Bomvol Villa California leert
andere kant van Koeman kennen
Feyenoord-trainer openhartig over heden en verleden

Ronald Koeman mag dan bekend staan als een trainer die afstandelijk overkomt, tijdens een optreden voor een bomvol Villa
California liet de voormalige verdediger een heel andere kant van zichzelf zien. De Feyenoord-coach was tegenover Jan Dirk
Stouten openhartig over heden en verleden en oogstte daarmee een daverend applaus van de aanwezigen.
Ronald Koeman greep het interview voor
circa 250 aanwezigen aan om een hardnekkig misverstand over hem uit de wereld te
helpen. Waar veel mensen hem als koel,
zakelijk en afstandelijk zien, is er namelijk
ook een kant van Ronald Koeman die niet
veel mensen kennen. ‘Volgens mij ben ik
een heel aardige gozer’, zei de voormalige
verdediger breed glimlachend.
Tot die conclusie zullen de bezoekers van
de netwerkavond, die werd georganiseerd
door Jan Dirk Stouten en Touch Incentive
Marketing, ook zijn gekomen, nadat ze
ruim een half uur hadden geluisterd naar
een zeer openhartige Koeman. Die gaf

onder meer een interessant inkijkje in zijn
eigen spelersloopbaan, die hem bracht bij
FC Groningen, Ajax, PSV, FC Barcelona en
Feyenoord. Hij erkende dat hij het in die jaren niet altijd even makkelijk vond om voluit te leven als een prof. Zo herinnerde hij
zich een voorbereidingstoernooi met Barcelona in Mallorca, waar het spelershotel
pal naast een discotheek lag. ‘Elke avond
zagen we daar groepjes mensen naar binnen gaan, terwijl wij maar op onze kamer
zaten’, vertelde Koeman. ‘Op de laatste
avond zijn we zelf toch ook maar even
gaan kijken en werd het heel gezellig. De
volgende dag wonnen we het toernooi.’

Aan de winnaarsmentaliteit van Koeman
is sinds hij in 1997 stopte met voetbal weinig veranderd. Ook als trainer heeft hij
tegenwoordig nog de hele avond de pest
in zijn lijf als hij met Feyenoord eens een
wedstrijd verliest. ‘Dat kun je bij mij thuis
navragen’, glimlachte hij tegenover Jan
Dirk Stouten.
Wat wél is veranderd sinds die avond op
Mallorca is dat Koeman tegenwoordig veel
meer van de kleine dingen kan genieten
dan vroeger. Hij verwees daarbij naar een
ontroerende video die eerder op de avond
was te zien, tijdens een gesprek dat Jan
Dirk Stouten had met een andere belang-

rijke gast in Villa California: Leontien van
Moorsel. Zij vertelde onder meer over haar
eigen wielercarrière, waarbij een reportage
werd getoond over de tijdrit die ze reed tijdens de Olympische Spelen in Athene van
2004. RTV Rijnmond richtte tijdens die race
een camera op haar zus Wilma, die langs
de kant van de weg op emotionele wijze
meeleefde met Leontien.
Voor Koeman en de overige aanwezigen
werd daarmee ook duidelijk hoe fanatiek
Van Moorsel zelf haar sport tijdens haar actieve carrière had beleefd. ‘Daarmee is ze
een voorbeeld voor veel voetballers’, zei
Koeman.
Zo gedreven als Van Moorsel tot 2004
sportte (met onder meer negen wereldtitels en vier gouden Olympische medailles
als resultaat), zo hartstochtelijk zet ze zich
nu in voor haar eigen Leontien Foundation, waarmee ze mensen helpt die te maken krijgen met anorexia. Om die reden
wordt er gebouwd aan een inloophuis
in Zuidplas voor jonge mensen met een
eetstoornis. Om dit goede doel te steu-
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nen kreeg Van Moorsel in Villa California
namens Jan Dirk Stouten een cheque van
duizend euro ten behoeve van haar foundation overhandigd.
Het goede voorbeeld werd in de dagen
na de netwerkbijeenkomst in Barendrecht
gevolgd door vele aanwezigen, die geïnspireerd door het verhaal van Van Moorsel
ook een bijdrage leverden aan haar Foundation. ‘Zo was deze avond in meerdere
opzichten zeer succesvol’, vertelt Jan Dirk
Stouten. ‘We hebben samen met alle bezoekers iets heel moois kunnen doen voor
de Leontien Foundation. Daarnaast waren
de reacties die wij hebben gekregen op
deze netwerkbijeenkomst unaniem erg
goed. ‘We hebben samen met alle bezoekers iets heel moois kunnen doen voor de
Leontien Foundation. Daarnaast waren de
reacties die wij hebben gekregen op deze
netwerkbijeenkomst unaniem erg goed.
We waren ontzettend blij met de grote opkomst, die net als de bekendheid van onze
gasten iets zegt over de grootte van ons
netwerk.’

Touch Incentive Marketing en Jan Dirk
Stouten organiseren twee keer per jaar
een evenement voor klanten, relaties en
samenwerkingspartners in Villa California in Barendrecht. Dat doen ze om hun
netwerk bij te praten over belangrijke
ontwikkelingen én als dank voor de samenwerking. Tijdens elke bijeenkomst
is minimaal één bekende gastspreker
aanwezig. In het verleden vervulden
onder meer Jan Peter Balkenende, Bert
van Marwijk, Johan Derksen, Annemarie van Gaal en Hugo Borst die rol. Deze
sprekers zijn allemaal te boeken via het
bedrijf van Jan Dirk Stouten.
Kijk voor meer informatie over de
activiteiten van de organisatoren
Jan Dirk Stouten en Touch Incentive
Markteting op www.jandirkstouten.nl
en op www.touchincentive.com.

