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Gedreven pleitbezorger van een gezonde
levenswijze

Cruijff blijft in
beweging
Tekst: Geert-Jan van der Sangen
Beeld: Inge van de Weem, Hollandse Hoogte

Hij behoort tot ‘s werelds bekendste Nederlanders. Zijn techniek,
zijn snelheid en spelinzicht maakten hem wereldberoemd. Bij
leven is Johan Cruijff al een legende. Minder bekend is hij als liefdevolle man, echtgenoot, vader en opa. Johan is als familieman
zuinig op zijn privéleven en is misschien wel de minst geïnterviewde held gezien zijn lange en succesvolle loopbaan. Cruijff bepaalt
zelf het moment én de mensen waar hij vooral prettig mee wil
werken. Ook na zijn actieve carrière blijft Cruijff in beweging. Hij
zet zich met hart en ziel in om mensen in beweging te krijgen en te
houden. En dat deelt hij met de lezers van MoveMens.
Carrière in een notendop

als aanvoerder van het Nederlands elftal

Hendrik Johannes Cruijff was een gebo-

de finale van het WK. In 1985 legde

ren aanvaller uit de roerige jaren zestig.

hij zich na een twintigjarige carrière

Rebels als hij was heeft hij de voetbal-

bij vooraanstaande clubs in Nederland,

sport van veel nieuwe impulsen voor-

Spanje en de Verenigde Staten, toe op

zien. Cruijff werd drie keer verkozen

het trainerschap.

tot Europees voetballer van het jaar. In

En met succes. Met de Amsterdammers

1999 werd hij Europees voetballer van

won Cruijff twee KNVB bekers en de

de twintigste eeuw en bij de verkiezing

Europacup II. Nadat hij begin 1988 ont-

van Wereldvoetballer van deze eeuw

slag nam bij Ajax, vervolgde Cruijff zijn

eindigde hij op de tweede plek.

carrière als trainer bij zijn voormalige

Grote successen boekte de voetbal-

werkgever FC Barcelona. Daar formeerde

ler met Ajax waarmee hij drie keer de

hij het succesvolle elftal dat de geschie-

Europacup I won. In 1974 bereikte Cruijff

denisboeken inging als het Dream
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Team. Hoogtepunt tijdens zijn verblijf

aanleg van trapveldjes in de woonwijken,

Gezonde Zaak (1998). Het is een van de

bij de Catalanen was de winst van de

de zogenaamde Cruyff Courts.

weinige bedrijven waar de oud-voet-

Europacup I in 1992. Na zijn ontslag in

Met het nieuwe initiatief ‘Schoolplein

baller jarenlang een actieve rol heeft

1996 beëindigde Cruijff zijn trainerscar-

14’ brengt Cruijff de jeugd in bewe-

gespeeld.

rière maar bleef hij invloedrijk bij zowel

ging. Cruijff beseft als geen ander dat

Cruijff werd niet alleen beroemd van-

Ajax als Barcelona.

sport niet alleen leuk en gezond is, maar

wege zijn sportieve prestaties. Ook zijn
uitstraling en uitspraken maken hem
uniek. Met oneliners die het midden

‘Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik

houden tussen een briljant inzicht en een

het wel beter uit’

taalgebruik: ‘Cruijffiaans’.

open deur ontwikkelde hij zelfs nieuw
Cruijff is nog dagelijks actief namens de
Foundation en bij het voetbal betrokken.

Naast zijn sportieve carrière zet Cruijff zich

onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling

Als analyticus, ambassadeur, adviseur en

in voor maatschappelijke initiatieven op

van elk kind. Zijn visie is dat je niet vroeg

als columnist. Onlangs nog ontving hij

het gebied van sport, bewegen en oplei-

genoeg kan beginnen. ‘Je krijgt maar één

uit handen van UEFA- president Michel

den. Hij richtte het Johan Cruyff College

lichaam, daar moet je de rest van je leven

Platini, de UEFA Presidents Award.

(MBO) op, de Johan Cruyff University

mee doen.’

Cruijff, de legendarische nummer 14…

Bijzonder is de Johan Cruyff Foundation

Mede vanuit zijn holistische visie op

Utopieën wie nooit gebeuren

(1997) die zich richt op sportprojecten voor

gezondheid en bewegen, werd Cruijff

Johan Cruijff is met zijn taalgebruik vaak

jongeren en (gehandicapte) kinderen en de

adviseur en ambassadeur van De

net zo ongrijpbaar als hij vroeger voor

(HBO) en het Johan Cruyff Institute.

De overtreding op Cruijff in de finale van het WK ‘74 in en tegen Duitsland
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zijn tegenstanders was. Zelfs Neerlandici

ook Pauw en Witteman hingen aan zijn

hebben zich daar op stuk gebeten en

lippen. Maar zoals Barend en Van Dorp

geconcludeerd dat zijn taalgebruik even

op de achterzijde het magnus opus van

geniaal is als zijn schijnbewegingen als

‘Johan Cruijff’ hebben geschreven: De

voetballer. In een artikel in ‘Onze Taal’

enige die zich niet realiseert dat hij

wordt ingegaan op vlot geformuleerde

Johan Cruijff is, is Johan Cruijff zelf.

paradoxen zoals ‘voordat ik die fout maak,

Hij blijft een fascinerende man die een

maak ik die fout niet’. Tautologieën, pleo-

groot publiek nog altijd weet te boeien

nasmen, juist het gebruik van begrippen

met zijn visies, analyses en onvoorspel-

die in het normale voetbalvocabulaire

baarheid. En natuurlijk zijn taalgebruik.

niet voorkomen siert Cruijff. ‘Als het niet

‘Als ik zou willen dat je het begreep,

goed gaat, dan gaat het niet goed’, klinkt

legde ik het wel beter uit’.

uit zijn mond niet als een dooddoener,
nadenken tot stand is gekomen.

Volgens Cruijff degenereert
de mens

Cruijff is ook moeilijk te interviewen. Hij

Cruijff: “In mijn tijd als trainer van

blijft altijd de regie behouden. Gewoon,

Barcelona vroeg ik mijzelf regelmatig af

door zelf aan het woord te blijven of

hoe het toch kwam dat zoveel spelers

door de gang van zaken ter discussie

spierscheuren opliepen. Er waren spelers

1. Laat je regelmatig testen

te stellen. Barend en Van Dorp heb-

van twintig die al verschillende keren

2. Blijf regelmatig bewegen

ben Cruijff vaak geïnterviewd en daar

een spier hadden gescheurd. Ik liep pas

3. Bereid je goed voor

een mooi boek over uitgebracht, maar

op mijn vierendertigste een eerste spier-

het zijn bijna altijd briljante monolo-

scheur op. In mijn actieve voetbalperiode

4. Luister naar je lichaam

gen waarbij de interviewers zich als

kwam het maar zelden voor dat iemand

5. Kies een bewegingsvorm die

toeschouwers laten leiden. De toch kri-

een kapotte knieband had, maar tegen-

tische interviewers Pauw en Witteman

woordig lijkt het ieder weekend wel voor

6. Kies je eigen tempo

hadden twee jaar geleden Cruijff als

te komen.”

7. Train op je hartslag

enige gast aan tafel. De aanleiding was

Hoe komt dit? Volgens Cruijff degene-

8. Oefen je basisvaardigheden

de fluwelen revolutie bij Ajax. Cruijff

reert de mens. Met als oorzaak onvol-

9. Zoek het spelmoment op

was op zijn best en Pauw en Witteman

doende beweging als kind. Weinig buiten

10. Maak je wensen kenbaar

hadden het nakijken. Op alle thema’s;

spelen, naar school gebracht worden

11. Kijk naar je mogelijkheden

van Ajax, de jeugd en zijn bijdrage,

met de auto, brommers en minder sport

12. Maak een goede opbouw

tot ‘de revolutie en zijn rol’, de huidige

op school. Vroeger werd er meer tijd

13. Regel individuele begeleiding

maar als een wijs oordeel dat na veel

De 14 gezondheidstips
van Johan Cruijff

(doe een warming up)

je leuk vindt

14. Laat je coachen

‘Je kunt altijd nog van baan veranderen, maar met het
lichaam waarmee je geboren wordt, ga je dood’
successen van Ajax en zijn aandeel, de

genomen voor lichamelijke inspanning.

Foundation en het mooie werk tot en

“De jonge generaties zijn nu dus steeds

met het beleid van dit kabinet. Alles

slechter belastbaar”, zo doceert Cruijff.

kwam op onnavolgbare wijze aan de

In het huidige topvoetbal wordt door

orde op de manier die bij Cruijff past

stress, druk en het overladen wedstrijd-

en niet alleen heel Nederland, maar

programma de kans op blessures ver-
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Onderstaande advertentie stond in januari 1998 paginagroot in alle kranten om de nieuwe naam ‘De Gezonde Zaak’ te introduceren.

groot en tegelijkertijd de kans op herstel

overtuigd van de juistheid van mijn visie

om zich heen. Echte specialisten op hun

verkleind. Cruijff: “Dat zie ik niet alleen

en het is dus belangrijk dat ik over het

vakgebied die dan wel goed met elkaar

in het topvoetbal, maar overal om me

materiaal beschik, waarmee ik mijn visie

moesten samenwerken en hetzelfde doel

heen. Iedereen heeft het druk en last van

goed kan realiseren.” Als voorbeeld uit

voor ogen hadden.

stress. Om later minder kans op blessu-

zijn trainerstijd noemt hij de kleedkamer

res te hebben moet je, en dat vind ik heel

als zíjn territorium. “Ik zei tegen het

belangrijk, al vroeg gaan bewegen en

bestuur: ‘Dit is geen vergaderruimte. Als

Er moet iets gebeuren voordat er
iets gebeurt

sporten. En goed voor je lichaam zorgen.

ik iets te melden heb, kom ik wel naar

Begin 1991, Cruijff was toen 44 jaar,

Of je nu later profvoetballer wordt of een

jullie toe’. Kleedkamers zijn er om je te

kreeg hij een bypassoperatie. En het

kantoorbaan krijgt, op jeugdige leeftijd

verkleden en zij hebben er dus niets te

advies van de specialisten om te stoppen

bewegen is voor iedereen belangrijk en

zoeken.”

met roken. Tijdens zijn actieve carrière
heeft Cruijff als een voorbeeldig prof
geleefd wanneer het om eten en drinken

‘Ik maak eigenlijk nooit fouten, want ik heb

ging. Roken was zijn achilleshiel, maar
hij stopte van de ene op de andere

enorme moeite om mij te vergissen’

dag. En werkte mee aan een commercial
waarin roken werd ontmoedigd. Vanaf
dat moment verruilde Cruijff zijn sigaret

werkt preventief. Hoe oud of jong je ook

Cruijff is de enige coach ter wereld die

voor een Chupa Chups lolly, waarvan de

bent, bewegen is altijd goed en werkt

nooit juicht bij een doelpunt. De zege

verkoop daarna verdubbelde.

preventief. Iedereen is het aan zichzelf

is volgens hem volkomen terecht: ‘We

Voordat hij de bypass operatie onderging,

verplicht er meer tijd voor vrij te maken.

zijn op zoek gegaan naar de overwin-

wilde hij van de chirurgen precies weten

ning en dan kom je hem vanzelf tegen.

wat ze zouden gaan doen en hoe. Cruijff

Een aantal jaren geleden heb ik een hart-

Het kwaliteitsverschil was groot’. Cruijff

geeft toe, op karakteristieke wijze, dat

operatie ondergaan, maar in mijn vrije

heeft altijd gelijk. Rinus Michels kan zich

er een verband bestaat met zijn nieuwe

tijd speel ik nu graag weer een partijtje

herinneren dat hij, Cruijff en hun vrou-

werkterrein: ‘Vaak moet er iets gebeuren

voetbal. En geloof me, met grote inzet.

wen een meningsverschil hadden over

voordat er iets gebeurt’.

Dat doe ik zonder problemen. Heel veel

een Spaans woord. Michels haalde het

mensen zijn na zo’n operatie vaak zo bang

woordenboek erbij om te bewijzen dat hij

Cruijff legt uit: “Gezondheid is, in combi-

dat ze niets meer durven. Fysiek kunnen

gelijk had. ‘Dat is het eerste foutje in het

natie met sport, altijd al een stokpaardje

ze het makkelijk aan, maar psychisch en

woordenboek,' zei Cruijff. ‘Ik maak eigen-

van me geweest. Ieder mens moet zorgen

mentaal zit het bij hen niet goed. Als ze

lijk nooit fouten, want ik heb enorme

dat hij goed in elkaar steekt. Neem de

na zo’n operatie gaan werken aan herstel

moeite om mij te vergissen.'

eisen die tegenwoordig aan topvoetbal-

en daarbij ook goed aan beweging gaan
doen, dan zul je zien hoeveel je nog kan.
Mensen moeten durven bewegen, durven
sporten. En liefst onder deskundige begeleiding. Dus laat je coachen.”

‘Je krijgt maar één lichaam, daar moet je het
de rest van je leven mee doen’

Als ik iets te melden heb, kom ik
wel naar jullie toe
Cruijff heeft een hekel aan iemand die

Cruijff is ook altijd een genie geweest in

lers worden gesteld. Ze moeten zestig

beweegt, maar niet weet waar naartoe.

het doorvertalen van topsport naar top-

tot tachtig wedstrijden per jaar spelen,

Want, zegt hij: “Wanneer mijn visie niet

management, en van sport naar werk. Hij

dat vraagt een goede begeleiding van

goed is, ben ik ongeschikt voor het vak.

heeft een duidelijke visie op een multi-

verschillende specialisten, zodat ze goed

Dan zal ik mijn consequenties trekken,

disciplinaire aanpak. In zijn tijd als trainer

belastbaar blijven en niet twintig wedstrij-

want ik kan me niet aanpassen. Ik ben

verzamelde hij altijd al de beste mensen

den geblesseerd zijn.” Niet alleen in de
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Cruijff als coach van FC Barcelona
met het alternatief voor de sigaret

sport, maar ook op het werk is voorkomen

Cruijff: “Toen ik de directeur van De

Vandaar ook dat hij zich verbond aan De

beter dan genezen, zo meent Cruijff.

Gezonde Zaak, Geert-Jan van der Sangen,

Gezonde Zaak. Hij voelt zich thuis in de

Hij vervolgt: “Een voetballer is een dure

leerde kennen, bleken er zoveel raakvlak-

wereld van de gezondheidszorg. Cruijff
als ambassadeur, welk bedrijf wil dat
niet? Uit peilingen blijkt dat Cruijff bij het

‘Als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed’

grote publiek het beste scoort op de punten betrouwbaarheid, zekerheid en visie.
Hij moest alleen Beatrix voor laten gaan.

werknemer, dus is de zorg om hem heen

ken te zijn tussen mijn praktijkgerichte

goed georganiseerd. Want elke dag dat een

gedachten en ervaring over gezondheid

Derde loopbaan

topspeler eerder kan spelen, scheelt een

en zijn visie en werkwijze dat we elkaar

Johan Cruijff is in zijn derde loopbaan

vol stadion, dus geld.” Voor De Gezonde

snel hadden gevonden.” Zijn introductie

pleitbezorger van een gezonde levens-

Zaak was de doorvertaling snel gemaakt.

bij De Gezonde Zaak was direct raak:

wijze in het algemeen en voor de jeugd

“Je kan je beter goed voelen dan slecht.”

in het bijzonder. Met tal van initiatie-

Je kan je beter goed voelen
dan slecht

Cruijff is altijd al geïnteresseerd geweest

ven van o.a. zijn Foundation, stimuleert

in medische zaken. En het voorkomen

hij gezondheid en een gezonde leefstijl.

Ondanks zijn uitgesproken visie en

dat ze echt gaan snijden in je lichaam.

Hij liet zich als eerste testen voor de

mening over de gezondheidszorg, speel-

“Dat kan nooit goed zijn”, zegt Cruijff.

Nationale Gezondheidstest.

de Cruijff zelden een actieve rol in het

Preventie en training zijn sleutelwoorden.

In zijn tijd bij De Gezonde Zaak had

bedrijfsleven. Wel is hij altijd op zoek
geweest naar (para)medische deskundigen die opereren konden voorkomen, die

‘Bewegen is altijd goed en werkt preventief.

ervoor konden zorgen dat je niet geblesseerd raakte en anders zo snel mogelijk

Iedereen is het aan zichzelf verplicht er

weer fit. Toch verbond hij zich aan De
Gezonde Zaak.
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meer tijd voor vrij te maken’

hij een grote toegevoegde waarde, niet
alleen publicitair maar ook inhoudelijk.
Regelmatig kwam hij met geniale ideeën
die op diverse manieren zijn opgepakt
door De Gezonde Zaak of haar toenmalige aandeelhouders. Cruijff bedacht
de ‘preventiepolis’ en introduceerde de
‘gezondheidsverzekering’, niet gericht op
ziek worden, maar op gezond blijven. Hij
strijdt al jaren voor een gezonde zaak:
“Als je je goed voelt, functioneer je beter
op je werk en kun je doen waar je trek
in hebt.”
Nog zo’n befaamd statement van Cruijff:
‘Als er van je auto ook maar één rood
lichtje gaat branden, rinkelen alle alarmbellen en zet je je auto langs de kant.
Het eerste wat je doet is een garage
opzoeken. Bij mensen gaat ook wel eens
een lichtje branden, maar denk je dat wij
dan actie ondernemen?’
Cruijff besluit: “Je kunt altijd nog van
baan veranderen, maar met het lichaam
waarmee je geboren wordt, ga je dood.
Dus zorg dat dat in orde is!" j

Meer info? W
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