
kan hij zeggen wat zijn salaris is. In 
het algemeen variëren de inkomsten 
van een voetballer onder in de Jupiler 
League van een onkostenvergoeding 
tot ongeveer 50.000 euro per jaar bru-
to, inclusief premies. Bij Omniworld 
praten ze er niet graag over. Het aar-
digste antwoord op de vraag wat een 
voetballer op dit niveau verdient, komt 
uit de mond van Peter Boeve: ‘Van de 
selectie van 24 man is er misschien één 
die zijn droom zal waarmaken. Wat 
elke speler verdient, is een kans.’

Terwijl Boeve de maandag na de 
wedstrijd de spelers op het veld een 
oefening uitlegt, zit Dirk van der Pool 
in zijn kantoortje en legt de telefoon 
neer. De 41-jarige Van der Pool is het 
type no-nonsense-manager dat met je 

praat alsof hij nog meer te doen heeft, 
en eigenlijk is dat ook altijd zo. Nu is 
er weer iets met ‘boarding’.
Van der Pool, die een hekel heeft aan 
losse eindjes: ‘Ik regel dat dan gelijk en 
koppel het meteen terug, want je kunt 
het niet hebben dat de dingen blijven 
liggen.’ Hij zegt dat hij als regelneef 
werd ontdekt bij zijn Amsterdamse 
voetbalclub Argonaut, een vereniging 
die zou fuseren met het ambitieuze 
Zwarte Schapen tot AZS, later Zwarte 
Schapen zou heten, daarna Sporting 
Flevoland en nu dus FC Omniworld 
(sinds 2005).Aanvankelijk deed hij 
het werk voor de club erbij, een jaar 
later zegde hij zijn baan als rayon-
manager bij De Telegraaf op en werd 
hij fulltime algemeen manager bij de 
Betaald Voetbal Organisatie met om 

en nabij het laagste budget in de eerste 
divisie (circa 2 miljoen euro). 

Van dat geld moeten de derde en 
laatste termijn van de entrance fee 
voor het betaalde voetbal van 1,2 mil-
joen euro betaald worden (al staat er 
een prestatievergoeding tegenover), 
de salarissen van 24 spelers en een 
technische staf die bestaat uit een 
hoofdtrainer, een assistent-trainer, 
een teammanager-hersteltrainer, twee 
fysiotherapeuten voor gemiddeld een 
halve dag per week en dan nog de vier 
fulltimers en twee parttimers die het 
administratieve en organisatorische 
werk doen. Er zijn 110 vrijwilligers.
De basis is clubliefde en een onver-
woestbaar optimisme. De 11-jarige 
zoon van Van der Pool speelt in de 
jeugdafdeling, zijn vrouw helpt op za-
terdagavonden in de businessclub. Hij 
is blij dat zij ook gek is op Omniworld. 
‘Als het thuisfront er niet achter staat, 
gaat het niet.’ Gemiddeld drie avon-
den per week komt hij laat thuis en 
eet hij niet mee. ‘Nee’ komt niet voor 
als het om zijn werk voor de club gaat. 
Dat heeft hij bij De Telegraaf geleerd. 
‘Als een klant iets wilde, zei je altijd 
‘natuurlijk’. Dan had je wel pijn in je 
kop, maar je deed het.’ 
Aan de ene kant meldt zich elke 
week wel weer een nieuw lid van de 
business club, bloeit de jeugdafde-
ling en is het door de reputatie van de 
trainers voor spelers aantrekkelijk 
geworden om bij Omniworld te spe-
len, maar aan de andere kant hangen 
er plannen boven zijn hoofd om het 
aantal clubs in de  Jupiler Leage van 20 
terug te brengen tot 18 of 16. ‘We doen 
ons best,’ zegt Van der Pool. ‘Maar of 
de club over vijf jaar nog bestaat weet 
ik niet. Het zal van de sportieve resul-
taten afhangen.’
Buiten staat Marlies, de fysiothera-
peut, in een rode jas van de staf naar 
de training te kijken. Ook voor Mar-
lies heeft vak E2 een liedje gemaakt: 

       Marlies
       Van ruige seks is zij niet vies 
       Ze maakt een foto van haar snee 
       Die hangt ze op in vak E2 

Maar ze zingen het zachtjes, en niet 
zonder schroom. 


