
HARD 
WERKEN, 
VOLHOUDEN 
EN NOEST 
DOORDUWEN

DE SPORTIEVE 
VOORKEUR VAN 
HERMAN WIJFFELS

De Zeeuwse econoom Herman Wijffels bekleedde in zijn leven vele vooraanstaande functies, zoals 
voorzitter van Sociaal Economische Raad, bewindvoerder bij de Wereldbank en voorzitter van de 
hoofddirectie van de Rabobank. In die laatste functie was hij ook nauw betrokken bij het Nederlandse 
wielrennen. De topbestuurder liet zich strikken door Sportief Zeeland voor een interview, waarbij de na-
druk eens niet ligt op zware economische vraagstukken, maar op zijn persoonlijke sportieve voorkeur.
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ij"els werd geboren in het 

Zeeuws-Vlaamse buurtschap 

Turkeye vlakbij IJzendijke, waar 

hij actief was voor de plaatselijke 

voetbalvereniging. Momenteel 

woonachtig in Maarn, komt hij 

nog geregeld naar Zeeland voor 

een bezoek aan zijn vakantie-

woning “pal tegen het Zwin”. 

Geregeld doorkruist hij er het 

landschap op zijn racefiets. Het 

liefst in zijn eentje. Daarmee is 

de eerste vraag al voor een deel 

beantwoord. 

Doet u zelf actief aan sport?
“Zeker. Mijn hele leven heb ik fanatiek aan sport gedaan, in de breedste zin van het 

woord. Ik heb tot mijn veertigste gevoetbald. Eerst jarenlang in IJzendijke bij de plaat-

selijke vv en uiteindelijk nog een jaar of tien in Den Haag bij HBS. Ook bij ons in de 

weilanden brachten we veel tijd door met een bal. Ik ben ooit begonnen als midvoor 

en uiteindelijk als ausputzer geëindigd. Verder heb ik vrij veel getennist en gejogd. Nu 

rijd ik nog iedere week een uur of vier in de rondte, ‘s zomers op de racefiets en in de 

winter op de mountainbike. “

Waar fietst u het liefst?
“Nu ik in de provincie Utrecht woon, rijd ik veel over de heuvelrug. Vlak achter ons 

huis liggen vier à vijf klimmetjes van ongeveer een kilometer lengte. Ook fiets ik graag 

door het rivierengebied. Verder hebben we een vakantiehuis in het westelijk deel van 

Zeeuws-Vlaanderen, pal tegen het Zwin. Daar maak ik ook veel tochten, zeg maar in 

het grensgebied. Ik fiets het liefst alleen omdat ik graag van het landschap geniet. In 

een groep moet ik voornamelijk het achterwiel van de voorganger scherp in de gaten 

houden. Dan mis ik te veel van mijn omgeving.” 

Wat zijn uw favoriete kijksporten?
“Ik ben breed georiënteerd, maar voetballen en wielrennen hebben wel mijn speciale 

voorkeur. Waarschijnlijk omdat ik ze zelf actief beoefen of dat heb gedaan. Ook volg ik 

atletiek met bovengemiddelde interesse.”

Welk type sporter heeft uw voorkeur? 
“Ik ben toch wel iemand met een voorliefde voor sporters met labeur: hard werken, 

volhouden en noest doorduwen.”

Mag ik dan aannemen dat Feyenoord uw club is?
(Lacht): “Ik moet zeggen dat ik iets minder heb met het grootstedelijke. We hebben 

jarenlang in Eindhoven gewoond en sindsdien is PSV mijn favoriete club in het betaalde 

voetbal. Ik heb met mijn jongens veel thuiswedstrijden in het Philips Stadion gezien.”

Welke sportieve prestatie is u het meest bijgebleven?
“Wat betreft mijn persoonlijke prestaties heb ik nog levendige herinneringen aan 

sommige doelpunten die ik heb gescoord. Ik herinner er me specifiek één in Sluis. Het 

was een Cruij"-achtig doelpunt, waarbij ik vanaf de middenlijn aan de linkervleugel 

solerend richting strafschopgebied ging en de bal in de rechterbovenhoek krulde. En 

een halZoge voorzet van rechts, waarbij ik de bal in één keer op de slof nam en pal 

onder de lat binnenschoot. Het is dan misschien een halve eeuw geleden, maar die 

goals staan nog scherp op mijn netvlies.”

Welke prestaties blijven u het meest bij als toeschouwer?
“Als ik terugga naar mijn Zeeuwse jeugd, dan is de Tour de France van ‘53 een schit-

terende herinnering. De prestaties van Wagtmans, Van Est, en Voorting hebben 

mijn belangstelling voor het wielrennen gewekt. Ik zie me nog zitten, met het oor 

aan de radio, luisterend naar Jan Cottaar. En ‘s avonds spelden we dan de Gazet van 

Antwerpen, waarin een kort etappeverslag en de uitslag waren opgenomen. Die 

kochten we grif. Verder zijn de Tourzeges van Jan Janssen en Joop Zoetemelk echte 

sportieve uitschieters. Een enerverende persoonlijke belevenis in de Tour de France 

was de val van Johan Bruyneel. Ik reed erachter in de ploegleidersauto en heb hem nog 

uit het ravijn helpen trekken. Nog steeds volg ik de Tour de France op de voet. Net als 

veel andere sporten en dan in het bijzonder de verrichtingen van de Nederlanders. De 

recente prestaties van Dafne Schippers spreken ook enorm tot de verbeelding.”

 

Hoe zou u Zeeland kenmerken en waarin verschilt de 
provincie met andere delen van Nederland? 
“Het meest typische van Zeeland is de doorsnijding door 

wateren als de Wester- en Oosterschelde. Verbindingen 

spelen daarom een cruciale rol. Zeker vroeger. Ik weet nog 

goed uit mijn jeugd dat uitwedstrijden, bijvoorbeeld op 

Noord-Beveland, heuse dagreizen waren. Die geografische 

situatie brengt met zich mee dat er grote verschillen zijn 

tussen de Zeeuwse landstreken. Dat speelt volgens mij 

nog steeds een aanzienlijke rol qua mentaliteit. Dat maakt 

Zeeland tot een pluriforme provincie. 

Overigens heeft die eilandenstructuur ook een enorme 

aantrekkelijke toeristische kant, die economisch enorm in 

ontwikkeling is. Ik zie dat zelf in West Zeeuws-Vlaanderen 

gebeuren. Er wordt volop geïnvesteerd in diverse recreatieve 

voorzieningen. Dat het toerisme zo booming is, komt ook 

doordat Zeeland steeds meer wordt ontdekt vanwege het 

aantrekkelijke leealimaat. Dat biedt zeker nieuwe econo-

mische kansen. Zeeland investeerde in het verleden nog 

in de klassieke industrie, waarvan een deel inmiddels is 

verdwenen. De pogingen om een grote containerhaven aan 

te leggen, zijn gelukkig mislukt. Zeeland zoekt het nu in de 

industrieën van de volgende generatie. Samen met de land- 

en tuinbouw zijn dat de pijlers onder de Zeeuwse economie.”

Welke rol speelt sport & recreatie in die Zeeuwse ontwikkeling? 
“Hoewel ik het niet helemaal kan overzien, omdat ik er niet 

meer middenin zit, tekent zich wel een nieuwe beweging 

af: namelijk dat mensen zich steeds meer realiseren dat ze 

zelf heel veel kunnen doen aan hun gezondheid. Dat uit zich 

op twee terreinen: gezond eten en voldoende bewegen. Er 

gaan geluiden op om Zeeland tot een blue zone te maken. 

Dat concept is overgewaaid uit de Verenigde Staten, geba-

seerd op het feit dat mensen in bepaalde delen van de wereld 

gemiddeld veel ouder worden dan elders. Dat heeft te maken 

met een gezonde leefstijl, maar dus ook met die gezonde 

leefomgeving. Ik denk dat Zeeland daar nog meer op kan 

inzetten. Als provincie zou ik zuinig zijn op die kwaliteit 

van het leealimaat en nieuwe ontwikkelingen screenen op 

de belasting die ze met zich meebrengen. Het is plezierig 

toeven in Zeeland, met name voor oudere mensen. Dat is 

ook al merkbaar. Zeeland is het Florida van Nederland. Daar 

liggen kansen, als tenminste ook vitale jongerensegmenten 

behouden blijven voor de provincie.”

Waar doelt u dan op?
“Ik zie bijvoorbeeld wel mogelijkheden voor investeringen 

in wellness, waar bijvoorbeeld ook paramedische zorg een 

plek kan vinden. Zulke ontwikkelingen passen goed bij de 

geschetste Zeeuwse trends. Neem het project Waterdunen in 

Zeeuws-Vlaanderen, waar zo’n soort voorziening ook in kan 

worden ondergebracht.”

Als een soort Davos van de Lage Landen. Met gezonde lucht...
“Precies. En dan nog aangevuld met het bijzondere licht in Zeeland en 

het grote aantal zonuren.”

Welke rol zou de overheid daarin moeten spelen?
“De overheid heeft daarin zeker een taak, maar dat geldt ook voor het 

bedrijfsleven. Deze ontwikkeling tot wasdom laten komen is vooral 

een kwestie van ondernemerschap, wat in essentie niets anders is dan 

‘het in de realiteit brengen van nieuwe mogelijkheden’. De overheid 

speelt daarin een ondersteunende rol. Zij moet kaders neerzetten 

waarbinnen die realisatie wordt bevorderd en gestimuleerd. Hiervoor 

is dus een ondernemende overheid nodig, die meer doet dan toetsen 

en handhaven. Terugkomend op de ontwikkeling van de Waterdunen, 

zie ik dat al gebeuren. De dijkversterking en het aanleggen van een 

nieuw recreatiegebied gaan daar hand in hand met de inspanningen 

van private ondernemers om toeristische faciliteiten te realiseren.”

Tot slot: wat vindt u van de komst van de Tour de France naar Zeeland?  
“Als Zeeuwse inwoner van Maarn val ik dubbel in de prijzen, omdat 

de Tour ook nog eens in Utrecht start. Ik ben ook betrokken geweest 

bij de acquisitie. Dus uiteraard juich ik dit toe. Straks worden Utrecht 

en Zeeland een paar uur lang - zeg de tijd die de koers er over doet - 

weergegeven met prachtige beelden. In de berichtgeving over de 

Tour worden ook de andere kwaliteiten van Zeeland straks onder de 

aandacht gebracht. Dat stimuleert het toerisme en misschien ook wel 

andere genoemde aanverwante sectoren. Vanuit dat perspectief komt 

dit grootse sportspektakel dus precies op het juiste moment.”

W

‘ZEELAND IS HET FLORIDA VAN NEDERLAND. 
 DAAR LIGGEN KANSEN.’
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