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de kelder van het betaald voetbal

 FC Omniworld, de profclub van Almere, verkeert 
in de onderste regionen van de Jupiler League.  
Maar topscorer Sander Duits droomt ervan te spelen 
in de eredivisie. Of in de Engelse Premier League. 

Het is deze vrijdagavond koud in
het kleine Almeerse Mitsubishi Fork-
lift Stadion. De vlaggen staan strak, de 
polder erachter is donker en bevroren, 
de oostenwind jaagt door de open hoe-
ken tussen de tribunes. Voor de wed-
strijd van FC Omniworld (dan 15de
in de Jupiler League, de voormalige
eerste divisie) tegen Fortuna Sittard 
(een-na-laatste) verzamelt vak E2 zich 
vroeg in de kantine.
Er is nieuws (trainer Peter Boeve heeft 
griep maar heeft wel zijn contract 
verlengd, assistent-trainer Peter van 
Vossen doet de coaching vanavond, de 
populaire verdediger Remco Heerkens 
stopt met voetballen), het shirtje van 
een supporter wordt bewonderd en 
geprezen, en het eerste magazine van
supportersvereniging Polder Pride is 
uit, met een verslag van de suppor-

tersavond en een portret van de mate-
riaalman (‘Alle ballen op Herman den
Enting’). Bovendien blijkt Boeve met 
vier opmerkingen het citatenrubriekje
Quotezakken te hebben gehaald: 
‘De voetbaldichtheid in deze omgeving 
is groot.’ 
‘Wij gaan jeugdspelers meer betrek-
ken bij het eerste. Dat scheelt in mei
weer selecteren.’ 
‘Een aap valt pas uit de boom als er
een banaan onder ligt.’ 
‘Ik hoef niet zo nodig naar Qatar
om een kameel tussen de benen te
 spelen.’

Ook afgezien van zijn quotabitility
blijkt Boeve populair in de kantine.
Want:
1. Boeve heeft Peter van Vossen mee-
gebracht.

2. Boeve ligt goed bij de sponsors.
3. Boeve toont belangstelling voor de 
eigen jeugd. 
4. Boeve heeft oog voor vrijwilligers. 
5. Boeve maakt de individuele spelers 
beter. 
6. Boeve laat het elftal beter spelen.
En 7, niet onbelangrijk, Boeve heeft 
aandacht voor de supporters. 
Die verzamelen zich om kwart voor 8 
met een paar honderd man langs de 
zijlijn, de jeugd in vak F1, ernaast in E2 
de oudere jeugd, voornamelijk twinti-
gers en dertigers met vaste banen. Het 
handjevol kleumende aanhangers van 
Fortuna Sittard wordt hartstochtelijk 
toegezongen:

       Welkom in de hel
       Welkom in de hel
       Welkom in de hel van Flevoland

Omniworld-supporters in vak E2


