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PLAYBOY JANUARINUMMER 2008

Chocolademoment

Vlak voor zijn vertrek naar Amerika kreeg Ruud Gullit de vraag 

van een Nederlandse journalist of hij een goede trainer is. ‘Ja, ik 

denk het wel’, was het antwoord. Ruud baseerde dat op zijn 

prestaties bij Chelsea, Newcastle United en Feyenoord. Dat er 

bij al deze clubs een voortijdig einde aan zijn dienstverband was 

gekomen, deed niet ter zake. Ruud heeft wat dat betreft 

voldoende te bespreken met Tom Cruise. Ook die heeft al drie 

Mission Impossibles achter de rug. De rossige journalist die maar 

geen afscheid kan nemen, onderschreef dit zelfbeeld van Gullit: 

‘Jij hebt Chelsea inderdaad op de kaart gezet.’ Voor wat, hoort 

wat. Gullit had toch maar mooi zíjn programma gekozen om te 

vertellen over The American Dream. 

Het bracht me voor even dertien jaar terug in de tijd. Naar 

het moment dat Gullit niet meeging naar Amerika, omdat hij 

het oneens was met het beleid van Dick Advocaat. Lopend door 

de gangen van Schiphol vertelde hij de toen nog vuurrode 

verslaggever in een emotioneel betoog waarom hij het WK aan 

zich voorbij liet gaan. Al werd in dat interview nooit duidelijk 

wat de exacte reden was. Vlak voordat Gullit de gate binnen 

liep, volgde een intiem afscheid tussen de sterspeler en de 

verslaggever die elkaar voor het oog van de camera even 
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knuffelden. De televisiekijker verbijsterd achterlatend. Hoe ver 

kun je gaan als journalist in je contacten met voetballers en 

trainers? Het is een vraag die me dagelijks bezighoudt. Het is 

lastig om kritisch te zijn als je met iemand een bepaalde band 

opbouwt. De afgelopen twee jaar heb ik Gullit beter leren 

kennen, omdat we wekelijks een uitzending maakten. In de 

omgang is Ruud uiterst amicaal. Het ‘Hé oude penis!’ is 

inmiddels een gevleugelde begroeting bij ons op de redactie. 

Van sterallures is bij de wereldster van weleer absoluut geen 

sprake. Als we op zondagmiddag met de hele redactie naar  

de wedstrijden zaten te kijken, was hij de gangmaker.  

Tevens was hij de bedenker van het inmiddels traditionele 

‘chocolademoment’. Rond half vier werd steevast een mandje 

vol Marsen, Raiders, Kitkatten en Snickers binnengebracht, die 

onder luid gejuich werden verdeeld. Het zorgde voor een 

uitstekende stemming.

Zijn kreet: ‘Hij maakt ’m!’ deed ons vaak opschrikken. 

Speurend langs de verschillende monitoren zochten we dan 

vertwijfeld naar een doelpunt op een van de velden, maar 

meestal sloeg het op een golfer die raak had geput. Want Ruud 

heeft een echte passie: golf. Meer nog dan voetbal. Regelmatig 

ging hij aan het einde van zo’n zondagmiddag zelf nog even een 

balletje slaan. De wedstrijden waren vaak nog niet afgelopen, 

maar Ruud had genoeg gezien. ‘Daar gebeurt echt niets meer’, 

was steevast zijn commentaar. Altijd grappig om in de 
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uitzending zijn verbaasde gezicht te zien als de wedstrijd anders 

eindigde. ‘Hebben ze toch nog gewonnen?’

Brengt ons terug bij het dilemma: hoe kritisch ben je tegen 

iemand met wie je wekelijks werkt? Ga je er tegenin als hij als 

net ontslagen trainer van Feyenoord de ontwikkeling van Kuijt 

en Kalou voor zich blijft opeisen? Herinner je hem aan het feit 

dat hij als bondscoach van Oranje Onder-19 Ryan Babel 

helemaal afbrandde? Of dat hij de naam van Ron Jans niet weet 

als die te gast is in de allereerste uitzending? In het laatste geval 

besloot ik op mijn tong te bijten. Vooral vanwege de gedachte 

dat we nog een lang seizoen te gaan hadden. Op de lange 

termijn schiet dat echter niet op, want je houdt de kijker, maar 

vooral jezelf voor de gek.

Het kan geen kwaad om eerlijk tegen elkaar te zijn als dat 

met wederzijds respect gebeurt. Vandaar ook mijn bijna 

wekelijkse botsingen met Willem van Hanegem. Dat heeft niets 

met ruzie of onaardigheid te maken. Ik vind Willem een unieke 

man, maar net als Gullit heeft hij ook heel veel mensen om zich 

heen die hem altijd op zijn schouder slaan. Dat maakt dat je zelf 

ook gaat denken dat je niets fout doet. Enige zelfreflectie en 

relativering kunnen vaak heel verfrissend werken. Ik weet er zelf 

alles van.

Gullit past met zijn uitstraling en verleden geweldig in 

Amerika. Een uitstekende zet van het mediaslimme 

management van David Beckham. Dat zij vanwege de salarycap 
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het grootste gedeelte van het salaris van Gullit moeten betalen, 

zal ze dan ook niet zwaar vallen. Toch benieuwd hoe Ruud 

ingrijpt als Beckham geen bal raakt. Ik gok op een 

chocolademoment.

2012 

Heel raar, maar ook in de VS was men al snel uitgekeken op de trainer Ruud 

Gullit.
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