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Een afspraak maken met internationaal scheidsrechter en supermarkteigenaar Björn Kuipers is niet makkelijk. Tussen twee lezingen door
spreekt generaal buiten dienst en columnist van MAX Magazine Peter van
Uhm hem op Papendal. Een warm gesprek tussen twee bijzondere mensen.
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Communiceren via Facetime werd ik
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red). Ik had net één dag een nieuwe

lop. Dé verplichte brief die je achter

dat mij dit overkomt. Wellicht de

aanstelling als commandant.
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niet en besefte dat ik mijn mensen
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Perfectie en respect
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wens ik niemand toe. Ik waak ervoor
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tast mijn autoriteit aan voor een vol
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jezelf de tijd er nog niet voor en
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scheidsrechters.”

geniet van andere dingen.’
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Björn: (lachend): “Precies, van dit

Peter: “Die verkeerde momenten

beloofde ik Inge twee maanden

gesprek bijvoorbeeld. Wie had ooit

worden wel drie keer herhaald in de

niets te doen. Dat lukte. Erna stortte

gedacht dat ik met Peter van Uhm

media.”

ik me op bestuursfuncties en gaf
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reizen. Ik kom op zo veel mooie

'Samenwerken
maakt je beter'

Björn: “Tja, ik lig er niet wakker
geven. Tien jaar geleden zei de

van. Nou, dat is niet helemaal waar.

scheidsrechter tegen zijn assistent:

Dat we de fout in gingen met de

‘Ik doe de wedstrijd en jij vlagt als

wedstrijd Spanje-Kroatië tijdens het

ik fluit.’ De scheids stond in het

EK (verkeerd ingeschatte penalty),

middelpunt. ‘Het draait niet om

kostte me wel een slapeloze nacht.

het individu Kuipers’, zei ik toen al.

Ik heb het fragment wel duizend

Ik wilde een team. Samenwerken

keer teruggekeken. Ik nam mijn

heeft mij een betere scheidsrechter

assistent niets kwalijk en gaf hem

gemaakt. Ik leerde luisteren en

een knuffel. We winnen én verliezen

vertrouwen geven.”
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Peter: “Als jong broekie had ik een

Peter: “Je moet loyaal zijn aan

grote bek. Tot ik met een oudere

je mensen, achter ze staan. Mijn

sergeant-majoor diende. Hij zei wat

commandanten konden me dag en

ik goed deed, maar ook wat beter

nacht bellen als er iets was. Het gaf

kon. Ik vond het een arrogante vlerk

ze rust. Mijn vrouw vervloekte mijn

tot ik inzag dat ik die arrogante vlerk

Blackberry.”

was. Ik behandelde mijn mensen niet
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met respect, verwacht dan ook niet

Ambities

dat je het terugkrijgt. Wat betekent

Peter: “Wat wil je nog bereiken?”

respect op het veld voor jou?”

Björn: “Als je diep in mijn hart kijkt:

Björn: “Als een speler één op één

meer genieten van mijn gezin en

zegt: ‘Kuipers, je bakt er vandaag

familie. Wat ik op sportief gebied

helemaal geen klote van’, is dat geen

bereikt heb, is een cadeautje waar

enkel punt. Zodra je van veertig

ik hard voor gewerkt heb. Maar ik

meter afstand met wegwerpgebaren

kijk ernaar uit als ik over een jaar

Als dank voor gesprek overhandigt Peter aan Björn zijn boek ‘Ik koos het
wapen’ met daarin de boodschap: ‘Met respect voor de arbiter, ondernemer en
inspirator, maar vooral voor wie je bent als mens!’
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