
Achterhoeks dichter Eddy Buiting over Ronald Koeman: 
 
De speler 
 
Soms is een speler even 
Een spiegel van het leven 
Niet alles draait om klasse 
Maar om erkennen van je zwaktes 
Discipline, duidelijkheid en normaal doen 
De kracht halen uit je beperking 
Dat is wel even een ding 
Soms is de sliding 
Beter dan een goal 
Soms is de tackel 
De slidingbroek vol aarde 
Voor het team van grotere waarde 
 
De spits maakt ze 
Krijgt de krantenkoppen 
Maar achter die vedettes 
Daar lopen de karakterkoppen 
Die moet je beminnen 
Zo gaat het bij bedrijven 
Zo gaat het bij gezinnen. 
 
Maar genoeg over Rogier Meijer 
Mijn Doetinchemse  voetbalheld 
Die zich eergister helaas voor vanavond heeft afgemeld 
 
De mensen van DZC 
Brachten een goede vervanger mee 
Die ook een aardige bal kon raken 
In elk muurtje dat hij ging kraken 
Schoven de knietjes angstig naar binnen 
Als de aanloop ging beginnen 
 
Schoot Barca naar de grote oren 
Koeman met het schotkieftkieftkieft 
Meisjes en jongens waren samen verliefd 
Op eensnuutje dat geen baardgroei blieft 
In de wereld van de Rolexen en faam 
Bleef hij dat jochie van de pindakaasreclaam 
 
Kan dat wel kapot? 
Dat imago van de gestampte pot 
Die schipper van de Kameleon 
Slagerszoon met sproeten 
Maar ook niet vies van praal 
Grote muil of een glaasje 
Bleek binnen de lijnen 
uiteindelijk weldegelijk een baasje 
 
Grun, Ajax, PSV, Barca, Feyenoord. 
685 potjes, 239 keer gescoord  
Met Ruud Geels speelde ie 
Als enige voor de grote drie 
Noem een prijs en hij heeft die beker 
Ronald Koeman is wel hier: en dat is seerseker. 
 
 
 
 
 



Achterhoeks dichter Eddy Buiting over Ronald Koeman: 
 
De trainer 
 
Als stopper van een goed stel 
Weet Ronald Koeman de waarde 
Van die rondtocht door de grachten 
Van eendracht maakt machte 
En de grote der aarde 
 
Maar ga er maar aan staan 
In de wereld van de meningen 
De meningen over de meningen 
Insta posts, hoedjes, kettingen 
Patta’s, followers en dat soort dingen 
De meningen over de meningen over de meningen 
 
Dat moet je als gearriveerd coach 
Met de schaapjes op het droge 
Wel een hand van hoge 
Nodig hebben voor die hoogste baan 
Die je al een aantal keer 
Aan je voorbij zag gaan 
Aan de andere kant 
Zijn al die geslepen messen 
Een fluwelen kussen  
Vergeleken met een baan bij Vitesse 
 
Coach Koeman kent geen hokje 
Geen leermeester, geen stokje 
En dat maakt hem eigen 
Maar ongrijpbaar tegelijk 
Koeman teert op gewone waarden 
Maar heeft ze bij de nieuwe generatie 
Blijkbaar kunnen laten aarden 
En dat is een traktatie 
Zonder de Sneijders, Robben en van persies 
 
Ongecompliceerd 
Hij relativeert 
Laveert tussen hoofd en hart 
Maar is waar nodig bikkelhard 
De jobhopper werd een opbouwer 
De mislukkeling een volhouwer 
 
En een gegeven: hoe fijn 
Hij zal voorlopig bij ons zijn 
Want na dit tijdstip  
Vertrekt er uit Doetinchem niet langer een trein 
 
De coach Koeman 
Zit niet in een hokje 
Heeft een rechte rug 
Hij geeft ons allemaal 
een nieuw oranje terug 
zonder gezwets, zonder gekrijs 
Zonder sensatie 
Die bokaal van eendracht 
Die nieuwe generatie 
Is onze allermooiste prijs 
Die is al binnen 
Die prijs is van ons 
Zonder een finale te winnen 


