; hij had totaal 
geen slagkracht. Toen zijn vader in die periode tegen mij 
zei, dat Barry naar Amerika zou gaan, heb ik gezegd: ‘Als 
jij je zoon naar Amerika stuurt, dan ben je een potenti-
ele moordenaar! Die mensen lachen jouw jongen daar 
keihard uit.’”

Als je Joop Kruis snel op de kast wil jagen, dan hoef je 
alleen de naam Arnold Vanderlyde uit te spreken: “Nee, 
Vanderlyde is totaal niet mijn type. Er is waarschijnlijk 
geen betere amateurbokser in Nederland geweest, omdat 
hij op dat niveau uitgenast bokste. Maar zodra ik tijdens 
een uitzending dat zachte g’tje van hem hoor, dan word 
ik strontmisselijk. Dan heeft-ie het over een ‘feurhend’... 
Hoe kun je nou als een grote, lange bokser over een 
‘feurhend’ praten? Het is gewoon een linkerstopstoot. 
Sodemieter op, man! 

Hij zit verslag te geven bij die profboksers, maar daar 
heeft hij totaal geen verstand van. Hij is zijn leven lang 
een amateur geweest die, als zogenaamde deskundige, 
helemaal niet over profs kan en mag praten. Vanderlyde 
zelf had nooit prof kunnen worden. Dan hadden ze hem 
vermoord. Voor zes of twaalf ronden had hij veel te wei-
nig power. Hij sloeg links en rechts even zacht. 

Orhan Delibaş zit op de televisie vaak naast hem. Die 
heeft er veel meer verstand van, omdat hij, in tegenstel-
ling tot Vanderlyde, wél profpartijen heeft gebokst. Maar 
die komt niet eens aan het woord, omdat meneer alleen 
maar onzin zit te ouwehoeren.

Een slappe hap is het, want hij slaat nog niet een gat 
in een krentenbrood. Hij heeft wedstrijden gewonnen, 
omdat hij erg hard kon lopen. Tijdens het wegrennen 
gaf hij af en toe een slap stopstootje, maar daar lag geen 

tegenstander wakker van. Als hij na drie amateurrondjes 
alsnog tot winnaar werd gekozen, dan begrepen zijn 
opponenten er niets van, want ze hadden geen klap 
geïncasseerd. Ja, af en toe een slappe vaatdoek in hun 
gezicht. Bij de profs hadden ze hem nooit weg laten 
rennen, maar simpel klem gezet en genadeloos tegen het 
canvas geslagen. 

Mijn vrouw vroeg laatst tijdens een bokspartij of het 
geluid van de televisie stuk was. Zij wist nog niet dat ik 
tegenwoordig, zodra ik de zeikstem van die gozer hoor, 
onmiddellijk het geluid uitzet... 

De meeste kickboksers willen nu gaan boksen omdat 
ze allemaal blessures hebben. Maar er zijn geen bok-
strainers! Mannen als Blanchard, Voorn, Koopmans, 
Tuininga en ik kunnen lesgeven, maar niemand doet 
het of bemoeit zich ermee. Waarom? Omdat je zoveel 
van die randdebielen eromheen hebt lopen. Die denken 
dat ze het hebben uitgevonden en willen allemaal wat te 
vertellen hebben. Je moet zelf van de bokssport geproefd 
hebben om te weten wat zo’n jongen voelt. Als je knock-
out gaat, op je knieën zit en uitgeteld wordt, dan roepen 
al die gekken: ‘Ga staan! Ga staan!’ Maar je moet juist 
helemaal niet gelijk opstaan. Als zoiets je overkomt, dan 
blijf je op je knieën zitten tot je de achtste tel hoort. Pas 
dan sta je op, zodat je net wat meer tijd hebt gehad om 
te herstellen. Maar dat soort dingen begrijpen die hang-
jassen niet.” ■

‘ als je knockout Gaat, op je knieën 
zit en uitGeteld wordt, dan 
roepen al die Gekken: ‘Ga staan! 
Ga staan!’ maar je moet juist hele-
maal niet Gelijk opstaan’


