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Kees Jansma

‘De sportjournalistiek is een 

oerwoud aan meningen, 

iedereen vindt er wat van.’

geboren: den haag, 26 juni 1946

beroep: persvoorlichter nederlands elftal
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Jouw beslissing om mij te bellen en om me aan te nemen bij  

‘Studio Sport’ zijn bepalend geweest voor mijn uiteindelijke 

keuze om mijn passie te vinden en er voluit voor te kiezen. Daar-

voor kan ik je niet genoeg bedanken. Het klinkt klef, maar dat 

zijn nu eenmaal de feiten. Het is ook de belangrijkste motivatie 

om samen met jou terug te kijken op je eigen carrière. Maar ook 

om vooruit te blikken. Waar wordt je na al die jaren nog echt door 

geraakt? Zou je dingen anders hebben gedaan met alles wat je nu 

weet? Je bent maatschappelijk meer dan geslaagd. Voor het boek 

‘Rondom Tan’ zou ik graag met je praten over wat jou beweegt …

Beste Kees, 

Ik weet het nog precies. Het was eind 1993 dat je op mijn ant-

woordapparaat stond. Mobiele telefoons waren er nog niet. Bill 

Clinton was de president van de Verenigde Staten en jij was chef 

sport van ‘Studio Sport’. Je stem klonk vrij formeel, maar toch 

ook vertrouwd. Wie kent Kees Jansma immers niet?

“Humberto, ik zou graag met je willen praten over een eventuele 

baan als presentator bij ‘Studio Sport’.” Ik drukte nog een keer 

op het knopje ‘play’ van het antwoordapparaat, want ik geloofde 

mijn oren niet. Ik had niet gesolliciteerd bij de NOS en had me  

- na twee jaar bij de AVRO gewerkt te hebben - net voorgeno-

men om aan een ‘echte’ loopbaan te gaan werken als jurist. Het 

was ook nooit een jongensdroom geweest om bij de televisie te 

gaan werken. Maar ‘Studio Sport’ was voor mij wel de wekelijkse  

heilige mis op tv.

Onze eerste ontmoeting in Hilversum (Heideheuvel) was ontspan-

nen, maar dat kwam zeker niet door mij. Je was vriendelijk en 

polste mijn sportinteresse en sportkennis. Veel ging er die mid-

dag langs me heen. Maar ik herinner me nog wel dat je het vooral 

niet over voetballen wilde hebben. “Dat is te makkelijk,” zei je. 

Wel vroeg je of ik wist wie Wayne Rainey was? Ik kende de 500 cc 

coureur. Gelukkig! Na een screentest bij Heinze Bakker hadden 

we nog een gesprek. Je bood me een baan aan als presentator. 

Ik sputterde nog tegen, want ik had al een baan op een advoca-

tenkantoor. “Geen probleem. Dan werk je toch alleen in het week-

end? We hebben hier ook iemand lopen die door de week in het 

ziekenhuis werkt”, was je weerwoord. De rest is geschiedenis …
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slaan. Profvoetballers staan constant in de schijnwerpers. Er wordt 

iedere dag over ze geschreven. En als er iets misgaat, moet hij 

weer opstaan en verder gaan. Sommigen hebben faalangst die ze 

de baas moeten zien te worden. En de pers heeft nooit mededo-

gen. Er is bijna geen journalist die zich afvraagt waaròm het een 

keer minder gaat, waaròm het niet lukt.” 

Kees Jansma is een ‘oude rot’ in het vak, van wie ik veel heb 

geleerd. Zelf vindt hij dat hij veel van het WK in Zuid-Afrika heeft 

geleerd. “Ik heb alle WK’s vanaf 1966 meegemaakt. Ik heb in al 

die jaren nooit beseft hoe groot die spanning is. Voor mij was een 

wedstrijddag gewoon mijn dag. Heerlijk. Relaxed ook: eerst lek-

ker eten, dan nog iets drinken met collega-journalisten totdat het 

tijd was voor de wedstrijd en ik commentaar mocht geven. Niks 

stress. Voor spelers is het de meest verschrikkelijke dag. Ze voelen 

de spanning en het lijkt eeuwen te duren voordat het kwart voor 

negen is en ze aan de wedstrijd mogen beginnen. Die druk heb ik 

nu ook aan den lijve ondervonden. De een gaat er beter mee om 

dan de ander. Maar ik heb dat beslist onderschat. Het gaat niet om 

het vele geld dat ze verdienen. Daar gaat het bij spelers onderling 

nooit over. Het gaat maar om een ding: winnen.” 

De druk bij voetballers om goed te presteren is volgens Kees nu 

veel groter dan bijvoorbeeld in 1974 of 1988. “Het is niet te ver-

gelijken. Voetballers kunnen nu alles volgen wat er in de media 

gezegd wordt. Via internet, twitter, noem maar op. De Nederlandse 

televisie is overal bereikbaar via de computer. Ik herinner me dat 

het mij ook wat deed als er weer eens kritiek op me was. Dan zei 

mijn vader: ‘Lees toch niet zoveel, Kees. Jij leest alle kranten, maar 

“Ik heb niet genoten van het WK in Zuid-Afrika. Daar heb ik 

mezelf geen tijd voor gegund. Ik heb het werk van perschef op 

een WK behoorlijk onderschat,” vat Kees Jansma zijn beleving 

van het WK 2010 samen. Hij is al ruim veertig jaar werkzaam 

als sportjournalist. En hij is de enige Nederlander die alle WK-

finales waarin het Nederlands elftal speelde professioneel mee-

maakte: “Hoewel ik nooit een finale met het Nederlands elftal 

heb becommentarieerd.” Voor mij persoonlijk is Kees Jansma 

een duidelijke inspiratiebron, die aan de wieg van mijn carrière 

als sportpresentator heeft gestaan.

Tijdens ons gesprek is Kees begrijpelijkerwijs nog vol van het WK. 

Wat hij in zijn functie als perschef vooral heeft gezien, is wat de 

enorme spanning op zo’n WK met de voetballers, en met hem-

zelf, doet. “Ik ben altijd een inlevend mens geweest. Maar nu pas 

heb ik gezien wat de spanning ècht met voetballers doet. Mis-

schien is het goed dat journalisten dat niet weten. Maar aan de 

andere kant vind ik ook dat ze zich misschien een beetje kunnen 

proberen in te leven in een sporter. Het is ook een totaal andere 

tijd dan tien, twintig jaar geleden. Nu komt er zoveel op voetbal-

lers af, terwijl het toch maar jongens tussen de twintig en dertig 

jaar zijn. Ze hebben het imago van de onaantastbare topvoetbal-

ler die het geweldig heeft en vooral veel geld verdient. Maar in 

wezen blijft het een jongen tussen de twintig en dertig jaar die 

onder ongelooflijke spanning staat; die wekelijks moet preste-

ren en nergens heen kan zonder herkend te worden. En die altijd 

moet winnen, winnen, winnen … Een jongen die heimwee heeft 

naar vrouw en gezin. Die op weg naar de wedstrijd te maken heeft 

met duizenden fans die massaal met hun handen op de spelersbus 
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Maar de hectiek van het WK trok een zware wissel op Jansma. Ook 

hij moest zijn gezin met twee jonge zoons ruim 2,5 maand mis-

sen. Een situatie waar hij vroeger minder over nadacht en die in 

zijn privéleven zijn tol heeft geëist. “Mijn prioriteiten lagen vroe-

ger niet thuis. Ik heb een behoorlijk schuldcomplex van mijn eer-

ste scheiding. Mijn schoonmoeder stond onderaan de trap en riep 

wat ik allemaal achterliet. Maar ik werd in die tijd gedreven door 

ambitie. Ik wilde de beste sportverslaggever van Nederland wor-

den. Mijn vader heeft nooit begrepen dat ik bij mijn toenmalige 

vrouw ben weggegaan.” Jansma’s vader overleed drie jaar geleden 

en hij had een goede band met hem. “Ik vind het eng om te zien 

hoeveel ik op mijn vader lijk. Die gelijkenis zie ik ook bij mijn oud-

ste zoon. Niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk lijk ik op mijn 

vader. Hij werd geboren op 29 juni, ik op de 26e. We zijn dus alle-

bei kreeft. Die zijn zwart-wit, emotioneel. Nou, dat klopt! We had-

den heel wat gemeenschappelijk. Toch is er één groot verschil 

tussen mijn vader en ik: hij geloofde in een relatie voor het leven. 

Mijn vader en moeder hebben hun 65-jarig huwelijk gevierd. In 

al die tijd is hij volgens mij geen vier dagen zonder haar geweest. 

Een keer is hij op doktersadvies in zijn eentje naar het buitenland 

vertrokken. Hij was overspannen. De arts vond het een goed idee 

eens helemaal weg te gaan. Na drie dagen belde mijn vader en zei: 

‘Ik geloof dat je moeder maar moet komen, want het wordt hele-

maal niks zo.’ Prachtig, zo’n band. Mijn vader en ik deelden de 

passie voor sport, kunst en politiek. Ik weet nog heel goed dat hij 

op zijn sterfbed tegen me zei: ‘Jongen, stop niet te vroeg met wer-

ken.’ Toen hij stopte, viel hij in een zwart gat. Hij vond dat hij niet 

meer meetelde. En hij heeft het fantastisch gedaan: hij is begon-

nen als jongste bediende bij de Hollandse Draad en Kabelfabriek 

de meeste mensen lezen maar één krant. En ze echt gaan niet op 

zoek naar jouw naam.’ Dat zeg ik nu ook tegen spelers. Ik geef hen 

mijn vaders wijze woorden. Hoewel het natuurlijk altijd gemakke-

lijker gezegd is dan gedaan.” 

Kees probeert op zijn beurt de voetballers te steunen als ze het 

moeilijk hebben. Er is geen psycholoog verbonden aan het Neder-

lands elftal. Daar zijn de meeste spelers volgens hem te cynisch 

voor. “Ik snap beide kanten: van de sporter en van de media. We 

worden allemaal opgejaagd, zowel voetballers als journalisten. Ik 

weet het maar al te goed: een journalist heeft deadlines. Ik hoor 

regisseur Martijn Lindenberg nog in mijn oor roepen: ‘Ik wil nú 

een speler voor de camera!’ Dat was toen Nederland na een vrije 

trap op het WK van 1994 met 3-2 verloor van Brazilië. Het was 

een en al droefenis in de kleedkamer. Maar ik werd geacht zo 

snel mogelijk een speler te interviewen. Dan is je werk even niet 

leuk. Op het WK 2006 in Duitsland, ik was perschef, vroeg ik Phi-

lip Cocu na het verlies van Portugal in de achtste finale of hij 

voor de camera wilde reageren. Cocu tierde: ‘Godverdomme, lul, 

klootzak, sodemieter op. Ik heb nu wat anders aan mijn hoofd.’ 

Later kon hij zich daar niets van herinneren. Hij kon zich niet 

voorstellen dat hij zo grof was geweest. En ik begreep het goed. 

Maar de kijker wacht op informatie van de spelers. Na het WK in 

Zuid-Afrika kreeg ik dagelijks de vraag of ik had genoten van het 

toernooi. Nee, ik heb niet genoten en heb zelfs geen moment van 

rust gehad. Dat is ook niet helemaal waar, want de dagen voor 

de finale waren leuk. We hadden ons geplaatst voor de finale! 

Het toernooi kon niet meer stuk. Achteraf was dat ook niet waar 

natuurlijk. Maar toen was er die euforie van de finaleplaats. Daar 

heb ik wel van genoten.” 
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Van ambitieuze jongen naar professionele sportverslaggever en 

perschef: dat is in een notendop de carrière van Kees Jansma. Al 

jong weet hij dat hij de sportjournalistiek in wil. Toen hij 19 was, 

schreef hij Herman Kuiphof - sportjournalist bij de NTS - een brief. 

Jansma is gek van voetbal en op grote toernooien wilde hij Kuip-

hofs koffer wel dragen. Kuiphof belde hem dat hij voor 175 gulden 

per maand een soort manusje-van-alles mocht zijn. Kees leert op 

deze manier de kneepjes van het vak. Hij gaat werken voor kranten 

en tijdschriften, zoals ‘Trouw’, het ‘Algemeen Dagblad’, het week-

blad ‘Een-Nul’, en ‘Voetbal International’. Later stapte hij over naar 

de radio, waar hij met Eddy Poelman ‘Tros Aktua Sport’ presen-

teerde. Als freelancer werkte hij bij ‘Langs de Lijn’ van de NOS en 

met Harry Vermeegen en Henk Spaan maakt hij het programma 

‘Tussen Start en Finish’ voor de VARA. Hij presenteerde verschil-

lende sportprogramma’s bij diverse omroepen. In 1988 wordt Kees 

Jansma chef sport bij de NOS. Als in dat jaar Nederland in Duitsland 

Europees Kampioen wordt, is Kees op de juiste tijd op de juiste plek. 

De beelden dat hij door feestvierende voetballers zonder pardon en 

met kleren aan in het zwembad wordt gegooid zijn legendarisch. 

Als chef sport was Kees Jansma in 1996 verwikkeld in de strijd 

om de voetbalrechten van de KNVB. De contractbesprekingen 

gingen tussen de NOS, HMG en Filmnet. Maar ‘Sport 7’ gaat er 

uiteindelijk met de rechten vandoor. Later gaan het Wimbledon 

tennistoernooi én de thuiswedstrijden van het Nederlands elftal 

naar RTL. Sportbonden ontdekken de commerciële mogelijkhe-

den, want sport is ‘big business’ geworden. En daarmee is ook het 

vak van sportjournalist voorgoed veranderd. Want in 1966 was de 

sportwereld en de sportjournalistiek totaal anders dan nu. “Als ik 

in Amsterdam, de Draka. Uiteindelijk begon hij voor zichzelf in 

de elektrotechniek. Toen hij stopte, had het bedrijf veertien vesti-

gingen door heel Nederland.” 

De moeder van Kees Jansma is 89. Kees haalt haar drie keer per 

week op uit het verpleeghuis. “Ik heb van haar het zorgzame 

geërfd. Zij is een echte kloek en ontevreden als ze niet iedereen 

om zich heen heeft. Ik heb dat ook. Dat probeer ik in te dammen, 

maar ik vind het prettig als mijn kinderen naar mij toe komen. Ik 

wil weten hoe het met ze gaat.”

Logisch dat Jansma in de hectiek van het WK juist zijn gezin zo 

miste. Hij geeft ook ruiterlijk toe dat hij uit het verleden geleerd 

heeft. “Mijn huidige vrouw is commissaris bij de politie. Ze heeft 

een hele carrière voor zich. De afspraak is dat we de taken thuis 

verdelen. Dat was in mijn eerste huwelijk zeker niet zo. Ik was het 

allerbelangrijkste en had te weinig oog voor mijn vrouw en gezin. 

Nu is dat gelukkig goed gekomen. Het contact met mijn eerste 

vrouw - en zelfs met haar moeder - is weer goed.” 

Na het WK in 2010 is Kees meteen doorgevlogen naar Canada 

voor een vakantie met zijn vrouw en twee zoontjes. “Ik was bekaf. 

Maar het was heerlijk om na tien weken weer bij elkaar te zijn. Ik 

had met mijn vrouw afgesproken dat de kinderen niet naar Zuid-

Afrika zouden komen. Ze zijn pas 7 en 5 en moesten naar school. 

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Brazilië had ik de oudste aan 

de telefoon. Hij zei: ‘Pap, ik heb mijn Brazilië-shirt aan. Want jij 

weet dat nog niet, maar Brazilië wordt wereldkampioen.’ Ik vroeg 

waarom en zijn antwoord was: ‘Dan kun jij naar huis komen’. 

Toen moest ik wel even slikken.”
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is bepalend geweest voor mijn carrièrekeuze. Ik had al een baan bij 

een advocatenkantoor, maar koos toch voor de sportjournalistiek. 

Toen ik begin jaren negentig begon bij Studio Sport, draaide het 

vooral om de sporters zelf. Ook dat is volgens Kees een grote ver-

andering in de sportjournalistiek geweest. “In mijn begintijd had-

den journalisten helemaal geen contact met een speler. Ken je Kick 

Geudeker van het weekblad ‘Sportwereld’ nog? Die sprak echt niet 

met een speler hoor. De mening van de sporter was hè-le-maal niet 

belangrijk. De sporters keken allemaal op tegen de sportjournalist, 

die had macht. Later werd sportverslaggeving gezien als de B-cate-

gorie van de journalistiek. Daar werd met dédain over gesproken; 

dat telde eigenlijk niet mee. In mijn herinnering was het vroeger 

wel A-categorie. Bob Spaak, Koos Postema, Aad van de Heuvel: ze 

zijn allemaal hun carrière begonnen bij een sportprogramma. Dat 

was niks om je voor te schamen, integendeel. Maar een tijdlang is 

de sport het lelijke eendje van de journalistiek geweest. Het tij is 

volgens mij nu weer gekeerd. Ik werd vroeger wel eens op de school 

voor journalistiek gevraagd voor een praatje. Zaten daar twee of 

drie studenten. Als ik er nu kom, zit het vol met journalisten in spé 

die professionele sportjournalistiek willen bedrijven.”

Kees Jansma wordt in 1988 chef sport bij de NOS. Hij werd dus mijn 

baas toen ik in 1993 gevraagd werd voor ‘Studio Sport’. Als chef heb 

ik Kees leren kennen als een vriendelijke, deskundige, maar bij tijd 

en wijle ook zeer opvliegende man. Gelukkig was hij nooit boos op 

mij. Maar ik heb hem wel eens boos horen roepen op de redactie: 

“Jij bent ontslagen!” Kees is een harde werker en verwacht mini-

maal dezelfde inzet van anderen. “Ik heb de naam een bullebak 

te zijn. Ik ben mijn boosheid snel weer vergeten. Maar ja, de ander 

daar nu aan terug denk … Vroeger waren sportjournalisten insti-

tuten. Als journalist was je ongenaakbaar. Dat waren autoriteiten 

waar je niet aankwam. Mijnhèèr Kuiphof, mijnhèèr Spaak, mijn-

hèèr Cottaar. mijnhèèr ingenieur Ad van Emmenes … Die werden 

niet tegengesproken, maar met alle egards ontvangen. Ze waren 

zó machtig zonder het misschien zelf te weten. Daar zei je u tegen. 

Met die mijnheren ben ik opgevoed in dit vak. Als je er op terug-

kijkt was dat een eenvoudige periode. Deze mensen zouden het 

heel moeilijk vinden om zich in de huidige wereld van de sport-

journalistiek te handhaven. Het was toen allemaal erg afstande-

lijk en misschien ook onafhankelijk. In die tijd kwam ik binnen. 

Ik mocht mee naar een voetbalwedstrijd in het buitenland. Dan 

mocht ik in de auto ‘je’ zeggen. Maar daarbuiten werd ik geacht 

de heren met ‘u’ aan te spreken. Er heerste een strakke hiërarchie. 

Mee-eten aan tafel was ook niet de bedoeling. Ik moest aan een 

apart tafeltje gaan zitten. Ze zeiden wel ‘je’ of ‘Keessie’ of ‘jongen’ 

tegen mij, vooral ‘jongen’. Ik werd naar een ander tafeltje gewe-

zen en vond dat heel normaal. Dat moet je je nu eens voorstellen! 

Toen was de macht van het geschreven woord alles. Daarna kwam 

de televisie. Er kwamen na verloop van tijd steeds meer sportuit-

zendingen. Er kwam commerciële televisie en een strijd wie de 

uitzendrechten zou krijgen. Nu is de sportjournalistiek een oer-

woud aan meningen, iedereen vindt er wat van.”

Ik herken wel iets in de manier waarop Kees bij Herman Kuiphof is 

begonnen. Het is enigszins vergelijkbaar hoe ik ben aangenomen 

door Kees. Nee, ik hoefde geen ‘u’ te zeggen, zijn tas te dragen of aan 

een ander tafeltje plaats te nemen. Maar hij is voor mij wel de man 

geweest die mij voor de sportjournalistiek heeft doen kiezen. Kees 
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aan. In juni 2010 ben ik gestopt als directeur bij Sport 1 tot het 

einde van dit jaar ben ik daar nog actief als sportcommentator. 

Het plan is om een boek te schrijven, dat ga ik althans proberen.  

Mijn zoons hebben geen idee wat hun vader allemaal heeft uitge-

spookt. Het wordt tijd dat eens op te schrijven. Jaren geleden heb 

ik daarvoor al eens een contract getekend, maar na het schrijven 

van een paar pagina’s ben ik gestopt. Dat ga ik nu weer oppakken. 

Die beslissing heeft ook te maken met het boek dat mijn vader 

voor ons heeft geschreven toen hij tachtig jaar werd. Hij gaf een 

diner voor twintig man. Toen bleek dat hij een boek had geschre-

ven op z’n oude typemachine. We vroegen ons al af waar hij toch 

mee bezig was. Het was zijn cadeau aan ons. ‘Mijn leven’ heet het. 

Het was zò ontroerend om te lezen. Ik kijk er nog wel eens in. Hij 

schrijft over zijn werk, zijn gezin. Soms venijnig, zoals over mijn 

huwelijken. Zijn stelling was dat als je ergens aan begint, je het 

dan ook afmaakt. Ik heb dat in zijn ogen niet goed gedaan. Toch 

was hij ook trots op hoe ik nu met mijn eerste vrouw omga, hoe 

tegenstrijdig dat ook klinkt. Ze is voor mij een vriendin en ze past 

zelfs op mijn jongens.”

Natuurlijk spreekt uit het boek van de vader van Kees Jansma ook 

trots op de carrière van zijn zoon. Hoewel hij wel twijfels had over 

de manier waarop Kees beslissingen nam. “Ik herinner me nog dat 

ik hem vertelde dat ik gevraagd was chef sport te worden bij de 

NOS. Hij kwam met allerlei mitsen en maren, twijfelde of ik het 

wel moest doen. Toen zei ik: “Pap, ik heb het al besloten.” Hij was 

in eerste instantie ook sceptisch toen ik WK-Producties kocht. Ach-

teraf was hij zo trots als een pauw. WK-Producties is trouwens op 

een beetje vreemde manier in mijn handen gekomen. Ik werkte 

niet. Daar moet ik rekening mee houden. Toch is die eigenschap 

een eigen leven gaan leiden. Toen ik bij Sport 1 begon, zei de secre-

taresse daar: ‘Jij hebt de reputatie dat je iedereen die je aanneemt 

ook weer ontslaat.’ Dat was zwaar overdreven. Ik steek mijn irrita-

tie niet onder stoelen of banken. Dat past nu eenmaal bij een emo-

tioneel mens als ik ben. Dat uit zich ook op positieve manieren. Ik 

vind het bijvoorbeeld ontzettend leuk om mensen te coachen.” 

Kees heeft me zeker gecoacht en daar heb ik veel aan gehad. Als 

mijn werk een keer minder ging, gaf hij aan hoe dat kwam en 

hoe het beter kon. En bij Kees is er ook ruimte voor complimen-

ten. Ook daar leer je van. Als chef heeft hij mij ‘wegwijs’ gemaakt 

in het vak. “Ik weet niet precies waarom ze me in 1988 gevraagd 

hebben om chef sport te worden. In ieder geval niet vanwege mijn 

glorieuze verleden op dat gebied. Ik vond wel dat ik meer kon en 

moest doen dan verslaggeving. Ik zoek altijd naar de grenzen van 

wat ik doe. Ook daarin lijk ik op mijn vader. Ik vind commen-

taar geven bij wedstrijden nog steeds heel leuk. Je kunt me er  

’s nachts voor wakker maken. Maar er zijn ook nog andere interes-

sante zaken in het leven. Ik vind het ook leuk om leiding te geven, 

programma’s te ontwikkelen en mensen te coachen. Ik vond het 

bij Sport 1 spannend om te zien hoe je de uitzendrechten kunt 

verkrijgen in een moeilijke markt. De ‘gevechten’ met Jos Staat-

sen, Joop van den Ende of John de Mol waren een uitdaging. Ik 

ben bij ‘Studio Sport’ weggegaan omdat ik een nieuwe uitdaging 

zocht. Ik dacht: op een gegeven moment worden mensen toch 

doodziek van diezelfde man, datzelfde verhaal en hetzelfde gelul. 

Collega’s dachten dat ik mijn baan zou missen, maar dat is niet 

zo. Ik heb er echt met ontzettend veel plezier gewerkt. Maar ik ben 

geen type dat met spijt achterom kijkt. Ik ga graag nieuwe dingen 
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waar Reinout en een trits advocaten zaten te wachten. Ik zei: ‘Heb 

je me hiervoor uit Frankrijk gehaald? Had dat niet volgende week 

gekund?’ en: ‘Kan dat vliegtuig me straks ook weer terugbrengen?’ 

Wil dacht: hou je mond Kees. Maar we hebben er iets moois uitge-

sleept en WK-Producties  goed verkocht. Mijn vader vond dat ver-

haal ge-wel-dig. We hebben er zelf goed aan verdiend, maar we 

hebben ook de mensen bij WK-Producties beloond. We vonden dat 

de 25 mensen die er werkten recht hadden op een flinke bonus. Dat 

heb ik ook van mijn vader geleerd: je moet goed aan jezelf denken, 

maar ook aan de mensen die het samen met je doen.”

Als perschef van het Nederlands elftal is Kees Jansma zich tijdens 

het WK in Zuid-Afrika rot geschrokken van alle media-aandacht. 

“Het is op deze manier niet meer te behappen.” Kees vindt het echt 

een puinhoop. Er moet naar zijn mening iets radicaals gebeuren. 

En dat kàn volgens hem ook. “Ik weet dat ik me daar niet populair 

mee maak. Maar het beleid van toekennen van perskaarten moet 

goed worden aangescherpt. Je moet je er eerst van overtuigen wie 

de serieuze (sport)pers is. En je moet gewoon zeggen: ‘Sorry, we 

geven geen 300 maar 150 accreditaties uit.’ Met deze opmerking 

maak ik geen vrienden, dat weet ik. Ook FIFA en UEFA zullen er 

niet blij mee zijn. Maar met de wildgroei aan accreditaties schiet 

je jezelf uiteindelijk in het been. De kwalitatieve berichtgeving 

wordt er niet beter op. De stukken over het werkklimaat op bij-

voorbeeld het WK worden alleen maar chagrijniger.” 

Kees is nog steeds verbijsterd over het aantal cameraploegen dat 

in de aanloop van het WK bij het trainingskamp in Hoenderloo bij 

de hekken stonden. “Dat ze allemaal komen uitrukken voor een 

selectie die nog niet compleet was! Er staan veel te veel mensen. Ze 

samen met Wil Moerer bij het commerciële Canal+. Ik was bij de 

NOS gewend dat alles kon. Hoe anders was het bij Canal+. De zen-

der was in Franse handen en die vonden mijn directeurschap een 

papieren functie. De portemonnee is daar de baas. En als die leeg is, 

is er geen toekomst. Als we aan het einde van de maand geld tekort 

kwamen - en dat gebeurde natuurlijk - was er nooit extra geld. Er 

moest eerst geld binnenkomen voordat het besteed kon worden. Ik 

ben van mening dat je pas geld genereert als je goed beleid maakt, 

investeert in je uitzendingen. Uiteindelijk ben ik op een vrijdag-

middag zò kwaad geworden. Ik zei: ‘Ik kom niet meer terug.’ Thuis 

zei ik tegen mijn vrouw: ‘Ik heb ontslag genomen.’ Ze antwoordde 

dat dat helemaal niet kon. Wil Moerer had namelijk gebeld dat 

Canal+ zich wilde terugtrekken uit de Nederlandse markt en er een 

zelfstandige poot van wilde maken. Dat zelfstandige bedrijf had-

den ze aan ons gegund. We waagden samen de sprong en richtten 

WK-Producties op. Na twee jaar hebben we dat met flinke winst ver-

kocht aan Eyeworks, het bedrijf van Reinout Oerlemans. 

Mijn vader vond het verhaal over de verkoop van WK-Producties aan 

Reinout geweldig. Ik moest het hem steeds weer vertellen. Tijdens 

de verkooponderhandelingen was ik in Frankrijk op vakantie. Maar 

liefst negen partijen waren geïnteresseerd. Ik liep ’s ochtends ergens 

halverwege een berg, gaat mijn telefoon. Wil, mijn compagnon, zei: 

‘Kees, je moet nu naar Nederland komen. Ik zit hier bij Reinout Oer-

lemans en hij wil WK-Producties kopen.’ Ik zei nog dwars:  ‘Ik ben 

met vakantie, dat kan toch volgende week wel?’ Kreeg ik Reinout 

aan de lijn. Had hij een privé-vliegtuig geregeld dat me zou komen 

ophalen. Natuurlijk ben ik gegaan. Ik herinner het me nog goed. 

Mijn zwager en schoonvader brachten me naar het dichtstbijzijnde 

vliegveld. Wil wachtte me in Amsterdam op. Wij naar een zaaltje 
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Wesley Sneijder interviewen. Ik vond het best. Maar hij stelde geen 

vraag, want hij zei: ‘Wesley, this was a total disgrace’. Dat is geen 

vraag maar een statement. Ik antwoordde: ‘Heeft u ook een vraag? 

Ik zou graag een vraag willen horen’. Ik dacht: vraag dan aan Wesley 

of en waarom het een ‘disgrace’ was. Toen richtte die journalist 

zich tot mij en zei: ‘You’re an idiot’. Dát schreef hij natuurlijk niet 

in zijn stukje, maar dat zei hij wel. Mijn antwoord was: ‘Ik ben zo’n 

idioot dat ik weet dat Engeland voor het laatst in 1996 een bal goed 

over de middellijn heeft getrapt. Ik  begrijp dus uw jaloezie’. Vilein, 

dat geef ik toe. Maar de emoties liepen op dat moment hoog op. Die 

journalist keek me aan en reageerde: ‘As I said, you’re an idiot.’ Nou 

ja, toen begonnen we te schreeuwen tegen elkaar en besloot ik dat 

het interview met Wesley klaar was. Die was daar overigens heel 

blij mee na een verloren finale en zestig interviews. Zulke inciden-

ten komen voort uit het simpele feit dat het te massaal is. Er zijn 

teveel persmensen, ècht teveel. Ik was ontgoocheld door deze ruzie. 

Tien weken van huis, tien weken weg. Je zit daar na die finale. Jan-

ken in de kleedkamer. Iedereen is teleurgesteld, boos, emotioneel ...  

Spelers willen op zo’n moment niet geconfronteerd worden met 

een camera. Dan zeg ik: ‘Jongens, ik vind het ook verschrikkelijk, 

maar het moet.’ En ze zijn allemaal geweest, dat vind ik een top-

prestatie. Ik weet niet wat ze allemaal gezegd hebben, daarvoor was 

het te druk. Maar op zo’n moment denk ik wel: journalisten kom 

op. Een beetje inleven in de sporters, dat zou toch moeten kunnen.”

Er was ook nog een ander incident in Zuid-Afrika, waarin voet-

baller Elia een vriend via twitter ‘uitscheldt’ voor kutmarokkaan. 

Het was een grap. Maar een algeheel twitterverbod van Jansma 

was het gevolg. “Ik ben niet achterlijk. Ik heb jonge kinderen en 

weet wat er zoal aan social media als twitter en facebook te koop 

zijn ook nog eens allemaal geaccrediteerd, belachelijk! Het is voor 

de spelers ook vervelend. Programma’s als RTL Boulevard en SBS 

Shownieuws - ik kijk er zelf soms ook naar hoor - horen wat mij 

betreft onderaan als het gaat om de toekenning van officiële pers-

kaarten. Het huidige persbeleid is voor spelers én journalisten geen 

pretje. Er is een enorme wildgroei aan journalisten die allemaal 

een graantje mee willen pikken. Als je ziet waar onze bondscoach 

zich doorheen moet worstelen om een behoorlijk vraaggesprek op 

enig niveau te voeren ... Dat is bijna onmogelijk. Dan krijg je reac-

ties als ‘wat is hij kortaf’. Ja, vind je het gek? Er is teveel aandacht 

voor zaken die te weinig serieus zijn. Journalisten houden zich 

ook lang niet allemaal aan de persconferenties. Ze proberen overal 

en altijd tussendoor spelers en trainer te spreken. Er zit geen rem 

meer op. Het  is zo massaal dat je die hysterie nauwelijks nog kunt 

sturen. In 1988 had ik op het EK een uitgebreid gesprek met trainer 

Rinus Michels. Dat is nu niet meer voor te stellen.” 

Juist door de enorme media-aandacht kreeg Kees het tijdens het 

WK als perschef aan de stok met een Britse verslaggever. “Ik vind 

nog steeds dat ik daarin tot op zekere hoogte gelijk had. Na de ver-

loren finale heb ik echt mijn stinkende best gedaan iedereen voor 

de camera’s te krijgen, net als bij de andere wedstrijden. Je moet 

je voorstellen dat er van de kleedkamer tot aan de spelersbus een 

lange kronkelende gang loopt, afgeschermd door hekken. Het was 

echt een behoorlijk eind lopen. Op elke centimeter stonden journa-

listen. Met camera’s en microfoons, wel en niet geaccrediteerd. Het 

was tien voor half een ’s nachts. De stemming kun je je wel voorstel-

len na de verloren finale. We - spelers, trainer en ik - hadden veel pers 

te woord gestaan. Toen stond die Britse verslaggever daar. Hij wilde 
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is. Je wilt als perschef spelers niet alles ge- en verbieden. Iedereen 

vond al dat er niet getwitterd mocht worden. Maar ik zei nog: ‘Ga 

lekker twitteren, maar denk wèl na.’ Ik besloot dus dat de jongens 

wel mochten twitteren.”

Totdat Jansma via zijn telefoon het nieuws in het ‘Algemeen Dag-

blad’ bekijkt. Met daarin het bericht dat speler Eljero Elia rept 

over een kutmarokkaan. “Ik loop meteen naar boven. Elia stapt 

net uit zijn kamer. Voordat ik mijn mond open doe, zegt hij al:  ‘Ik 

weet het al via mijn zaakwaarnemer.’ Ik antwoordde dat hij dan 

een goede zaakwaarnemer had, maar dat het twitteren nu voor 

iedereen voorbij was. Ook al is het voor de grap, zoiets moeten 

we echt niet willen. Twitter heeft een enorme impact. Het geeft 

ook wel aan hoe de communicatielijnen lopen. Niks blijft geheim. 

Maar een journalist die een mooi en diepgaand verhaal wil, krijgt 

daarvoor helaas nauwelijks de kans. Dat moet veranderen.”

Kees Jansma heeft een contract als perschef bij de KNVB tot 2012 

met een optie voor nog twee jaar. Gaat hij die vier jaar volmaken, 

gaat hij met het Nederlands elftal naar Brazilië? “Dat hangt van 

mijn geloofwaardigheid af. De spelers vinden dat ik aan hun kant 

behoor te staan. Ze zeggen heel vaak: ‘Ja jij met je pers, jij bént 

van de pers.’ Dat is niet erg om te horen, want ik wil inderdaad 

de belangen van spelers èn pers verdedigen. Ik ga nog  eens goed 

nadenken over mijn functie. Trouwens: de bondscoach moet het 

ook willen. Misschien komt er over twee jaar een nieuwe coach, 

die zegt: ‘Ik wil Tan als perschef ...’”

‘Een journalist die een mooi en 

diepgaand verhaal wil, krijgt daarvoor 

helaas nauwelijks de kans.’


