
In. de serie 'Openrtardge oní-spartanen' inte rvíeut §ijs van Oosten ouí-Spartanet, otter lioe fret ze na fiun tijcÍ op fiet'\(gstee{
isvergaan, oaer {mil fioogte- en c{ieptepunten 6íj r{e cfit6 en fiun.gewe{voorSpfrrtd, c{at nooit meerweg za[gaat,

Bert Jansen (68) uas tussen 1972 en 1982 tienjaar lang de oaste rechtsback oan Sparta, behoorde
tot de uoorselectie oan het Nederland.s elftal uaor het WK uan 1978 ín Argentiníë en is, ondanks
deze indrukwekkende sportieue wapenfeíten, ontstellend ueínig geïnteruíewd. Voor KasteelNieuws
reisden G$s uan Aostun en fotograaf Awé Krijger naar Leiden. Op zoek naar het uerhaal achter de
man die in biina 3OA wedstrijden uoor Sparta een brug in d.e tijd. sloeg tussen Hans Venneker en
Danng BlÍnd,

BÍjna dagelijks fietst Bert Jansen zijn ronde door zijn
geboortestad Leiden. Op zaterdag is hij enthousiast
supporter van zijn kleinzoons Joey en Jessy die in de
jeugd van ADO Den Haag spelen. Elke week loopt
Jansen met oud-Spartavoetballer Leendert de Goeij
en zijn voetbalvriend Fred Sieval een aantal holes
op de golfbaan in Lisse. En gedriaën bezoeken zij
regelmatig de thuiswedstrijden van Sparta. En buiten
het voetbalseizoen geniet ras-Leidenaar met zíjn vrouw
Yvonne van hun vakantiechalet in Hoenderlao.'We
komen daar sinds 1985.'

ALZHEIMER
Het heeft alles van wat je een gedroomd pensioen
zou noemen, maar het is een pensioen met een
verdrietige schaduwzijde. Want het wordt geleidelijk
mistiger in het hoofd van Bert Jansen. Hij is sinds twee
jaar Alzheimerpatiënt en leeft in het besef dat alles
minder wordt. Een ijzersterke conditie vormde één
van de pijlers van wat hij in zijn leven heeft bereikt. De
krachten vloeien tot zijn frustratie uit zijn lichaam, wat
rest is de wil. De absolute wil om nog wat van het leven
te maken.

'Alzheimer Í.s een sluipmoordenaar', zegt Jansen, die
trjdens het gesprek regelmatig wordt gesouffleerd door
Yvonne, al 46 jaar zijn echtgenote. '!n m{n geml is het
genetisch bepaald. Mijn uader en maeder hadden ook
Alzheimer. Ik heb goede en slechte dagen, maar ik
kan nog useL uan het leuengenieten.'

Opvallend is de parallel met Wout Holverda. Bij de
reven jaar jongere oud-spits van Sparta werd zes jaar
geleden Alzheimer vastgesteld. Ze zijn beiden geboren
Ëil getogen in Leiden en gebruikten de volksclub
Ënodenburg als springplank naar Sparta.

Ber-t Jansen belandde in 1969 op 18-jarige leeftijd via
de Leidse amateurclubs VNA, LDWS en Roodenburg
op het Kasteel. Aanvankelijk als aanvaller in Sparta 2,
tegenwoordig Jong Sparta, waarmee hij met spelers
als Cor Pot, Arie van der Sluis, Hennie Michielsen en
Cees van der Munnik landskampioen werd. 'ln diejaren
speeLde ik ook ín het NedaTands n:rilitairc elftal ondet'
bondscoach Jan Ztaartkr-uis, ander anderen met Aríe
Haan', vultJansen aan.

LEIDSCH DAGBI.AD
Jansen werkte in het begin van zijn voetbalcarière al
enkele jaren op de drukkerij van het Leidsch Dagblad
('lk was 14 jaar toen rk daar begon') en bleef zijn
hele loopbaan semiprof. Dat betekende 's ochtends
om 7 uur met werk beginnen en 's middags trainen.
Regelmatig werkte Jansen 's avonds of op zaterdag, om
toch evenveel uren te maken als zijn collega's.

Het duurde drie jaar voordat Jansen doorstroomde
naar Sparta 1, een periode waarin hij elk jaar met een
andere hoofdtrainer te maken had - achtereenvolgens
Wiel Coerver, Georg Kessler en Elek Schwartz. Op
20 augustus 1972, thuis tegen Excelsiol debuteerde
Jansen in het eerste elftal van Sparta. Leo Steegman,
voorheen assistent, had Schwartz opgevolgd als
hoofdtrainer, enzag in hem een verdediger met
aanvallende kwaliteiten.

'Steegman stelde m$ op als rechtsback en ap die
positie heb Ík bljna tienjaar onafgehoken in het
eerste uan Sparta gespeeld. lk ben welgeteld één keer
geblesseerd geweest, dat tuas aan m$n hamstring. llc
ben met die blessure een paar keer naar haptonoom
Ted kaost geueest (die destijds onder Nederlandse
oaetballers de status oan uonderdokter had, GuO.).
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Ats ik bli hem was getoeest uoelde ik me heel licht'

Zo licht als een uogeltie.'
Jansen koestert goede herinneringen aan Sparta, aan

het elftal van de jaren zeventig in het bijzonder' 'We

hadden niet alleen een goed elftal, de spelers en de

mensen uan de club stonden altiid uoor je klaar' ln

het spelershome, dat userd geleid door Jan uan Lint,

was het alt{d beregezellíg. Het gebeurde uaalc dat er

na een wedstr$d nog Chinees werd besteld of dat we

met een groepie met Jan uanLint meegingen naar

zffn huis uoor een hapje en een dranlTje.'

OLIECRISI§
Een anekdote uit de periode van de wereldwijde

oliecrisis van 1973 - de Arabische olieproducerende

landen stelden vanwege de steun aan lsraël in de Jom

Kipoer oorlog een olieboycot tegen Nederland in -
toont aan hoe trainers en spelers in die tijd met elkaar

omgingen. Benzine ging in het najaar van '73 op de

bon en autoloze zondagen werden ingevoerd'

'Leo Steegman had als trainer uan Sparta een

ontheffing gekregen om op zandag de weg op

te mogen',legt Jansen uíL. 'steegman usoonde in

Zanduoort en haalde ondertueg een aantal spelers op:

Aríe uan Staueren ínWarmond, ík waonde datjaar ín
Alphen aan den Riin en Stef Walbeek inWaddin.Yueen'

En na de wedstr[d zette h$ ons u)eer thuis af''

Jansen kwam als vaste kracht bij Sparta ook weer in

beetd bij bondscoach Jan Zwartkruis in Zeist die met

Ernst Happel het Nederlands elftal op het WK van 1978

in Argentiniè naar de finale zou leiden. Jansen stond

op de lijst met 40 namen die uiteindelijk zou worden

ingekort tot een definitieve selectie van22 spelers'

Jansen haalde het niet. Ook maakte hij niet de transfer

naar een topclub, hoewel daar in 1978 wel even sprake

van was geweest.

AJAX
Sparta-trainer Cor Brom ging naar Ajax en hem

werd geadviseerd om Jansen mee te nemen naar

Amsterdam. ln de zomer van 1978 verruilden echter

spits Ray Clarke en verdediger Wim Meutstege Sparta

voor Ajax. Jansen bleef achter op het Kasteel en

Sparta trouw. Het typeert Jansen als persoon buiten

het veld; loyaal, liever niet op de voorgrond. Als het over

transfers of contractonderhandelingen ging, maakte hij

geen stampei.

Jansen zou nog drie seizoenen bii Sparta spelen, de

laatste twee onder wijlen Barry Hughes. In de loop

van zijn laatste seizoen (1981-'82) raakte Jansen na

de winterstop zijn plaats in het elftal kwijt. Een jonge

talentvolle rechtsback diende zich aan: Danny Blind.

Bijna tien iaar na zijn debuut, op 7 maart 1982, uit bij

Willem Il, speelde Bert Jansen zdn laatste wedstrijd

voor Sparta. 'tt< heb bli Sparta goede traíners gehad,

maar ik was niet zo kapot uan Hughes' oefenstof'

En h$ zag het niet zo in mfr zitten. Daar tuerd ik
uíteíndeliik de duPe uan.'

Jansen staat met 2BB wedstrijden (13 doelpunten)

op de Wall of Legends - een erelijst met Spartanen

op basis van het aantal gespeelde wedstriiden in de

hoofdmacht - op de zevende plaats onder clubiconen

als Pim Doesburg, Tonny van Ede, Bok de Korver en

Hans Eijkenbroek. Maar boven Tinus Bosselaar, Rinus

Tèrlouw en Dennis de Nooijer'

DRUKKERIJ SPARTA
Net zoals hij loyaal bleef aan Sparta, bleef hij loyaal aan

het Leidsch Dagblad. Hij werkte daar tot 1991 totdat

de drukkerij werd gesloten en de krant voortaan op de

pers in Haarlem werd gedrukt.
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Jansen begon in Leiden ziin eigen drukkerijin

ïrïll,.arri*erk, broch ures' huis stij len e n periodieken'

il;;;"" de drukkerii was snel gevonden' 'Sparta'

Na een aanloopjaar verriÀtte Denis Neville in 1992'

a. Spu*u-t"g..d" overleed drie jaar later' de officièle

opening.

Drukkerij Sparta was de reden waaro* du 
,

;;;tt#ère van Jansen vroegti;dig werd

afoebroken. Hij was tot begin jaren negentig

no;totr*;, van ARC uit Alphen aan den Rijn' dat

;ö;il;e eerste klasse zaterdag op het hoogste

I*Ïuuo"iu"au speelde' Jansen had de kwaliteiten

omhetalstrainerverteschoppen,maarhetwasniet
te combineren met een eigen bedrijf'

Het begon een Paar jaar geleden' tijdens zijn

*.rf.ruï*n"den in ziin drukkerii' zijn familie op te

uaff*n aut Bert Jansen steeds vaker vergeetachtig

*ur. nu eerste tekenen van Alzheimer en zijn

naderende pensioenleeftijd bewogen hem er toe in

)óii ":" uËan1r met vier man personeel te fuseren

"'.ro 
arrf.f.utij WePrint' Het arbeidzame leven zit er

;;,'J ;;t Bert Jansen volgens ziin vrouw thuis

;;;;i*rs de telefoon op met'Drukkerii Sparta"

Bert Jansen houdt zich Legenwoordig fit met golf

en fietsen. Op zsterdag stàat hii als.trotse opa blj

ADO langs de lijn 
"n 

Àt heeft hij de weg naar het

Kasteel weer gevonden' Bg Spa1ta,zit.Lgdía' de
'aiiraaraigrtí 

dame in heí uoetbal' bij de receptie'

2'i-i.,*tJ "r 
al toen ik nog bii Sparta ooetbalde'

i'i nín iun hau' de tribuÀekaarties' elke keer met

handkusjes. ttr' uoil me b$ Sparta thuís',Sparta zit

i'n"Ài:" Ëart. Het ís de beíangrfikste club uit mfin

leuen.'

Leen[ert de §oeq
t"endert de Gïeij kwam in 1976 van Telstar naar Sparta

"n 
sp"etOe drie jaar rechts op het middenveld,' met Bert

Jansen achter hem' 'Bert was toen o! een maderne back"

;;;;;i, óe eoeii' 'Hiivtoos de hete tíid tanss de tiin ats

een gek over me heen''

De Goeij voetbalde na Sparta nog bij Sheffield United

en eo eiead Eagles voordat hii met Bert Janse.n ging

afbouwen bij de amateurs van UVS in Leiden' 'Eigen'liik

;;;;;"', *, àt di" tijd wet cont,ct' sehouden' maar de
'ti,ooitu 

iorrn zien we elkoar weer veel vaker' We gaan

,oà, sirrro en omdqt ik gotfleraar ben.in Lisse' neem

ik hem elke week mee om een paar hales te lopen' Het

is een golfbaon op een voetbalcomplex' dus af en toe

schietàn we ook een verdwaotde bal op doel''

Altijd heeft De Goeij bewondering gehad voor Bert

,."i"". 
"*a, 

ik seit kende' zei ik tegen mensen ín het

voetbol: neem een voorbeeld san Bert Jansen' Bert

wilde altiid 100 procent prest'eren.' ook oefen,wedstriiden

en van díe feestwedstriiden bii iubilerende ctuos'

iii"rt à"r, bestond het niet dat ie voor de grap ging

voetballen.'

'Bert is attiid een driivende kracht geweest in een

;;;;; i:ti it een onsetoofiiike doener" at1::.?,: uo"'i
intuï*i, hij deed, deed hij met enarme toe.wijdinq en

,iti,,i,rnua"rrirhtins' Hii *oi b'it'n het veld bescheíden'
'À,ào, 

aot was hii in het veld zeker niet''

'Bii hem ging het om de prestatie in het 
.ueld.'..Yo'n'i

íe'rdtiendle, ian vand hii niet za betongriik' Hii had een

ïrm iii i" krant en hetvoetba! bij Sparta deed hii erbii'

lkverteldehemeenswatikbijspartoverdiende:mijn
;'r;;ri;, miin premies"' tk vond dat hii meer geld moest

ïlrn"í aii ein contractverlenging' Dan zeihiialleen:

daàr Praot ie toch niet ovefi'
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