Gelderse glorietijd in landelijk amateurvoetbal
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Twee van de vier kampioenen uit de hoogste voetbalcompetities van ons land worden dit jaar geleverd
door de provincie Gelderland. NEC eindigt het seizoen bovenaan in de Jupiler League met een
recordaantal van meer dan 100 punten en in de Topklasse Zondag werd FC Lienden vorig weekend
kampioen. In 2013 was het bovendien Achilles ’29 uit Groesbeek dat als eerste amateurclub officieel
promoveerde naar het betaalde voetbal. Is het Gelders (amateur)voetbal top?
Waar het kampioenschap van NEC valt te verklaren door de degradatie van vorig jaar, is succes van de
provincie Gelderland in het amateurvoetbal nauwelijks een incident te noemen. Twintig mannenteams en zes
vrouwenteams komen uit in de top- of hoofdklasse. Daarmee levert de provincie met ruim 2 miljoen inwoners,
per hoofd van de bevolking het meeste landelijk spelende amateurclubs (1,3). In absolute aantallen levert
alleen Zuid-Holland meer topamateurs (28 mannen, 7 vrouwen). Hofleveranciers zijn met name ‘groot
Rotterdam’ (12 clubs) en de Bollenstreek (8 clubs).

Naast het hoog scorende Friesland (1,2) en Drenthe (1,0) valt de provincie Groningen op. Slechts één
mannenteam bij de amateurs acteert op landelijk niveau. Het is de enige provincie die meer topamateurs bij
de vrouwen dan bij de mannen levert. Flevoland heeft slechts twee teams binnen de provinciegrenzen op
landelijk niveau. Echter, de liefhebber uit de polder ziet net over de grens veel verenigingen liggen die op
niveau uitkomen (o.a. Bunschoten-Spakenburg, Harderwijk, Nijkerk).
Gelderland is top als het gaat om amateurvoetbal. Maar gaat de aandacht voor de plaatselijke helden ten koste
van succes in het betaalde voetbal? Dat lijkt er wel op: Gelderland is de enige grote provincie (meer dan 1
miljoen inwoners) die sinds 1888 nog altijd wacht op een landskampioenschap in het betaalde voetbal.
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