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et Groningse dorp 
Bedum zou dezelfde 
naamsbekendheid 

kunnen hebben als pakweg 
Beilen, Ermelo, Haaksber-
gen, Venray of Woerden. 
Leuk om te wonen, aardig 
om er een keertje doorheen 
te rijden, maar dat was het 
dan. En toch hoor je ‘ieder-
een’ over Bedum en vrijwel 
niemand over die andere 
vijf plaatsen. Voetbalvolgers 
weten hoe dat komt: Arjen 
Robben!

Tekst en foto’s: René Otterloo

Was Arjen Robben niet in Bedum ge-
boren, dan zou de plaats (8.000 inwo-
ners) het qua pr-waarde moeten doen 
met de scheve toren van de Walfridus-
kerk. Die staat opmerkelijk genoeg 
schever dan de toren van Pisa (4,18 
graden uit het lood om 3,97 graden), 
maar die Toscaanse klokkentoren 
wordt wél door een paar honderddui-
zend mensen per jaar bezocht. Waar 
ging het mis in de citymarketing?

De rijzende ster van Arjen Robben 
zorgde ervoor dat heel Nederland en 
de landen waar de dribbelaar voet-
balde (Engeland, Spanje, Duitsland), 
weten waar het dorp ligt. Zoals Vars-
seveld ooit werd overspoeld door 
bussen met Zuid-Koreaanse toeristen, 
vanwege de successen van Guus Hi-
ddink als bondscoach van dat land, 
zo gek werd het in Bedum overigens 
niet. 

‘Maar als ik vertel dat ik uit Bedum 

H kom, voor mijn werk of op vakantie, 
dan weten best veel mensen de naam 
van Arjen te noemen’, zegt Jack Sui-
veer, één van de abonnees van Panen-
ka Magazine in het dorp. ‘En als dat 
niet zo is, bijvoorbeeld als ik in Duits-
land ben, dan zeg ik het zelf wel eens.’

Vaak genoemd

Suiveer valt ook iets op. ‘Weet je wat 
ik zó apart vind? Dat de naam van Be-
dum relatief vaak wordt genoemd als 
het om Arjen gaat. Bij andere spelers 
heb je dat een stuk minder. Wanneer 
hoor je nu dat Rafael van der Vaart uit 
Heemskerk komt? Tot voor kort wist 
ik dat niet eens. Ik heb er geen verkla-
ring voor. Misschien omdat Bedum 
als heel ver weg klinkt. Aan de an-
dere kant: als er een kinderboek over 
Arjen verschijnt, dan komt het Jeugd-
journaal wel meteen naar Bedum om 
opnamen te maken op zijn oude basis-
school.’

Onze abonnee signaleert ook de sym-
pathiefactor. ‘Arjen is een rustige jon-
gen zonder sterallures of een tumul-
tueus privéleven. Ik heb in een Duits 
tijdschrift een interview gelezen met 
een trainer, die zijn spelers zoveel mo-
gelijk teamgenoten als Arjen Robben 
gunt. Dat bedoel ik. Je hoort nooit iets 
negatiefs over hem. Ik hoop dat ‘ie na 
zijn loopbaan een leuke functie bij FC 
Groningen krijgt. Die jongen heeft een 
netwerk over heel Europa, dat kan de 
club goed van pas komen.’ 

Samen langs de lijn

Gerrit Koning, al bijna veertig jaar uit-
bater van een gelijknamige horecage-
legenheid langs het Boterdiep, heeft 
een speciaal hoekje in zijn uitspanning, 
met verschillende ingelijste shirts van 
Robben aan de muur. Persoonlijk ge-
kregen en voorzien van een handteke-
ning hangen daar tricots van Chelsea, 

Real Madrid, Bayern München en drie 
van het Nederlands Elftal. 

Koning: ‘Arjen was een serieuze sport-
jongen, dus in de discotheek die wij 
in zijn jeugdjaren hadden, kwam hij 
niet veel. Als hij niet hoefde te spelen, 
kwam hij wel eens een drankje halen. 
Verder niet. Ik heb veel sympathie 
voor hem en dat niet alleen omdat hij 
toevallig uit Bedum komt. Ik ken zijn 
ouders goed, omdat we in het verleden 
samen langs de lijn stonden om naar 
onze zoons te kijken. Bij de F-jes van 
v.v. Bedum.’

Robbencafé

En zo ontstond ook het idee een Rob-
bencafé te openen in Bedum ten tijde 
van de WK’s en EK’s waaraan Arjen 
deelnam. Het waren hoogtijdagen 
voor Koning en zijn crew, want het 
Nederlands Elftal presteerde vaak 
top toen Robben meedeed. ‘De eerste 
keer was in 2004, het toernooi van de 
beroemde Robben-wissel. Vanaf dat 
moment liep het hier storm met bin-
nen- en buitenlandse televisieploegen. 

Een standbeeld 
of iets anders?

Robben in cijfers

82.300.000 Totaal betaal-
de transfersommen in euro’s. 
6.970.000 Resultaten zoek-
machine Google op naam Arjen 
Robben. 994.221 Vind-ik-leuks 
op Facebook. 65.071 Volgers op 
Twitter. 593 Officiële duels. 206 
Doelpunten in officiële duels.96 
Aantal interlands Oranje. 31 
Persoonlijke prijzen en titels. 
5 Clubs: FC Groningen, PSV, 
Chelsea, Real Madrid, Bayern. 3 
Kinderen: Luka, Lynn en Kai
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De laatste twee keer hebben we over-
geslagen, omdat Oranje in 2016 en ’18 
niet meedeed. Nu is hij gestopt als in-
ternational, dus voor ons is het mooi 
geweest.’

Het pas verschenen boek over zijn 
voormalige dorpsgenoot staat intus-
sen achter de bar, een cadeautje van 
schrijver Harry Walstra die hij van 
informatie voorzag. Twee bierglazen 
fungeren als boekensteun. ‘Het is in-
derdaad geen autobiografie. Ik denk 
dat Arjen het daar nog te vroeg voor 
vindt, maar je kunt er natuurlijk een 
keertje op wachten dat iemand zijn 
carrière samenvat. En die loopt ook op 
zijn einde. 

Arjen is volgens mij geen jongen die 
op lager niveau gaat spelen, bijvoor-
beeld bij FC Groningen. En het lijkt 
mij ook geen type voor China of de 
zandbak. Daarvoor is hij teveel fami-
lieman.’

SV Bedum - Sportlaan
Daar waar het allemaal begon. 
In de jeugdjaren van Arjen telde 
Bedum nog twee amateurclubs: 
CVVB (zaterdagvoetbal) en v.v. 
Bedum (op zondag). Intussen 
zijn beide clubs alweer een aan-
tal jaren gefuseerd tot SV Bedum, 
maar de locatie van het sportcom-
plex is dezelfde gebleven. 

 
Cafe Koning - Boterdiep
De zoon van horecaondernemer 
Gerrit Koning, Daniël, speelde 
in de F-jes van v.v. Bedum met        
Arjen. Mede om deze reden is de 
cafébaas de stervoetballer altijd 
blijven volgen. Af en toe reist hij 
naar München om hem bij Bayern 
live in actie te zien. Sinds 2004, 
toen Arjen zijn eerste grote toer-
nooi speelde (EK in Portugal), 
tovert hij zijn nering om tot Rob-
bencafé. 

 
De Gele Klap - Herestreek
Waar koop je in Bedum een boek 
over Arjen Robben? Dat is niet zo 
moeilijk. Wie het dorp binnenrijdt 
vanuit de richting Groningen, 
passeert een geelgekleurde brug: 
De Gele Klap. Pal daarnaast tref je 
de boekhandel aan met een stapel 
boeken op voorraad.

 
Togtemaschool - De Vlijt 
De Togtemaschool, waar Arjen 
Robben leerde lezen en schrijven, 
heeft zijn beste tijd gehad. Be-
dum ligt middenin het Groningse 
aardbevingsgebied en dus ligt er 
een plan op tafel om pal er tegen-
over een nieuwe ‘aardbevingsbe-
stendige’ school te bouwen. Zou 
het dan de Arjen Robbenschool 
worden?

 
Cruyff Court - Waldadrift
Aan de Waldadrift ligt een Cruyff 
Court dat daar is aangelegd om-
dat Robben in 2003 de eerste was 
die de Johan Cruyff-prijs voor 
meest talentvolle speler van de 
eredivisie won.  Het veldje in Be-
dum ligt op de plek waar Arjen 
zelf ook vaak tegen de bal trapte.  

Standbeeld?

Wat kan Bedum tenslotte doen als blij-
vend eerbetoon aan Arjen Robben? 
Een ‘Robbenveldje’ in de vorm van een 
Cruyff Court ligt er al (een paar jaar ge-
leden werd de mat vernieuwd omdat 
die was stukgespeeld). Tot erelid van 
zijn vroegere voetbalclub is hij reeds 
benoemd. 

De gemeente Bedum denkt momen-
teel na over dit vraagstuk. Caféhou-
der Gerrit Koning zou het wel weten: 
hij pleit voor een standbeeld. Want 
als Dennis Bergkamp er eentje heeft – 
bij het stadion van Arsenal - dan zou 
Arjen er op zijn minst toch ook eentje 
verdienen?
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roeg of laat zat ‘ie 
er natuurlijk aan te 
komen: een biografie 

over Arjen Robben. Een auto-
biografie is het niet, daarvoor 
achtte één van Nederlands 
beste voetballers de tijd nog 
niet rijp, maar het boek geeft 
wel een zeer gedetailleerd 
overzicht van zijn imposante 
carrière. Bijgaand de tekst 
van de eerste pagina’s uit het 
werk van de auteur in kwes-
tie. De voetbalreis begint in 
Bedum.

Tekst: Harry Walstra 
Foto’s: Harry Walstra en René Otterloo

Vincent Geerling is voorzitter van 
de jeugdcommissie van SV Bedum. 
‘Wanneer je een boek wilt schrijven 
over Arjen Robben dan moet je Wim 
Heemstra bellen,’ zegt hij direct. ‘Wim 
Heemstra was Arjens meester op de 
lagere school, is betrokken bij onze 
voetbalclub en weet álles over Arjen.’ 
Dat klopt, zegt de oud-leraar even later 
als ik hem op maandagavond 10 april 
2018 bel.

‘Ik wil je daar best wat over vertellen, 
maar het is een herhaling van zetten, 
want alles wat ik zeg heeft al ontelbare 
malen in verschillende media gestaan, 
in binnen- en buitenland.’ Dankzij de 
carrière van zijn vroegere leerling heb-
ben het dorp en de plaatselijke voet-
balclub veel publiciteit gehad, vertelt 
Heemstra. 

Die publiciteit is voor mij óók een inte-
ressant thema, want de titel van deze 

biografie, ‘Arjen Robben. Het bijzon-
dere leven van een wereldster uit Be-
dum’, benadrukt het contrast tussen 
een wereldster en een klein Gronings 
dorpje. Wat hield die publiciteit dan in? 
‘Op het moment dat Arjen als twaalf-
jarig voetballertje naar FC Groningen 
ging zal er misschien wat ophef ge-
weest zijn, maar zo bijzonder was dat 
niet op dat moment,’ zegt Heemstra 
met een typisch Groningse tongval. 

‘De eerste écht grote belangstelling 
kwam pas op het moment dat Arjen op 
zestienjarige leeftijd debuteerde in het 
eerste van FC Groningen, want daar-
door kreeg hij landelijke bekendheid 
en werd duidelijk dat hij uit Bedum 
kwam. Een paar jaar later volgde die 
transfer naar PSV, en geleidelijk aan 
volgde er nog meer interesse. Op het 
moment van zijn vertrek vanuit Ne-
derland naar Chelsea, waar wij als club 
trouwens € 56.000,00 aan overhielden, 

kwam er internationale belangstelling 
voor Bedum. Eerst waren daar de En-
gelsen en later reisden journalisten 
vanuit de hele wereld in deze richting. 
Dat werd vooral veroorzaakt door 
zijn successen bij Bayern München en 
doordat Arjen driemaal geschitterd 
heeft op een wereldkampioenschap. 
Het Duitse ZDF is bijvoorbeeld ge-
weest om een reportage te maken, 
maar wij hebben hier ook Zwitsers en 
Belgen gehad. Zelfs vanuit Mexico zijn 
er journalisten naar Bedum gereisd. Ik 
heb het allemaal genoteerd maar uit 
mijn hoofd weet ik het echt niet meer. 

Het waren journalisten van verschil-
lende media: televisiestations, radio-
programma’s en ook vertegenwoordi-
gers van tijdschriften en kranten. Van 
de Nieuwe Revu tot de Bild Zeitung. Je 
kunt wel zeggen dat Arjen Robben ons 
op de kaart heeft gezet.’ (…)

‘Je kunt wel 
zeggen dat 
Arjen ons op 
de kaart heeft 
gezet’

V

Het is zaterdagmorgen 14 april 2018, 
een grauwe dag. Ten noorden van 
Groningen is het grijs, groen en weids. 
Mijn bestemming is een groot dorp 
met achtduizend inwoners. Aan de 
oostkant ervan wonen vader en moe-
der Robben nog steeds in het geboor-
tehuis van hun zoon en dochter, in een 
ruim opgezette wijk met veel twee-on-
der-een-kap woningen. Hans en Marjo 
Robben wonen in een straat met alleen 
vrijstaande woningen. Aan de ande-
re kant van het dorp ligt sportcom-
plex De Beemden. Het bestaat uit een 
zwembad, sporthal, tennisbanen en de 
voetbalvelden van SV Bedum.

Bij zwemclub Ducdalf Bedum is 
drievoudig Olympisch zwemkam-
pioene Ranomi Kromowidjojo haar 
zwemcarrière gestart, op een kleine 
tweehonderd meter afstand van het 
voetbalcomplex waar Arjen Robben 
zijn loopbaan begint. Tot vijf jaar terug 
had het dorp nog twee clubs. De VV 
Bedum was de openbare voetbalclub 
die op zondag speelde, terwijl CVVB 
(Christelijke Voetbal Vereniging Be-
dum) de zaterdagclub van het dorp 
was.

In november 2017 trad Edwin van 
Zanten terug als voorzitter van de 
fusieclub. Hij werd opgevolgd door 
Martin Broekmans. ‘De combinatie 
Robben-Bedum werkt bijna als een 

toeristische attrac-
tie,’ zegt Edwin 
van Zanten in de 
bestuurskamer van 
SV Bedum, terwijl 
aan de andere kant 
van de tafel Martin 
Broekmans instem-
mend knikt. 

‘De hele wereld 
aan journalisten is 
hier langs geweest. 
Vooral als Arjen 
weer naar een an-
dere club ging, een 
Champions League-finale speelde of 
er weer een groot toernooi met Oran-
je was.’ Van Zanten is iets later aan-
geschoven omdat hij leider is van het 
elftal JO17-2 waarin zijn vijftienjarige 
zoon Bjorn voetbalt. ‘We hebben net 
met 2-1 gewonnen van Poolster JO-1,’ 
kan hij tevreden melden. 

Jos Broekmans, de zoon van de huidi-
ge voorzitter, speelt later op de middag 
in het eerste van SV Bedum. ‘Die jon-
gen is nog maar achttien jaar en keept 
nu al in het eerste elftal. Dat is echt een 
groot talent,’ aldus Edwin van Zanten. 
Hij heeft een dikke knipselmap meege-
nomen die uitpuilt van de Robben-ar-
tikelen en -interviews uit kranten en 
tijdschriften uit binnen- en buitenland. 
Evenals Wim Heemstra verhaalt hij 
van televisiestations uit de hele wereld 
die helemaal naar Bedum kwamen en 
daar gastvrij onthaald werden. 

In een interview uit 2006 zegt Mar-
tin Broekmans het jammer te vinden 
dat Bedum in promotioneel opzicht 
maar spaarzaam profiteert van Arjen 
Robben als bekend persoon. ‘Waar je 
ter wereld ook bent, acht van de tien 
mensen weet wie Arjen Robben is. We 
hebben daar te weinig gebruik van ge-
maakt om ons als dorp op het gebied 
van bedrijvigheid op de kaart te zet-
ten.’ 

Broekmans’ mening hierover anno 
2018: ‘Als voetbalvereniging zagen 
wij het grote belang van Arjen Robben 
als uithangbord altijd al, zonder daar 
misbruik van te maken. Alles gaat in 
overleg met Arjen en zijn familie. Ar-
jen is heel nuchter, bescheiden en ge-
woon gebleven en voor hemzelf hoeft 
hij niet zo nodig op de voorgrond te 
staan, maar hij staat er jegens ons altijd 
wel open voor. Wat ik in 2006 bedoelde 
was dat de gemeente altijd wat terug-
houdend was. Men is er zich nu wel 

veel bewuster van geworden dat de 
uitstraling van Robben ook voor de ge-
meente Bedum heel positief is.’

Edwin van Zanten: ‘Arjen is ook vrij 
snel na zijn eerste grote transfer ere-
burger van Bedum geworden, en in 
2013 werd hij erelid van onze club. Ja, 
hij vond het zeker een eer. Wij hebben 
hem een ingelijst shirt aangeboden, 
maar ik heb geen idee of hij dat thuis 
ergens heeft opgehangen.’ 

‘Hier in de kantine bevinden zich ook 
een paar gesigneerde wedstrijdshirts 
van hem,’ vult Martin Broekmans aan. 
‘Een Chelsea-shirt, een Real Madrid-
shirt en een shirt van Bayern München. 
Iedereen die hier komt weet natuurlijk 
dat Arjen in zijn jeugd bij ons gevoet-
bald heeft, en die shirts zijn echte blik-
vangers.’ 

Edwin van Zanten: ‘We zijn als bestuur 
en als Bedumers enorm trots op Arjen, 
maar we schreeuwen het niet van de 
daken.’ Martin Broekmans: ‘Als Bedu-
mers zijn wij net zo nuchter als Arjen 
zelf. Wanneer mensen vragen waar wij 
vandaan komen beginnen wij niet zelf 
over Robben. Maar als wij zeggen dat 
wij uit Bedum komen en mensen be-
ginnen vervolgens over Arjen Robben, 
dan zullen wij daar wel heel trots op 
reageren’. 

Edwin van Zanten: ‘De combinatie 
Robben/Bedum is enorm bekend. 
Moet je maar eens opletten bij een 
wedstrijdverslag. Bijna altijd wordt 
gezegd dat hij uit Bedum komt en bij 
andere spelers zoals Wesley Sneijder 
hoor je haast nooit waar zij vandaan 
komen.’

Arjen Robben
Het bijzondere leven van een 
wereldster uit Bedum
JP Sport - € 19,90


