
   Cruyffie’s 
spreekbeurtpakket



1. JOHAN CRUYFF 
   FOUNDATION



1. Wat is de Johan Cruyff foundation?

De Cruyff Foundation is een goed doel dat in 1997 is opgericht door voetballer  
Johan Cruijff. Cruijff is één van de bekendste Nederlandse voetballers ooit. In 1997 
werd hij 50 jaar. Hij wilde graag meewerken aan een goed doel, maar wilde daar ook de  
controle over hebben. Daarom heeft hij zelf de Cruyff Foundation opgericht. 
Het was een droom die uitkwam.

2. het doel van de Cruyff foundation?

De droom van Johan begon toen hij eind jaren zeventig in Amerika voetbalde. Daar 
woonde een jongetje naast hem met het Syndroom van Down. Dat jongetje mocht 
nooit met de andere kinderen meespelen op straat. Tot Johan hem heel 
geduldig leerde schieten en koppen. Het jongetje werd steeds beter. 
En op een dag zag Johan hem mee voetballen met de andere buurt-
kinderen, met een lach van oor tot oor. Voor Johan liet dat zien hoe 
belangrijk sport was, en daar begon zijn droom.

De Cruyff Foundation heeft als doel kinderen vooruit te brengen door 
beweging. Sport en bewegen is heel belangrijk voor kinderen. Dat is nodig om 
ze gezond te houden, om kinderen te helpen leren en zich te ontwikkelen. Kinderen 
maken via sport namelijk vrienden en leren samen te werken. Ze winnen én verliezen  
samen en leren met regels om te gaan. Kinderen krijgen ook meer zelfvertrouwen door 
te sporten. Op die manier kunnen ze beter samenleven in onze, soms ingewikkelde, 
maatschappij. Een belangrijk onderdeel van dit doel is dat geen enkel kind hierbij bui-
tenspel mag staan: iedereen moet mee kunnen doen. Met iedere huidskleur en met en 
zonder beperking.

Onze stip aan de horizon is een bijdrage te leveren aan een gezonde en  
gelukkige ontwikkeling van kinderen. Want een bewegende wereld is een betere  
wereld. En daar hebben wij jullie bij nodig. Want jullie kunnen hieraan mee 
werken en verder vertellen wat wij doen. Bijvoorbeeld door je spreekbeurt 
hierover te geven!

De Cruyff Foundation probeert haar doel te halen door 
middel van 3 projecten:

1. Cruyff Courts

2. Schoolplein14

3. Gehandicaptensport

Wist
je

dat? 

!  De achternaam Cruijff wordt officieel met een 
ij geschreven, maar in veel vreemde talen zoals  
het Engels, Spaans en Frans, komt de combi-
natie uijff vreemd over en is het moeilijk uit te 
spreken. Daarom wordt de naam in het buiten-
land vaak veranderd in Johan Cruyff, met een y.  
De uitspraak van zijn naam in het Spaans klinkt 
voor Nederlandstaligen ongeveer als kroejieff.



Samenspelen  

Wezenlijk onderdeel van  
het spel.

Creativiteit  

De schoonheid van de sport.13 14

Persoonlijkheid  

Wees wie je bent.
 

Sociale betrokkenheid  

Belangrijk in de sport, maar  

helemaal daarbuiten.7 8

De 14 
  regels
van Johan Cruijff

Teamspeler 

Alleen kun je niets, je moet het 

samen doen.

Verantwoordelijkheid 

Wees zuinig op wat je krijgt en 

waar je gebruik van mag maken.21
Respect  
Heb respect voor de ander.

Integratie  
Betrek ook anderen bij jouw  

activiteiten.3 4

Techniek  
De basis.

Tactiek  
Weten wat je doet.9 10

Ontwikkeling  

Door sport ontwikkelt 
lichaam en geest.

Leren  
Probeer iedere dag weer  
wat nieuws te leren.11 12

5 6Initiatief  
Durf iets nieuws te doen.
 

Coachen  
In een team moet je elkaar  

altijd helpen.

3. Cruyff Courts

Een Cruyff Court is een voetbalveld(court) in een woonwijk. De ondergrond is van  
kunstgras.  Behalve dat er gevoetbald kan worden, is het ook mogelijk daar andere  
sportieve activiteiten te doen. Dit heeft een aantal redenen:

• Een Cruyff Court is een sportplein voor de hele buurt.

•  Je kunt er naast voetbal nog heel veel andere sporten op spelen, zoals hockey,  
dansen en golfen. 

• Het zorgt voor grotere sociale controle en meer veiligheid.

•  De plek daagt door de grote verscheidenheid uit tot meer sporten en bewegen.

•  Het biedt meer mogelijkheden voor sportprofessionals, zoals buurtsportmede- 
werkers, om een breed en gevarieerd sport- en beweegaanbod aan te bieden.

•  Allerlei verschillende verenigingen kunnen hun sport aanbieden op het veld. 

biJ het Cruyff Court hanGen ooK altiJd de 
14 reGels van Johan CruiJff

De 14 regels zijn regels waar iedereen zich aan moet houden en anderen op mag 
aanspreken als hij op de speelplek is. Het gaat over respect, samenspelen,  
creatief zijn en initiatief nemen. Op deze manier wil de Cruyff Foundation iedereen die 

gebruik maakt van het Cruyff 
Court bewust maken dat  
iedereen verantwoordelijk is 
en ze eraan herinneren hoe 
je met elkaar omgaat. 

!  Sinds 2003 wordt tijdens het jaarlijkse Voetbal-
gala de Johan Cruijff Prijs uitgereikt aan het ‘Talent 
van het Jaar’. Een jury met (ex-)voetballers en (ex-) 
trainers kiezen het ‘Talent van het Jaar’. De 
jonge talentvolle spelers uit de Eredivisie wor-
den beoordeeld op veertien criteria geba-
seerd op de 14 regels van Johan Cruijff. De 
prijs bestaat uit een trofee en een schenking 
van een Cruyff Court. De winnaar mag een  
eigen locatie uitkiezen voor het Cruyff Court. Dit 
kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. 

Wist
je

dat? 



!  Er worden sinds 2014 watertaps bij de Cruyff 
Courts geplaatst. Dit vermindert het zwerfaf-
val rond de velden, want kinderen hoeven geen 
pakjes of flesjes mee te nemen en het zorgt er-
voor dat kinderen gezond drinken (water is veel  
gezonder dan sport- of frisdrank).

Wist
je

dat? 

aanvraGen Cruyff Court

Om een Cruyff Court in je buurt aan te vragen, moet je naar de gemeente gaan. Het moet 
namelijk aan een paar eisen voldoen:

• De buurt moet het er mee eens zijn dat er een Cruyff Court komt.

•  Het moet openbaar zijn, zodat het gebruikt kan worden door kinderen, scholen, 
buurtwerkers en verenigingen.

•  Het moet aan sport specifieke eisen voldoen, zodat verenigingen uit de buurt er 
clinics en trainingen kunnen geven. 

•  De gemeente moet samen met de Cruyff Foundation en mensen uit de buurt een 
plan opstellen om het veld te onderhouden. 

Het aanvragen van een Cruyff Court moet de gemeente doen via de website: 

http://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/cruyff-courts/cruyff-court-aanvragen


!  Het Cruyff Court 6 vs 6 Kampioenschap wordt 
in 3 verschillende landen gespeeld: Verenigd  
Koninkrijk, Spanje en Nederland. In Nederland 
zijn er door de verschillende voorrondes, kwart-
finales en halve finales ruim 200 evenementen.

Wist
je

dat? 

aCtiviteiten op de Cruyff Courts

Er wordt op de Cruyff Courts niet alleen maar af en toe gespeeld door de kinderen, maar 
er worden ook activiteiten georganiseerd.

• De buurtsportcoach kan activiteiten organiseren.

•  Er kan gebruik worden gemaakt van het project “Heroes of the Cruyff Court”.  
Dit project staat onder begeleiding van een Cruyff Foundation Coach. Deze Coaches 
zijn opgeleid door de Cruyff Foundation. Zij begeleiden de Heroes, jongeren tussen 
14 en 21 jaar, 8 weken lang bij het organiseren van een evenement op het Cruyff 
Court in hun wijk. De jongeren moeten niet alleen de activiteit (bijvoorbeeld 
het Cruyff Courts 6 vs 6 kampioenschap) regelen, maar ook de publiciteit 
(bijvoorbeeld in kranten), de financiën en de planning. De jonge-
ren doen op deze manier ervaring op. Ze krijgen er meer zelf-
vertrouwen door en blijven vaak betrokken bij wat er in 
de buurt speelt. 

•  Cruyff Courts 6 vs 6 is een kampioenschap voor 
kinderen van 10 t/m 12 jaar dat elk jaar op de 
Cruyff Courts wordt georganiseerd. De voor-
rondes worden op Cruyff Courts in het hele  
land gespeeld. Het hoogtepunt is het Neder-
lands Kampioenschap.



!  Op de Speciale Cruyff Courts zijn de 14 regels in 
braille of uitgebeeld in picto’s voor kinderen die 
blind zijn of (nog) niet kunnen lezen. 

Wist
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speCiale Cruyff Courts

Speciale Cruyff Courts zijn Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een han-
dicap. Ook kinderen zonder handicap kunnen gebruik maken van deze Cruyff Courts.  
Het is juist de bedoeling om kinderen met en zonder handicap samen te laten spelen. 
Het Cruyff Court wordt in samenwerking met therapeuten en docenten bedacht.  
Samen denken zij na over aanpassingen die gedaan moeten worden:

• Extra sportattributen zoals baskets, hockeybalken, een net in het midden, etc.

•  Extra mogelijkheden buiten het veld zoals atletiekbaantjes, fietsparcours, rolstoel-
parcours.

•  Aanpassingen in de ondergrond voor kinderen met een visuele beperking (blind, 
slechtziend), zoals de kleuren van de lijnen, veld en logo.

•  Aanpassingen waarmee fysiotherapeuten de Cruyff Courts kunnen gebruiken als 
ze therapie geven aan kinderen.



!  Een belangrijk onderdeel van het ontwerpen 
van het schoolplein is, dat de leerlingen van de  
basisschool meedenken. Zij bepalen voor een 
groot deel hoe het plein eruit moet zien.

Wist
je

dat? 

4. sChoolplein14

In samenwerking met de Cruyff Foundation kan een school een Schoolplein14 aanleg-
gen. Schoolplein14 is een schoolplein met gekleurde vlakken en lijnen waar verschillen-
de spellen mee kunnen worden gespeeld. Net als bij de Cruyff Courts hangen hier ook 
de 14 regels van Cruijff. 

Schoolplein 14 heeft 3 doelen:

•  Kinderen laten bewegen: door buiten te spelen op bijvoorbeeld een Schoolplein14 
word je fit en ontwikkel je ruimtelijke oriëntatie (bijv. hoe beweegt een bal in de 
ruimte of hoe hard moet ik een bal schoppen?). Daarnaast leer je vooruit te denken 
(als ik dit doe, dan gebeurt er dat), leer je samenwerken en leer je omgaan met  
verlies en winst. 

•  Het plein is een verbinding tussen de school en de wijk eromheen. Het schoolplein 
is na schooltijd open, zodat de kinderen en mensen in de wijk er ook gebruik van 
kunnen maken. Met buitenspelen leer je andere kinderen kennen en ontwikkel je 
sociale vaardigheden.  

•  Kinderen leren respect te hebben voor elkaar. Ze leren hoe ze met elkaar om moeten 
gaan. Samen spelen is samen delen.



!  Als een school een Schoolplein14 heeft, krijgen 
ze jaarlijks het Schoolplein14 krantje. Hierin 
staan nieuwe speelideeën en de uitkomsten van 
verschillende onderzoeken over Schoolplein14. 

!  Je kan ook zelf een Schoolplein14 spel bedenken. 
Je kunt je ideeën, foto’s, filmpjes sturen naar: 
schoolplein14@cruyff-foundation.org

Wist
je

dat? 

aanvraGen sChoolplein14

Als je een Schoolplein14 wilt aanvragen, moet je naar de directeur of leerkrachten van 
de school of naar de gemeente gaan. Zij zullen het Schoolplein14 moeten aanvragen. 
Daarna ontvang je het startpakket, waarbij kinderen mogen helpen om te bepalen welke 
coating er op het schoolplein moet komen.

aCtiviteiten op sChoolplein14

Dit is één van de coatings. Hierop zijn verschillende spellen te doen: tikkertje,  
mikken, springen, balanceren en dansen. Wanneer een school voor deze  
coating kiest, ontvangen ze een spellenbox en de uitleg van de spellen  
die met deze coating gedaan kunnen worden. Leerkrachten 
kunnen dit gebruiken voor hun gymlessen of tijdens het 
buitenspelen. 

Als je meer coatings en spelen wilt bekijken, 
kan je op deze pagina kijken:

www.cruyff-foundation.org/activiteiten/
schoolplein-14/schoolplein14-traject

https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/schoolplein-14/schoolplein14-traject


5. GehandiCaptensport

De Cruyff Foundation heeft als doel alle kinderen in beweging te brengen. De Cruyff  
Foundation vindt het daarom heel belangrijk ook kinderen met een beperking in  
beweging te brengen. Niet alleen voor hun gezondheid, maar ook om andere kinderen 
te ontmoeten. Geen enkel kind mag buitenspel staan.

Er zijn een aantal activiteiten waar de Cruyff Foundation aan meewerkt:

•  Sportbonden: de Cruyff Foundation werkt samen om het sportaanbod voor 
kinderen met een beperking te vergroten. Ook om talenten met een beperking  
te herkennen en de ruimte te geven zich te ontwikkelen in  paralympische 
sporten. Ze werken samen met de sportbonden van atletiek, wielrennen, 
zwemmen, basketbal, tafeltennis, skiën en volleybal.

•  Het aanleggen van Speciale Cruyff Courts.

•  Het aanleggen van Schoolpleinen14 bij Speciaal Onderwijs Scholen.

•  International Tennis Federation (ITF): de Cruyff Foundation werkt met hen  
samen om kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden te laten sporten. 
Via deze organisatie worden tennismaterialen en sportrolstoelen gegeven, les-
sen gegeven in rolstoeltennis en kampen en toernooien georganiseerd.

•  De Cruyff Foundation werkt mee aan projecten van andere organisaties zoals 
de Esther Vergeer Foundation en de Bas van de Goor Foundation, wanneer zij 
net als de Cruyff Foundation kinderen vooruit willen brengen door beweging.

•  Ook kleinere projecten met het doel kinderen met een beperking in beweging 
te brengen kunnen een aanvraag voor geld doen bij de Cruyff Foundation.

open daG

In september organiseert de Cruyff Foundation de jaarlijkse Open Dag. Op de Open 
Dag zijn alle kinderen (met beperking en zonder beperking) welkom om meer dan 30 
verschillende sporten te proberen. Meedoen is gratis. De uitnodigingen worden via 
verenigingen en scholen gestuurd, maar je kan je ook zelf opgeven via de site.
De dag is bedoeld om kinderen 
met en zonder beperking 
samen te laten sporten.

Wist
je

dat? 

!  Er zijn naast de sporten ook nog andere leuke  
activiteiten te doen, zoals springen op springkus-
sens, een bibberspiraal en een rolstoelparcours.



!  In 2012 deed Cruyffie mee aan het NK Mascotte. 
Hij is eerste geworden! Als je wilt zien hoe dat 
ging kan je hier het filmpje bekijken. 

!  De Cruyff Foundation organiseert jaarlijks,  
samen met de Krajicek Foundation, de Konings-
spelen. Ook hier is het doel om zoveel mogelijk 
kinderen in beweging te brengen.

Wist
je

dat? 

6. Cruyffies KidsClub

De Cruyff Foundation heeft zijn eigen Kidsclub: 
Cruyffie’s Kidsclub. Cruyffie is de mascotte van de 
Cruyff Foundation én dus van de Kidsclub. Cruyffie 
is een stoere knuffelbeer die regelmatig verschijnt 
bij evenementen van de Cruyff Foundation, zoals 
de Open Dag in september en de Kids Run in april.

De Kidsclub is bedoeld voor kinderen in de basis- 
schoolleeftijd, maar je mag je aanmelden tot 
14 jaar. Het lidmaatschap kost, hoe kan het ook  
anders, 14 euro per jaar (14 is hét nummer van  
Johan Cruijff ).

Door lid te worden van de Kidsclub steun je niet alleen het werk 
van de Cruyff Foundation, maar je krijgt er ook wat voor terug:

•  Een welkomstcadeau.

•  Een jaarlijks magazine met leuke nieuwtjes en spelletjes.

•  Een spreekbeurtpakket met een Cruyffie tas met allerlei spulletjes voor in de klas, 
om je klas in beweging te brengen tijdens de pauzes.

•  Uitnodigingen voor evenementen.

•  Een felicitatie als je jarig bent.

•  Allerlei andere verrassingen.

WinaCtie

Ieder jaar wordt er een leuke winactie gehouden, waarbij je mooie prijzen kunt winnen 
door alleen maar lid te worden van de Kidsclub. De prijs kan bijvoorbeeld een reisje 
naar Barcelona zijn of een bezoek van Cruyffie op jouw school of verjaardagsfeestje.  
Dus houd onze website in de gaten:

Let op: je kunt alleen 
meedoen aan de 
actie met toestemming 
van jouw papa, mama of 
verzorger.

http://www.cruyff-foundation.org/kidsclub


!  Marlou van Rhijn heeft tijdens één van de eerste 
Open Dagen van de Cruyff Foundation kennis 
gemaakt met atletiek! 

!  Viggo Waas imiteerde vroeger bij het televisie-
programma “Kopspijkers” Johan Cruijff.

!  Esther heeft 470 wedstrijden (enkelspel)  
gespeeld zonder te verliezen!

Wist
je

dat? 

6. Wie WerKen er biJ de Cruyff foundation?

Er is een vast team van mensen die bij de Cruyff Foundation in dienst is. Het geld dat 
hieraan wordt uitgegeven wordt goed in de gaten gehouden door het CBF. Dit bureau 
controleert of goede doelen het geld dat zij ophalen wel op de juiste manier uitgeven. 
Dus veruit het grootste deel van al het geld dat wordt opgehaald, gaat naar de sportprojecten. 
De Cruyff Foundation doet dat heel goed. Naast de vaste medewerkers 
zijn er ook andere mensen met wie er samengewerkt wordt:

•  Bestuursleden die op vrijwillige basis goed in  
de gaten houden of de Cruyff Foundation  
alles goed doet.

•  Partners en donateurs om geld in te zamelen.

•  Heel veel vrijwilligers om bij evenementen 
te helpen.

•  Overheid, verenigingen, clubs, scholen en 
andere instellingen.

•  Ambassadeurs en media (kranten, sites, tv 
e.d.) om bekender te worden.

7.  ambassadeurs

Ambassadeurs zijn beroemde mensen die helpen 
om de Cruyff Foundation  bekender te laten worden. Ze 
trekken meer aandacht en kunnen zo reclame maken. Ze 
zijn ook vaak aanwezig bij onze evenementen. De Cruyff Foundation heeft veel  
ambassadeurs. Hieronder een kleine greep:

•  Soufiane Touzani. Hij is bekend van zijn filmpjes met voetbaltrucjes. Hij filmt vaak 
op Cruyff Courts en komt geregeld bij evenementen langs

•  Marlou van Rhijn. Zij is een paralympische atlete. Ze haalde bij de paralympische 
spelen goud. 

•  Dennis Bergkamp en Frank Rijkaard. Beide zijn heel bekende Nederlandse 
voetballers en trainers.

•  Raoul Heertje en Viggo Waas. Dit zijn bekende grappenmakers.

•  Frits en Barbara Barend. Dit zijn vader en dochter.  
Ze zijn bekend als sportpresentators en hebben nu 
een eigen magazine “Helden”. 

•  Humberto Tan. Hij is een hele bekende tv-presen-
tator, onder andere bekend van RTL Late Night.

•  Esther Vergeer. Zij is één van de beste rolstoel-
tennisters ter wereld. Ze heeft 7 keer goud  
gewonnen op de Paralympische Spelen. Ze 
heeft ook een eigen foundation.



!  Er is ook een Kids Run. Deze hardloopwedstrijd 
is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en is 1.400 
meter lang. De finish is in de Cruijff ArenA.  
Deze Kids Run vindt altijd eind april plaats.”

Wist
je

dat? 

8. Geld ophalen

Om al dit werk te betalen, moet er natuurlijk geld binnengehaald worden. De Cruyff 
Foundation heeft een aantal manieren om geld op te halen:

•  Partners van de Foundation: dit zijn bedrijven die de Cruyff Foundation sponsoren. 
Dit kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook diensten of spullen. Grote partners zijn 
onder andere: VodafoneZiggo, TenCate Grass en Rabobank Foundation.

•  Loterijen voor het goede doel: Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij. 
Van ieder lot dat wordt verkocht gaat de helft naar de Cruyff Foundation.

•  Donateurs: mensen die één keer of maandelijks een bedrag schenken aan de 
Foundation.

•  Fondsenwervende evenementen: evenementen die worden georganiseerd om 
geld op te halen. Dit zijn:

 •  Koken met een Doel: onder leiding van een beroemde kok bereiden de mensen 
hun eigen maaltijd voor. Om hieraan mee te doen, koop je een plekje. Hier komen 
veel (bekende) mensen en ook ambassadeurs van de Cruyff Foundation zijn hier-
bij aanwezig. 

 •  Cruyff Foundation Cup: dit is een toernooi waarin relaties tegen elkaar  
voetballen. De Cruyff Foundation heeft ook een team met ambassadeurs van de 
Foundation. Het is een besloten evenement. Je kan dus niet zomaar meedoen.

 •  De 14K Run: dit is een hardloopevenement ter nagedachtenis aan Johan Cruijff. 
De hardloopwedstrijd gaat over 14 kilometer en komt langs plekken die met Jo-
han Cruijff te maken hebben. Het wordt in samenwerking met Ajax georga-
niseerd.

•  Losse acties: kinderen en andere mensen bedenken allerlei acties om geld op te 
halen voor de Foundation. Voorbeelden hiervan zijn: cakejes bakken, een spon-
sorloop organiseren of statiegeldflessen verzamelen. Jij kan natuurlijk ook een 
actie beginnen om ons te helpen! Meld een actie aan via het actieplatform:  

€

https://acties.cruyff-foundation.org/


9.  leuKe filmpJes over de Cruyff foundation

Klik maar en laat je verrassen:

Leuk liedje speciaal voor de Cruyff Foundation.
Klik maar en zing mee:

10. ContaCt met de Cruyff foundation

De Cruyff Foundation heeft een kantoor in Amsterdam, in het Olympisch Stadion.
Natuurlijk kun je ons bellen of mailen, maar je kunt ons ook volgen via social media.

Telefoonnummer:  020-3057766
Mail:    info@cruyff-foundation.org
Facebook:  JCFoundationNL
Instagram:  @johancruyfffoundation

http://www.youtube.com/watch?v=8i1dhXfIxV0
http://www.youtube.com/watch?v=dB2Itoz0KPU&list=PLrKWq4P5LwTgIR-6hbw8btaKyLmDQ9em8
http://www.youtube.com/watch?v=LelhS1xNF6k&list=PLrKWq4P5LwTis6-AgacTqAtilmCSnSRag
http://www.youtube.com/watch?v=MLidHgn-KGQ&list=PLrKWq4P5LwTis6-AgacTqAtilmCSnSRag&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=mdqa218hLzE&t=4s 
http://www.youtube.com/watch?v=Qy9lyWNDbFs


2. JOHAN CRUijFF 
   



1. Wie is Johan CruiJff?

Johan Cruijff is geboren op vrijdag 25 april 1947 in Amsterdam. Hij was de tweede zoon 
van Hermanus Cornelis Cruijff (Manus) en Petronella Bernarda Draaijer (Nel). Zijn officiële 
naam is Hendrik Johannes Cruijff. Zijn moeder noemde hem “Jopie”. Zijn broer Henny was 
2 ½  jaar ouder. 
Toen Johan 12 jaar was, had hij een afscheidsavond op zijn basisschool. Diezelfde avond 
kreeg zijn vader op 45-jarige leeftijd een hartaanval en overlijdt. Dit was een belangrijke 
gebeurtenis voor Johan in zijn jeugd. Na de basisschool ging Johan naar de ULO (een 
soort middelbare school). Johan bleef twee keer zitten en ging uiteindelijk zonder diploma 
van school af. Via Ajax kreeg hij een baan als winkelbediende. In 1963 tekende Johan zijn 
eerste profcontract bij Ajax.
In 1967 leerde Johan Danny Coster kennen op de bruiloft van zijn teamgenoot Piet Keizer. 
Ze trouwden op 2 december 1968. Met haar kreeg hij 3 kinderen: Chantal (1970), Susila 
(1972) en Jordi (1974). 

In 1973 verhuisde Johan Cruijff naar Barcelona om daar te voetballen en later ook  
te trainen en te coachen. Johan kreeg in 1991 last van zijn hart. Hij is  
toen gestopt met roken. Je zag hem vaak met een lolly in zijn mond als 
vervanger voor het roken. Hij heeft ook geholpen aan een reclame- 
spotje om andere mensen over te halen te stoppen met  
roken. Dit is het spotje: 

In oktober 2015 werd er bij  
Johan longkanker vastgesteld. 
Hij heeft lange tijd het gevoel  
gehad dat hij de ziekte zou 
overwinnen. Op 24 maart 2016 
is hij uiteindelijk toch overleden 
aan de gevolgen van kanker.
 

Wist
je

dat? 

! Toen Johan zijn zoon ging aangeven in Barcelona, 
waar ze toen woonden, mocht de naam Jordi eigen-
lijk niet. Jordi is vernoemd naar de beschermheilige 
van de stad. Omdat Jordi in Nederland was geboren 
heeft de stad de aangifte niet geweigerd. 

! In 1991 verdubbelde de verkoop van lolly’s in  
Catalonië.

http://www.youtube.com/watch?v=tBnN6i9lajs


2. Wie is Johan CruiJff de voetballer?

Cruijff trainde vanaf zijn zesde met Ajax mee. Officieel kon je pas op je tiende lid worden. 
Cruijff kreeg op 25 april 1957, zijn tiende verjaardag, een brief dat hij als lid was aangenomen.

Van 1957-1963 deed hij de jeugdopleiding van Ajax.  
In 1963 tekende hij zijn eerste profcontract bij Ajax. Hij tekende voor 4 jaar. Zijn salaris 
is 15.000 gulden per jaar met premies (extra geld als ze bepaalde wedstrijden winnen).  
Hij was daarmee de tweede profvoetballer in Nederland. 
Op 15 november 1964 maakte Cruijff zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Ajax verloor 
deze wedstrijd met 3-1, maar Cruijff maakte het enige doelpunt. 
Op 24 oktober 1965 kreeg Cruijff, na af en toe te hebben ingevallen, een basisplaats bij Ajax.
Op 7 september 1966 maakte Cruijff als 19-jarige speler zijn debuut in het Nederlands Elftal.

Wist
je

dat? 

!  Johan Cruijff was de eerste speler in Nederland die 
een zaakwaarnemer had. Dit deed zijn schoon- 
vader, Cor Coster.



!  Zijn zoon zou waarschijnlijk geboren wor-
den op of rond de dag dat Barcelona te-
gen aartsrivaal Real Madrid moest spelen. 
Samen met zijn vrouw sprak Cruijff af dat 
Jordi een week eerder met een keizersnede 
geboren zou worden. Op deze manier was 
Cruijff bij de geboorte van zijn zoon en kon 
hij meedoen aan de wedstrijd die ze met 0-5 
wonnen en waar hij zelf ook scoorde. 

In 1971 werd Cruijff uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Dit jaar werd hij ook 
aanvoerder van het Nederlands Elftal. Hij had wel regelmatig problemen met de KNVB, 
omdat hij het niet altijd eens was met het geld dat de spelers kregen voor het meespelen 
bij het Nederlands Elftal. 

In 1973 tekende Cruijff een contract bij Barcelona. Omdat er 6 miljoen gulden voor hem 
werd betaald, mocht hij zich toen de duurste voetballer aller tijden noemen (van de 6 
miljoen gulden mocht hij 3 miljoen gulden zelf houden).

In 1974 deed Cruijff met het Nederlands Elftal mee aan het WK. Nederland kwam voor het 
eerst in een WK-finale. Er werd met 2-1 verloren van West-Duitsland, maar Cruijff werd 
wel uitgeroepen tot beste speler van het WK. In oktober 1977 speelde Cruijff zijn laatste 
wedstrijd voor Oranje. 

In 1976 speelde Cruijff een grote rol bij het behalen van de titel en de beker door Ajax.  
Dit seizoen werd hij uitgeroepen tot Nederlands voetballer van het jaar.

In de zomer van 1978 besloot Cruijff te stoppen met voetbal. Op 27 mei 1978 speelde hij 
zijn laatste wedstrijd. Barcelona won met 3-1 van Ajax.

In mei 1979 pakte Cruijff het voetballen weer op. Hij ging naar Amerika. Hij koos bewust 
voor Amerika, omdat hij hoopte dat hij de sport daar populairder kon maken. 

In november 1980 keerde Cruijff terug bij 
Ajax als adviseur van coach Leo Beenhakker.

Wist
je

dat? 

!  Als je een indruk wilt krijgen van verschillende 
doelpunten van Cruijff kan je veel filmpjes vinden 
via google. De NOS heeft er, na de dood van Cruijff, 
150 op een rij gezet. Het bekijken van deze doel-
punten duurt ruim 50 minuten. 

http://nos.nl/artikel/2097652-johan-cruijff-150-doelpunten-op-een-rij.html


!  In december 1982 nam Cruijff op een zeer bijzonde-
re manier een penalty. In plaats van dat hij de bal 
in één keer op doel schoot, gaf hij de bal aan zijn 
ploeggenoot, die hem vervolgens terug tikte. 
Cruijff kon de bal er zo inschieten, want de 
keeper was te verbaasd. De beelden gingen 
de hele wereld over.

In 1981 keerde Cruijff als speler terug in het Nederlands Elftal. Omdat hij wedstrijderva-
ring moest hebben, zocht hij een nieuwe club. Dat werd eerst Levante in Valencia (Spanje) 
en daarna Washington (Amerika). Helaas had hij veel last van blessures. Aan het eind van 
1981 kwam Cruijff als speler terug bij Ajax. 

In 1983 ging Cruijff, na een conflict met het bestuur van Ajax, bij Feyenoord spelen. 
Feyenoord werd dat seizoen landskampioen. Op 13 mei 1984 nam Cruijff afscheid als 
voetballer.

Wist
je

dat? 

!  In zijn laatste wedstrijd werd hij er elf minuten voor 
tijd door een symbolische rode kaart van het veld 
gestuurd. Er mocht gewoon een vervanger voor 
hem in.

http://www.youtube.com/watch?v=GDoqv74egBM


3. Wie is Johan CruiJff de CoaCh?

In 1985 keerde Cruijff terug bij Ajax als technisch adviseur. Hij had geen diploma’s  
om het eerste elftal te coachen. In 1986 besloot de KNVB dat hij mocht coachen  
zonder diploma’s. Met Cruijff als coach veranderde de manier van voetballen in  
Nederland. Zo liet hij (jeugd)spelers op verschillende posities spelen, zodat ze ook vanuit  
een andere positie konden denken. Ook vond hij dat spelers een laag salaris moesten  
krijgen, maar extra moesten kunnen verdienen als ze goed presteerden. Omdat Cruijff 
met Ajax zulke goede successen haalde en hij het spel in Nederland zo had veranderd, 
gaf de KNVB hem zijn diploma om te coachen cadeau.
In 1988 ging Cruijff, na een conflict met het bestuur, weg bij Ajax. Cruijff mocht aan de 
slag bij zijn oude club, Barcelona. 

In de jaren tot 1994 won Cruijff als trainer 11 titels met zijn team voor Barcelona.  
Het maakte hem de meest succesvolle trainer van FC Barcelona tot dan toe. 

Na 8 jaar bij FC Barcelona gewerkt te hebben, werd Cruijff ontslagen. Hij was de langst 
zittende coach uit de clubgeschiedenis.

Wist
je

dat? 

!  Voordat Cruijff als speler wegging bij Barcelona 
had hij het advies gegeven om een jeugdopleiding 
te starten. Toen hij tien jaar later als trainer aan de 
slag ging, kon hij gebruik maken van de spelers die 
uit de jeugdopleiding kwamen.

!  Cruijff is bondscoach geweest van Catalonië. Cata-
lonië is een provincie van Spanje, die graag geschei-
den wil worden van Spanje. Catalonië mocht nooit 
meespelen aan de kwalificaties van EK’s of WK’s. 



4. ondersCheidinGen voor Johan CruiJff

Als speler

Met Ajax:

•  Eredivisie: 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1981/82, 1982/83.

•  KNVB beker: 1966/67, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1982/83.

•  Europacup I: 1971, 1972, 1973.

•  Wereldbeker: 1972 (In 1971 en 1973 weigerde Ajax de finale om de wereldbeker te 
spelen).

•  UEFA Super Cup: 1972, 1973.

•  Intertoto Cup: poulewinnaar in 1968.

Met FC Barcelona:

•  Primera División: 1973/74.

•  Copa del Rey: 1977/78.

Met Feyenoord:

•  Eredivisie: 1983/84.

•  KNVB beker: 1983/84.

Individueel:

•  Topscorer Eredivisie: 1966/67, 1971/72.

•  Nederlands voetballer van het jaar: 1968, 1972, 1984.

•  Sportman van het jaar: 1973, 1974.

•  Europees voetballer van het jaar: 1971, 1973, 1974.

•  Beste speler van het WK: 1974.

•  FIFA Wereldkampioenschap All-Star Team: 1974.

•  Beste buitenlandse voetballer van de Primera División: 
 1976/77, 1977/78.

•  NASL Most Valuable Player Award: 1979.

•  FIFA World Cup All-Time Team: 1994.

•  FIFA World Cup Dream Team: 2002.

•  FIFA Wereldteam van de 20e Eeuw.

•  FIFA 100.

•  World Soccer’s Greatest XI of All Time: 2013.

•  World Soccer’s The Greatest Players of the 20th Century: #3.

•  France Football’s Speler van de Eeuw: #3.

•  IFFHS Europees Speler van de Eeuw: #1.

•  IFFHS Wereldspeler van de Eeuw: #2.



Als trainer

Met Ajax:

•  KNVB beker: 1985/86, 1986/87.

•  Europacup II: 1986/87.

Met FC Barcelona:

•  Primera División: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94.

•  Copa del Rey: 1989/90.

•  Supercopa: 1991, 1992, 1994.

•  Europacup II: 1988/89.

•  Europacup I: 1991/92.

•  UEFA Super Cup: 1992.

Individueel:

•  World Soccer Manager van het jaar: 1987.

•  Onze d’Or Manager van het jaar: 1992, 1994.

•  Beste trainer van de Primera División: 1990/91, 1991/92.

Onderscheidingen:

•  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: 8 juli 1974.

•  Bondsridder van de KNVB: 28 oktober 1978.

•  Zilveren legpenning van de stad Amsterdam: november 1978.

•  Eerbewijs van de stad Los Angeles: december 1979.

•  Sport and Trade Award Ministerie van WVC: juli 1992.

•  Erelidmaatschap Ajax: 7 april 1999.

•  Officier in de Orde van Oranje-Nassau: 10 april 2002.

•  Golden player: november 2003.

•  Fanny Blankers-Koen Trofee: 9 december 2005.

•  Laureus Lifetime Achievement Award: 2005.

•  Sint-Joriskruis: 21 september 2006.

•  FIFA Order of Merit: 2010.

•  UEFA President’s Award: 2013.

Het is dus niet zo gek dat Johan Cruijff gezien wordt als de beste Nederlandse  
voetballer ooit!



5. Wat heeft Johan CruiJff opGeriCht?

Johan Cruyff Foundation

•  Zie het eerste deel van het spreekbeurtpakket.

Johan Cruyff Institute

•    Dit is een school in Amsterdam en Barcelona waar sporters, oud-sporters en  
iedereen die een passie heeft voor sport een opleiding kan volgen op het gebied 
van sport management. Hieronder vallen:

 •    Johan Cruyff College – Dit is een MBO-opleiding (school na het VMBO) voor  
topsporters en talenten in de richting “sport en coaching” en “sport en business”.

 •    Johan Cruyff Academy – Dit is een HBO-opleiding (school na de HAVO) voor  
topsporters in de richting commerciële economie.

Cruyff Classics

•    Dit is een schoenen- en kledingmerk dat als enige merk het recht heeft om de 
naam Cruyff te gebruiken op schoenen en kleding.

Cruyff Football

•  Dit is een organisatie die professionele voetbalorganisaties de voetbaltechnieken 
van Cruijff leert.

Cruyff Library

•  Dit bestaat uit de boeken die Johan zelf heeft laten schrijven, waarvan een deel        
 van de opbrengst naar de Cruyff Foundation gaat.



6. biJnamen van Johan CruiJff

Nummer 14

•  Hij heeft lange tijd met rugnummer 14 gespeeld.

El Flaco (de magere)

•  Dit verwijst naar de bouw van zijn lichaam.

Het orakel van Betondorp

•  Een orakel komt uit mythes (Griekse verhalen). Het is een persoon, die voorspel-
lingen kan doen, wanneer mensen om raad vragen. Betondorp is de wijk waar 
Johan Cruijff is opgegroeid. 

De verlosser

•  Wanneer hij bij een club kwam leek het daarna heel goed te gaan met de club.

Wist
je

dat? 

!  Het getal 14 komt heel vaak terug als het gaat om 
Johan Cruijff. Zo is bijvoorbeeld het lidmaatschap 
voor de Cruyffie’s Kidsclub 14 euro!

!  In Nederland werd altijd gedacht dat de bijnaam 
“De verlosser” in Barcelona werd gebruikt. Na zijn 
dood kwam men er achter dat bijna niemand hem 
daar zo noemde. 



7. uitspraKen van Johan CruiJff

Johan Cruijff stond ook bekend om zijn uitspraken. Je zal ze vast nog weleens horen of 
ergens lezen. 

Er wordt zelfs gesproken over een eigen taaltje: het Cruijffiaans. Soms zijn ze heel logisch, 
soms moet je er wat langer over nadenken. 
Hij heeft niet alleen uitspraken over voetbal, maar ook over het dagelijks leven. 

“Elk voordeel heeft zijn nadeel.”

“Winnen doe je met z’n allen.”

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

“Als je één goal meer maakt dan de ander, win je.”

“Je moet schieten anders kan je niet scoren.”

Als je op internet zoekt, zal je er nog veel meer vinden. 



8. vernoemd naar Johan CruiJff

•  Johan Cruijff Schaal – Aan het begin van een nieuw seizoen wordt er in Nederland 
een wedstrijd gehouden tussen de bekerkampioen en de kampioen van de eredi-
visie. Wie deze wedstrijd wint, ontvangt de Johan Cruijff Schaal. 

•  Johan Cruijff Prijs – De meest talentvolle eredivisiespeler  van het seizoen 
krijgt de Johan Cruijff Prijs. 

•  In 2010 werd er een planetoïde naar Cruijff vernoemd.

•  Na zijn dood besloot FC Barcelona het nieuwe stadion van de jeugdopleiding 
naar Johan Cruijff te vernoemen.

•   In 2017 werd er besloten de naam van de Amsterdam ArenA te veranderen in de 
Johan Cruijff ArenA.

•   In 2018 werd bekend gemaakt dat het Stadionplein in Amsterdam, vlakbij het 
kantoor van de Cruyff Foundation, wordt veranderd in het Johan Cruijffplein.

14282 (CRUIJFF)

earth distance: 4.152 AU
Sun distance: 3.184 AU

Sept 23 2010

Mars
Venus

Earth

Jupiter
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14282 (Cruijff) Wist
je

dat? 

!  De speler die de Johan Cruijff prijs krijgt, mag in 
samenwerking met de Cruyff Foundation beslis-
sen waar er een Cruyff Court wordt aangelegd.  
Winnaars van deze Johan Cruijff Prijs zijn onder 
andere Arjen Robben, Wesley Sneijder, Gregory 
van der Wiel, Davy Klaassen, Vincent Janssen en 
Kasper Dolberg.



9. boeKen over Johan CruiJff

Over Johan Cruijff kwamen veel boeken uit, waaronder 2 jeugdboeken. Deze boeken zijn 
gebaseerd op het leven van Johan Cruijff. De grote lijnen kloppen, maar de details zijn 
verzonnen. 

•  Cruijffie! - Het verhaal van een brutaal straatschoffie dat het schopt tot voetbal-
held. Door Belinda Noorland.

•  Cruijffie – Jongensjaren. Door Jan Eilander.
  Het boek Cruijffie – Jongensjaren kan worden besteld bij de Cruyff Foundation voor  

€ 14,95. Dit geld gaat naar de Cruyff Foundation. Als lid van Cruyffie’s Kidsclub  
krijg je maar liefst 50% korting, dus dan kost het boek maar € 7,50.  
Wil je hier meer informatie over hebben, stuur dan een email naar 
kidsclub@cruyff-foundation.org of bel met 020-3057766.

  Voor volwassenen zijn er veel verschillende boeken over Johan Cruijff. Ze gaan 
over zijn leven, zijn voetbalcarrière en/of zijn uitspraken. Sommige zijn door hem-
zelf geschreven, andere samen met hem en sommige zijn door andere schrijvers 
geschreven. In totaal wel meer dan dertig! Hieronder de boeken die hij zelf heeft 
geschreven of samen met iemand:

•  Johan Cruijff – Voetbal. Door Johan Cruijff.

•  Typisch Cruijffiaanse uitspraken. Door Johan Cruijff & Sytze de Boer.

•  Je moet schieten, anders kun je niet scoren en andere citaten van Johan Cruijff. 
Door Johan Cruijff.

•  Mijn verhaal. Door Johan Cruijff. 



10. noG meer informatie nodiG?

Kijk maar eens rond op www.cruyff.com.

Hier vind je zelfs wat het favoriete gerecht en de favoriete film is van Johan Cruijff:

http://www.worldofjohancruyff.com/nl/cruyff/persoonlijk/


A
Ambassadeur  - Bekend persoon die de Cruyff Foundation steunt
Aangeven  - Bekend maken aan de overheid
Aangifte  - De geboorte van een kind aangeven bij de overheid

B
Beperking  - Handicap
Balanceren  - In evenwicht blijven
Bondscoach  - Trainer in dienst van de nationale sportbond
Braille  - Een lees- en schrijfalfabet speciaal voor blinden
Breed en gevarieerd - Ruim en met veel afwisseling

C
Courts  - Voetbalveldjes
Coatings  - Vlakken op de grond gemaakt met verf
Conflict  - Meningsverschil
Commerciële economie   -  Een opleiding die zich bezig houdt met de relatie tussen 

koper (iemand die iets wil hebben) en verkoper (iemand 
die iets aanbiedt). Belangrijk onderdeel hierin is de manier 
waarop iets te koop wordt aangeboden. 

Criteria  - Normen waaraan iets moet voldoen

D
Donateur  - Iemand die de Cruyff Foundation met geld steunt.
Debuut  - Eerste optreden

E
Een schenking  - (kostbaar) Cadeau
Evenementen  - Georganiseerde gebeurtenissen

F
Financiën - Geld
Fit  - In goede conditie (vorm)

G
Gebaseerd  - Gebouwd op

H
HBO opleidingen   -  Hoger Beroepsonderwijs, een soort onderwijs dat je na de 

middelbare school kan doen

I
Initiatief  - De eerste stap nemen
Instelling  - Organisatie
Imiteerde  - Nadoen

K
Kwalificaties   -  Wedstrijden om geplaatst te worden voor bijvoorbeeld een 

toernooi.

M
Maatschappij  - Samenleving
Mascotte   -  Persoon, dier, of voorwerp dat geluk brengt en bij een club 

of organisatie hoort
Media  - Middel om informatie over te brengen naar mensen
Magazine  - Tijdschrift
MBO   -  Middelbaar beroepsonderwijs, een soort onderwijs dat je 

kan doen na je middelbare school
Mythes  - Griekse verhalen van heel lang geleden

O
Ontwikkelingsland  -  Land waaraan hulp wordt gegeven, omdat de mensen in dat 

land dat nodig hebben
Overheid  -  Regering van een land aan wie de leiding is overgelaten om 

te zorgen dat alles goed is geregeld
Officiële  - Echte, volledige

P
Projecten  -  Gezamenlijke werkzaamheden leidend tot een eindresul-

taat/plan /activiteit om iets te maken of realiseren. 
Publiciteit  - Aandacht 
Planning  -  Ontwerp/voorstel waarin ook rekening is gehouden met de 

tijd die er is
Paralympische sporten  - Alle sporten die je met een handicap kan doen. 
Partners  -  Bedrijven die andere bedrijven sponsoren. Dit kan door geld 

te geven, maar ook door spullen beschikbaar te stellen
Paralympische spelen  -  De Olympische Spelen voor mensen met een beperking/

handicap
Premie - Beloning
Profvoetballer - Een door zijn club betaalde voetballer
Passie  - Liefde voor
Picto  -  Een schrift dat een combinatie van tekeningen en tekst ge-

bruikt. Wordt vaak gebruikt voor kinderen met een verstan-
delijke beperking

Planetoïde  -  Een kleine planeet tussen Mars en Jupiter die om de zon 
draait

R
Respect  - Uiten dat je iemand als waardig en gelijk aan jezelf ziet
Ruimtelijke oriëntatie  - Positie, richting en afstand bepalen
Relaties  - Mensen van bedrijven die geld geven

S
Syndroom van Down  -  Chromosomale afwijking, waardoor diegene een verstande-

lijke handicap heeft
Stip aan de horizon  -  Het doel dat de Cruyff Foundation wil bereiken over een  

lange tijd 
Sociale controle  - Mensen helpen elkaar en wijzen elkaar op regels 
Sportprofessional  - Iemand werkt bij een sportorganisatie
Sport- en beweegaanbod  - Aanbieden van sport en bewegen
Sport specifieke eisen  -  De eisen die andere sportverenigingen uit de buurt stellen, 

zodat zij ook gebruik kunnen maken van het Cruyff Court
Sociale vaardigheden  -  Omgang met andere mensen/gedrag rondom andere  

mensen
Schenken - Cadeau geven/ cadeau doen/ geven
Statiegeld flessen  -  Flessen (van bijvoorbeeld cola of fanta) die je in de super-

markt koopt en waar je geld voor terugkrijgt als je ze inlevert
Sponsoren  -  Organisaties zoals de Cruyff Foundation helpen door geld, 

goederen of andere dingen te geven 
Schoonvader-     De vader van je vriend/vriendin (of man/vrouw)
Symbolische  - Niet echt

T
Trofee  - Prijs die je krijgt bij winst (bijvoorbeeld van een wedstrijd)
Therapeut  -  Begeleider van mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld 

zodat ze beter weten hoe ze kunnen sporten met hun handicap
Talent - Iemand die ergens heel goed in is
Ter nagedachtenis - Herinnering aan iemand die overleden is
Talentvolle  -  Iemand die ergens heel goed in is of die zich daar nog in kan 

ontwikkelen

V
Verscheidenheid  - Veel verschillende mogelijkheden
Vrijwillig  -  Als je vrijwillig voor een organisatie werkt, dan krijg je er niet 

voor betaald

Z
Zaakwaarnemer - Iemand die voor een ander persoon de zaken regelt

WoordenliJst
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