
H Westerhof 
I 

Een trainer met wie je bij 

scrabble meer punten scoort dan 

Uj 
voetbal het image dat 

Johannes Antonius Wilhelmus 

Bemardus Maria Westerhof al 

jaren vooruit snelt Nu FC 

Groningen hoog staat worden 

zijn kwaliteiten serieuzer 

genomen De in Heerenveen 

wonende en in het 

Aditerhoekse Ulft opgegroeide 

oefenmeester van FC Groningen 

is zelfs al de bondscoach van het 

jaar 2000 genoemd Zelf moet 

bij 
altijd besmuikt lachen om dit 

soort typeringen want de 

42-jarige mag dan tot in zijn 

vingertoppen een 
’positivo’ 

zijn 

en in eerste oogopslag wat 

argeloos en naïef de wijde 

wereld inblikken hij relativeert 

zichzelf voortdurend 

n Ulft kennen ze hem beter 
als ’Hans van Jan van de 
Koster’ want grootvader was 

krater van de roomskatholieke 
kerk en 

Hans’ vader die een 
kledingzaak dreef heette 

daardoor ’Jan van de 
Koster’ 

Westerhof werd katholiek 
opgevoed en was zelfs enige jaren 
misdienaar "Het katholicisme 
heeft nog steeds sentimentele 
waarde voor hem geen rationele 

weet Jouke Jan de Boer die jaren 

langde overbuurman was van 
Westerhof totdat de laatste 

enkele maanden geleden een 
nieuw huis kocht 

"Vlak voor hij vertrok werd hier 
een buurtvereniging opgericht 

maar hij is direct als 

buitengewoon lid geaccepteerd 
zegt De Boer die met weemoed 
aan de verjaardagen in de straat 
terugdenkt "Hij heeft daar 

absoluut niet het hoogste woord 
maar als hij door de alcohol wat 

roerig wordt dan begint hij vaak 
een liedje over zijn geliefde Ulft 

(TJlft mien 
dörpke’ 

te zingen 

aldus De Boer die dagelijks met 
enige afgunst zijn overbuurman 
fluitend hoorde gaan en komen 
Eerst terug naar Westerhofs 
geliefde Ulft waar hij als tiener 
vaak op buurmeisje Adelheid 
Roossen paste en regelmatig de 
8tamtafel van Het Trefpunt De 
Sluis en De Mulderije bezocht 
Pikant in zijn nieuwe huis wilde 

hij in plaats van een oerdegelijk 

bankstel een grote stamtafel 
neerzetten maar vrouwlief 
Jeannet stak daar een stokje voor 

Hetbijschuiven aan de stamtafel 

was overigens een 

wekelijks terugkerend ritueel 
voor het katholieke deel van Ulft 
dat vanuit de kerk linea recta 

naar de kroeg trok 

"Als Hans een wedstrijd in 

Limburg moet bekijken dan wipt 

hij vast in Ulft aan weet Jan te 
Pas een oude makker De 

uitbater van De Mulderije Frans 
Sluter weet er alles van "De 

laatste keer was het geloof ik vijf 
uur in de ochtend zegt Sluter 
een oud-keeper die zich Westerhof 
herinnert vanwege zijn 
wilskrachtige karakter Op 
zaterdag waren ze vaak uren 
aaneen aan het afwerken op de 
goal Sluter "Hij viel eens en we 

hoorden het knappen Hans ging 
echter door had een dag later nog 
pijn en ging naar de dokter Bleek 
zijn been gebroken 

Ouwehoeren 
Hij is niet veranderd vindt Te 
Pas "Hij klopt zich niet op de 

borst en je kunt met hem nog 
steeds lekker slap ouwehoeren in 
ons eigen taaltje Hans is ook 
makkelijk voor zichzelf in een 
grote auto voelt hij zich niet eens 

lekker Nee hij is niks 

veranderd 
Hans’ 

tien jaar 

jongere broer Mark ("alle vier 
jongens bij ons in het gezin zijn 
vernoemd naar apostelen is het 

daar niet helemaal mee eens "Als 
je vanuit de Achterhoek naar het 
Noorden vertrekt en daarna niet 
meer terug wilt dan ben je toch 
veran-derd klinkt het alsof 
Hans zelf aan het woord is "Hij is 
ook wat minder rood nu want 
indertijd was hij wel heel 

rechtlijnig 
Hoe naïef en argeloos is Hans 
Westerhof "Zo komt hij over 
maar dat is hij absoluut niet 
weet Foppe de Haan die zestien 

jaar met hem op het CIOS werkte 

"Hij stelt zich nooit politiek op hij 

is heel open en geeft mensen de 

ruimte al is hij daar redelijk slim 
in Hij ziet in mensen altijd meer 
positieve dan negatieve 
eigenschappen Daarmee weet hij 
mensen te stimuleren tot 
prestaties die ze eerder nooit 

dachten te bereiken En FC 
Groningens technisch manager 
Martin Koeman vult aan 
"Bovenal durft hij zichzelf 
kwetsbaar op te stellen Daardoor 
schept hij een goeie en open 

werksfeer 
Binnen FC Groningen kan 
algemeen manager Henk 
Nienhuis haast een tegenpool van 
Westerhof worden genoemd "Hij 
is meer idealist ik meer realist 
als je tenminste over de 
voetbalwereld praat vindt 

Nienhuis "Ik wou dat ik zo kon 
zijn als hij Hij gaat uit van het 

positieve in mensen en ik kan dat 
omdat ik heel wat langer 
meedraai niet altijd meer 
opbrengen Waar ik sommige 
zaken bij de wortel aanpak om ze 
uit te roeien accepteert Hans 
situaties in de overtuiging dat ze 
ten goede keren want hij gelooft 

dat bij ieder mens zelfdiscipline 
en verantwoordelijkheidsgevoel 
in grote mate aanwezig is Toch 
praat hij vaak naar mijn hart 

Harry Sinkgraven die onder hem 
voetbalde bij ACV en FC 
Groningen en tevens het CIOS 

doorliep kan dat beamen "Hij 
werkt nooit met boetes want dat 
is voor hem zoiets als 
gezichtsverlies aldus 
Sinkgraven "Ik heb er zelf een 
handje van om te laat te komen 
Dan praat hij even met je en je 
doet het niet weer 

Niet naïef 

Mark Westerhof weet het zeker 
"Hans komt alleen maar naïef 
over maar hij is het niet Bij 
conflicten zou moeten blijken hoe 
naïef hij is Die komen er echter 
niet want hij ruimt ze zo snel 
mogelijk op door erover te praten 

Op het oog is het hem altijd voor 
de wind gegaan maar dat is wel 
zijn eigen verdienste want 
onderschat vooral niet zijn 

wilskracht 
"Zijn kracht is zijn 

perfectionisme maar ook de sfeer 
die hy creºert vindt Sinkgraven 
"Toen hij bij ACV binnen kwam 
deden we tijdens een 

trainingskamp allerlei spelletjes 
Je staat even vreemd te kijken 
maar er was vervolgens wel een 
goede samenhang Er wordt wel 
gezegd dat er pas sfeer is bij goede 
resultaten het is vaak de vraag 
van de kip en het ei Bij hem is de 
sfeer echter altijd goed en dat 

speelt zeker een rol in de 

prestaties 

Spelletjes Hans Westerhof lust er 
wel pap van zo weet menigeen 
Foppe de Haan "Hans is een 
spelletjesman maar ook tuk op 
winnen Als we met het CIOS 
gingen skiºn dan speelden we ’s 

avonds yathzee en moest de 
verliezer de volgende dag broodjes 
halen En ik heb wel eens om een 
krat bier een middag met hem op 
het veld gestaan Ging het erom 
wie de meest ballen met een curve 
in het doel draaide 

Gezelligheid staat al jaren lang 

voorop bij Hans Westerhof zo 
weten ze vooral in Ulft Mark 
Westerhof Toen hij in 

Groningen op de ALO zat bezocht 
ik hem wel eens Voordat we 
vertrokken naar de ALO-soos 
waar je nog vier glazen bier voor 
een gulden kreeg bliezen we 

alvast mijn luchtbed op want 
daar waren we ’s morgens vroeg 
niet meer toe in staat 

Zelfbewuster 

Toch is Westerhof in de loop der 
jaren een tikkeltje veranderd 
"Vroeger zei hij geef mij maar 
een veld een bal en zestien 

jongens weet Foppe de Haan 
"Maar hij heeft onderhand wel in 
de gaten gekregen dat er wat 
meer bij komt kijken Hans is de 
laatste jaren zelfbewuster en ook 
een stuk duidelijker geworden 

Hij is nu ambitieuzer 
Maatschappelijk kijkt hij verder 
dan zijn neus lang is maar voor 
zichzelf kijkt hij ook weer niet te 
ver over de horizon want hij wil 

ook de dag plukken En daarbij is 

hij absoluut niet bang 
Henk Nienhuis "Ik ken hem 
eigenlijk amper eenjaar maar hy 
is wat weerbaarder geworden 
Moet ook wil je je handhaven in 
het betaalde voetbal Hij is 

iemand die graag op de 
achtergrond blijft en dat is een 
prima eigenschap maar hij is wel 
wat realistischer geworden En 
Martin Koeman "Als zijn werk 
hier afgelopen is dan is hij wel zo 
ambitieus dat hij wil verhuizen 
denk ik nu Dat beeld had ik twee 
jaar geleden niet 

Invloeden 
In Ulft weten ze het zeker bij een 
’zakelijk’ 

geleide topclub als Ajax 

en Feyenoord zal Westerhof 
nimmer aan de slag gaan Mark 
Westerhof "Ajax en Feyenoord 
passen niet bij hem Hij heeft 

geen zin zich met al te veel 

randfactoren bezig te houden 
Voor de rest zullen de kinderen 
een heel belangrijke rol bij hem 
spelen Het salaris telt bij hem 
niet absoluut niet 
Nienhuis plaatst ook wat 
kanttekeningen "Hans kan niet 
blind bij elke club binnenstappen 
maar dat zal hij ook niet doen 
aldus de algemeen manager ’Tiij 

ziet onderhand ook wel dat het af 
en toe een jungletje is Hij kan 
zeker by een topclub opereren 
maar dan moet daar de 
werksituatie wel op hem worden 
aangepast Hier heeft hij van alle 
kanten steun bij een andere club 
moet hij dat opbouwen En naast 
het voetbal zijn er bij sommige 
clubs zo veel invloeden Voor die 
invloeden had Hans eerder ook 
wat minder oog 
Ex-overbuurman De Boer "Toen 

hij bij Groningen begon dacht ik 
nee dat redt hij niet Toch heeft 

hij zich op zijn manier kunnen 
handhaven Ik had verwacht dat 

hij het moeilijk zou krijgen want 

hij is vreselijk open en absoluut 
geen slijmer Eigenlijk vind ik het 

fantastisch dat hij zich handhaaft 
in zo’n wereld 
Dat Westerhof vroeger in Ulft de 
best geklede tiener (Mark "De 
colberts en kostuums hingen bij 
hem volop in de kast maar dat 
was misschien omdat we een 
kledingzaak hadden van het 

dorp was wekt wellicht 

verbazing Dat hij een groot 
liefhebber is van J J Cale en 

vooral Herman Finkers zal 
niemand met de ogen doen 
knipperen Sinkgraven *We 
zaten in de bus eens met een 

groepje te klaverjassen 

Plotseling zagen we bij Westerhof 
tranen over het gezicht lopen en 

toen schrokken we wel even 
Bleek hij echter een boekje van 

Finkers te lezen 

Bouke Nielsen 

Naam en voornaam 
Westerhof Hans 

Geboortedatum en 
geboorteplaats 
24-11-1948 in Ulft 

Woonplaats 
Heerenveen 

PrivØ 
Getrouwd en twee kinderen 

Levensloop 
-1967 Rijks HBS in Doetinchem (was 

senaatsvoorzitter 

-1971 Examen Academie Lichamelijke 

Opvoeding 
-tot 1975 Luitenont-sportinstructeur in 

Hooghalen 

-1975-1990 Leraar CIOS in Heerenveen 

-Voetbalde bij SDOUC (Ulft Be Quick 

Veendam (twee jaar Cambuur (een 

jaar en Nieuweschoot 

-vanaf ’82 trainer bij achtereenvolgens 

ON Sneek ACV en FC Groningen 
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