
Een Ontmoeting met Jacco Eltingh en Marc Overmars op 

5 november 2021. 
 
Het was onzeker of “de Ontmoeting met ….” door zou kunnen gaan. Door de oplopende 

besmettingen en vervolgens de beperkende coronamaatregelen bleef het onzeker.  
Maar uiteindelijk zijn we blij dat het toch gelukt is. 
Ruim 75 leden van de NES hebben met belangstelling het “interview” tussen Jacco Eltingh 

en Marc Overmars gevolgd. Beide heren zijn geboren en getogen in deze streek en zijn er 
ook altijd blijven wonen. Ook zijn ze al heel lang goed met elkaar bevriend en dat was 

merkbaar door de manier waarop ze met elkaar omgingen. 
Het was voor Marc de eerste keer dat hij in Epe een “interview” gaf. Voor bewoners van 
z'n eigen dorp wilde hij het graag doen, verder is hij niet zo van de interviews. En omdat 

er geen journalisten in de zaal waren, kwamen er een aantal leuke details naar buiten. 
Onderwerpen die aan de orde kwamen: leren van de oudere generatie, invloeden van 
sociale media, mix in teams van oudere en jongere spelers, wat leer je van de trainer, 

Louis van Gaal, die overal bovenop zit, Wenger bij Arsenal, die het laat gebeuren, 
motivatie bij spelers en hoe om te gaan met teleurstellingen. 
Inmiddels al weer10 jaar is Marc betrokken bij Ajax als Directeur Spelersbeleid. Er werken 

bij Ajax 450 mensen, een enorme taak om samen met overige directieleden een 
verantwoord beleid te voeren. Ajax heeft de financiën goed op orde, bij 80 % van de 
voetbalclubs is dat niet het geval. Corona zijn ze dankzij de financieel gezonde positie 

goed doorgekomen. 
Het team dat het nu zo goed doet - weer gewonnen van Dortmund - is ontstaan in 2018-
2019. Het team bij elkaar houden was daarna een belangrijk uitgangspunt. Het is mooi als 

de verwachtingen dan uitkomen en goede resultaten worden geboekt. 
Als jonge voetballer van 13 jaar was Marc de hele week in het internaat van Go Ahead. 

Om dat vol te houden en het tot goed eind te brengen moet je erg gemotiveerd zijn. Dat 
jaar begonnen ze met 9 jongens, aan het eind waren er nog maar 3 over. 
Jacco stelde ten slotte nog een aantal korte vragen betreffende zijn voorkeuren en 

toekomstverwachtingen; vakantie in Oostenrijk, Ajax eindstation, geen idee, vroeger idool, 
Johan Neeskens en hij had wel Messi willen zijn. 
Aan het eind werd er nog aan Jacco gevraagd of hij directeur van een voetbalclub zou 

willen worden. Niet uit te sluiten, buitenland is geen optie, misschien ooit samen met 
Marc. 
Het was een aangename en ontspannen “Ontmoeting met….”. 

Hans Tromp sloot de bijeenkomst af, bedankte beide heren en bood een mooie kist wijn 
aan en een fraaie bos bloemen voor hun echtgenoten Hellas en Chantal.  
 

Riet Alderkamp 
 

 


