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Eén van de vaste aanwezigen bij de thuiswedstrijden 
van FC Utrecht is Edu Nandlal. De nu 44-jarige Nandlal 
voetbalde bij FC Utrecht, FC Emmen en Vitesse, maar zijn 
naam blijft voor velen altijd verbonden met de SLM-ramp, 
die hij als één van de weinigen overleefde. 

Aan het werk met Edu Nandlal 

‘geluk via voetbal is een momentopname’

Door Hans Boender

Als ambassadeur van de 
gemeente Utrecht heeft 
Edu Nandlal, voormalig 

raadslid van Leefbaar Utrecht, 
een vaste stek in De Galgen-
waard. De gemeente heeft de 
beschikking over een eigen 
loge en Nandlal zetelt daar. 
Zoals vanavond, tegen Roda JC. 
De voormalige profvoetballer 
wordt geestdriftig begroet door 
velerlei uiteenlopende figuren. 
Lokale politici, bestuurders van 
FC Utrecht, oud-voetballers, 
maar ook schoonmakers die 
langslopen, schudden hem de 
hand.

Zelf heeft Nandlal een schoon-
maakbedrijf. Met schoonmaken 
en glazenwassen verdient hij 
niet alleen zijn eigen boterham, 
maar helpt hij ook anderen. 
,,Mijn doel is jongeren te bege-
leiden naar het arbeidsproces’’, 
steekt Nandlal van wal. ,,Waar 
gaat het om in het leven? Dat is 
niet sport, maar werk en studie. 
De jongens die bij mij werken, 
zijn verplicht een studie te 
volgen. Zo kunnen ze iets ma-
ken van hun leven. Geluk via 
voetbal is een momentopname; 
werk en een opleiding geven 
structureel invulling aan je 
leven. Ik heb een Turkse jongen 
in dienst gehad, een goede 
Utrechtse amateurvoetballer: 
Ali Ardic. Hij heeft het in het 
betaalde voetbal, bij Zwolle, net 
niet gered. Ik heb hem gehol-
pen met werk en geëist dat 
hij naar school zou gaan. Hij 
heeft de HEAO gedaan, twee 
diploma’s gehaald en is nu 
zelfs doctorandus. Toen hij zijn 
opleiding had afgerond, zei hij 
tegen mij: ‘nu zie ik dat voetbal 
niet alles is’. Jongeren die zijn 
voorbeeld willen volgen, kun-
nen me mailen op nandlal@
planet.nl.” 

Voor Nandlal is voetbal een 
vorm van ontspanning. ,,Ik 
vind het belangrijk dat de jeugd 
sport. Vandaag ben ik bij Her-
cules geweest, waar het meisjes-
voetbal een impuls krijgt. Dat 

vind ik mooi om te zien. Sport 
is voor iedereen. Met die filoso-
fie ben ik ook de politiek in ge-
gaan. Dankzij Leefbaar Utrecht, 
maar ook dankzij wethouder 
Spekman van de PvdA, heeft de 
stad stappen vooruit gezet op 
sportgebied. FC Utrecht heeft 
daarin een voorbeeldfunctie. Ik 
kom hier graag. Ik kan genieten 
van een mooie wedstrijd. Dat 
vind ik belangrijker dan de uit-
slag. En ik hoop altijd dat Rick 
Kruys speelt, een jongen van 
de stad en een jongen naar mijn 
hart. Ik was een keer ramen 
aan het wassen bij een tehuis 
voor geestelijk gehandicapten 
en binnen zag ik Rick die zat te 
praten met een aantal bewo-
ners. Dat vind ik klasse.’’

Dan scoort Robin Nelisse voor 
FC Utrecht. ,,Die jongen is 
helemaal opgeleefd onder Wil-
lem van Hanegem. Hij heeft de 
vrijheid zichzelf te zijn. Daarom 
vind ik Van Hanegem de beste 
trainer die FC Utrecht maar 
kan hebben. Alleen wanneer 
je authentiek bent, vrij, ben je 
ontspannen en kun je presteren. 
En hij geeft spelers die ruimte. 
Ik was zelf een gemaakte voet-
baller. Veel trainers duwen je 
in een keurslijf. Nee, een groot 
talent was ik niet. Ik moest het 
hebben van mijn inzet.’’

Voor zijn periode in de poli-
tiek, werkte Nandlal zes jaar 
als scout van FC Utrecht. ,,Die 
functie moest ik opgeven toen 
ik raadslid werd voor Leefbaar 
Utrecht, vanwege mogelijke be-
langenverstrengeling. Talenten 
die in mijn periode via de scou-
ting bij Utrecht terechtkwamen, 
zijn Dirk Kuijt, Patrick Zwaans-
wijk en Donny de Groot. Dat 
was teamwerk. Ik word nog 
wel eens gevraagd door clubs 
om iets te gaan doen. Maar die 
behoefte heb ik niet meer. Ik 
wil jongeren die op dood spoor 
zitten een toekomst bieden via 
mijn bedrijf. Dat is voor mij 
veel waardevoller.” 

,,Door mijn verleden heeft mijn 
verhaal impact. Die jongens 

weten wat ik heb meegemaakt: 
een vliegramp, het verlies van 
een kind en een scheiding. Die 
gebeurtenissen hebben mij 
gevormd. Ik heb ervan geleerd 
om in het heden te leven, om 
niet achterom te kijken. Van 
gisteren leer je niet. Als je in 
het verleden blijft leven, kom je 
niet verder. Ik zeg altijd tegen 
jongens: je kunt kiezen voor de 
duivel of je kunt kiezen voor 
het goddelijke, ‘het leven.’ Het 
merendeel kiest echter voor de 
duivelse kant. Onze klanten, 
zoals Flag and Sign, Brecheisen 
Makelaars, DA Drogisterijen 
en tal van huisartsenpraktijken, 
kennen de filosofie van ons 
bedrijf. Zij ondersteunen die 
visie en zien dat we goed werk 
afleveren. Daarom werkt het.’’
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passie en authenticiteit
edu Nandlal werd geboren en groeide op in paramaribo. als 17-jarige 
kwam hij naar Nederland, waar hij een toekomst als profvoetballer am-
bieerde. bij fC utrecht schopte hij het tot het tweede. Later voetbalde 
hij bij fC emmen en Vitesse. begin juni 1989 maakte hij deel uit van het 
Kleurrijk elftal, dat naar suriname afreisde om daar een aantal wedstrijden 
te spelen. Het vliegtuig met de voetballers stortte neer bij het vliegveld 
Zanderij. Van de 187 inzittenden overleefden er slechts elf de ramp, onder 
wie Nandlal. Hij hield aan de sLM-ramp een gedeeltelijke dwarslaesie over. 
artsen dachten dat de utrechter nooit meer kon lopen, maar kregen on-
gelijk. Nandlal loopt, zij het moeizaam, staat zelfs op ladders en doet aan 
hardlopen. ,,ik loop drie kilometer per uur, andere mensen kunnen me 
wandelend inhalen, maar het is heerlijk om te doen.’’

Na de sLM-ramp werd Nandlal nogmaals getroffen door het noodlot. 
in 2001 bleek dat zijn vijfjarige zoontje riva ongeneeslijk ziek was. Drie 
maanden nadat riva was gestorven, liep het huwelijk van Nandlal op een 
scheiding uit. ,,ondanks alles wat ik heb meegemaakt, zoek en vind ik ple-
zier in het leven. passie en authenticiteit geven zin aan het bestaan. ik heb 
geleerd dat het gaat om de manier waarop je in het leven staat.’’ 

ook een optie. als bunnik snel een opvolger 
vindt, kan deze door patrick nu alvast worden 
klaargestoomd voor het nieuwe seizoen. 

CDn    568

CDW    768
Het is de bedoeling dat voetbalvereniging 
CDw eind februari de vernieuwde website 
lanceert. ,,De oude website was voor een 
gemiddelde beheerder veel te professioneel”, 
stelt voorzitter Gerie de Ligt. ,,we hebben 
het nu eenvoudiger gemaakt. De vernieuwde 
site gaat een fantastisch product worden met 
heel veel informatie.”

DaLtO    223

op 19 maart 2008 wordt er bij vv Dalto net 
als in 2007 een voetbaltoernooi georgani-
seerd voor de f-pupillen van de Heuvelrug. er 
zijn diverse clubs uit de omgeving die met dit 
toernooi meedoen. Het doel van dit toernooi 
is: sponsoring van het ronald McDonald-huis. 
in 2007 was dit toernooi een groot succes 
met een opbrengst van ruim 2000 euro. 
iedereen is van harte welkom op 19 maart 
van 13.00 tot 16.00 uur bij Dalto. er worden 
diverse activiteiten georganiseerd, alles ten 
bate van Het ronald McDonald-huis. Mocht 
u een financiële bijdrage willen storten: dat 
kan! indien u het ronald McDonald-huis wilt 
steunen, kunt u een bijdrage over maken op: 
rekeningnummer 162176562 van vv Dalto 
t.n.v. ronald McDonald-fonds. aan het eind 

met een leeftijd die onder de 23 jaar is en die 
op korte termijn een kwalitatieve aanvulling 
kunnen zijn voor de toekomstige selectie in 
seizoen 2008/ 2009.
* overkomende a - junioren uit de a1 en a2 
die met ingang van seizoen 2008/2009 bij de 
senioren moeten gaan spelen.
* Zeer talentvolle b - junioren die in overleg 
met het jeugdbestuur, technische staf en tech-
nisch coordinator een uitgenodiging kunnen 
ontvangen om een wedstrijd mee te spelen.
op dinsdagavond 29 januari heeft de Ge-
meenteraad tijdens haar raadsvergadering 
definitief besloten om de uitbreiding van 
de kleedkamers bij zowel sv Houten als fC 
Delta sports ’95 door te zetten. Dit melden 
voorzitter Cees Hogenes en izak van rijkom 

van het toernooi wordt het voorlopige spon-
sorbedrag bekend gemaakt.

DELta SpORtS   1380
Met ingang van 1 januari 2008 heeft fC Delta 
sports’95 een beloftenelftal voor spelers 
onder de 23 jaar. Doelstelling is talentvolle 
voetballers extra te ondersteunen en de 
overgang van jeugd- naar seniorenvoetbal te 
vergemakkelijken. spelers die hiervoor in aan-
merking komen, zullen uitgenodigd worden 
door de technische verantwoordelijke van 
hun eigen leeftijdsgroep. wie komen hiervoor 
in aanmerking:
* Huidige selectie spelers senioren s1 en s2 
met een leeftijd onder de 23 jaar.
* uitgenodigde spelers uit de lagere elftallen 


