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Ze heeft weinig met
voetbal, maar alles met
de mensen die de sport
beoefenen. Dat laatste
was ook dé reden voor

Vrougje Fikke uit Duiven om toe
te happen toen de Amsterdamse
sportjournalist Maarten Bax haar
vroeg of ze mee wilde werken aan
een boek met portretten over Jo-
han Cruijff. De 54-jarige schrijf-
ster sprak veertien Nederlanders
die ‘Nummer 14’ van nabij hebben
meegemaakt.
Voor Fikke, die sinds 2011 tekst-

bureau Fiksem runt en teksten
schrijft voor uiteenlopende op-
drachtgevers, was de sportieve
klus een van de meest enerve-
rende die ze ooit heeft mogen kla-
ren. ,,Maarten Bax schreef voor
kranten en tijdschriften in bin-

nen- en buitenland, werkte voor
de tv en is nu initiatiefnemer van
de website Exprofs.nl. Ik kwam
met hem en zijn site in contact
omdat ik voor de voetbalwebsite
Hetgeldersevoetbal.nl schrijf.’’
Fikke kwam in 2011 in aanraking

met voetbal. ,,Dat heb ik te danken
aan Ton Fitsch. Ton was algemeen
manager bij Sportvereniging Bab-
berich en zocht een rechterhand
die hem kon helpen bij het opzet-
ten van de businessclub en die uit-
nodigingen en publicaties kon ma-
ken. Het begon voor mij met het
redigeren van de presentatiegids
van het eerste elftal.’’
Fikke werd voor SV Babberich

een vaste waarde. ,,’Je hebt een
heel prettige schrijfstijl’, zei Ton
tegen me. ‘Zou je niet meer voor
ons willen doen?’’’ Ik interviewde
toen ook voetballers van het eer-
ste. In het begin waren er echt rare
blikken, zo van: hè, gaat een vrouw

ons nu interviewen? Ze wenden er
snel aan, haha, ook al omdat het
mij vooral te doen was een per-
soonlijk portret te schetsen. Wie is
de mens achter de voetballer, dat
intrigeert mij enorm.’’
Dit werk beviel Fikke zo goed

dat ze ook online aan de slag ging.
Zo schreef ze voetbalportretten
voor Hetgeldersevoetbal.nl. Hier-
door kwam ze in beeld bij Bax, die
al rondliep met plannen voor zijn
Cruijffpublicatie.
In het boek, Cruijff, 14 – Bijzon-

dere ontmoetingen met het fenomeen
geheten, zijn 100 portretten opge-
nomen van mensen die de beste
Nederlandse voetballer aller tijden
goed hebben gekend. Fikke nam
veertien vraaggesprekken voor
haar rekening.
,,Zo heb ik Cruijffs vaste foto-

graaf, Broer van den Boom, geïn-
terviewd. Ook Frank Westerop,
politieman en Amsterdammer van
het Jaar 2017, en Johan Klein Geb-
bink, de chef-kok van het Neder-
lands elftal. Ze schetsten een
prachtig beeld van de mens Cruijff
en hoeveel aanzien hij genoot bij
iedereen. 
,,Hij was een groot Nederlander

met een warm hart. Dat vertelde
onder anderen rolstoeltennisser
Tom Egberink me – hoe hij op-
kwam voor mensen met een be-
perking, bijvoorbeeld. Tom heeft
op de Johan Cruyff Academy geze-
ten en was één jaar een van de

veertien ambassadeurs van de Jo-
han Cruyff Foundation.’’
Fikke, die de 24 maart 2016 over-

leden Cruijff nooit sprak en die
maar weinig voetbalbeelden van
‘Jopie’ heeft gezien, heeft veel res-
pect voor de Grote Amsterdammer
die triomfen boekte met Ajax en
Barcelona. ,,Ik ben vooral onder de
indruk van zijn maatschappelijke
betrokkenheid. Maar ook Cruijff
was maar gewoon een mens. Zo
kon hij net als anderen best wel-
eens nukkig zijn – dat hij als speler
gewoon bleef roken terwijl hij
wist dat het eigenlijk niet mocht.
En dat hij stukken afsneed om eer-
der bij trainingen in het Amster-
damse Bos te zijn.’’

� Cruijff, 14 – Bijzondere ontmoetin-
gen met het fenomeen, Maarten
Bax, Vrougje Fikke e.a., uitgeverij
Eye4Sport, €14,95, is vanaf 14 maart
verkrijgbaar.

Veertien gesprekken over
Nummer 14

Ze heeft Johan Cruijff nooit zelf gesproken, maar de Duivense is
onder de indruk van de beste voetballer ooit van Nederland. Vrougje Fikke

sprak veertien bekenden van hem voor een boek.

Duivense auteur Vrougje Fikke werkt mee aan boek over Johan Cruijff

Ook Cruijff was maar
gewoon een mens.
Zo kon hij net als
anderen  best
weleens nukkig zijn
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