
Daan Hakkenberg 22-12-22, 06:00 Laatste update: 22-12-22, 11:40

LEES MEER

LEES AD op PROEF
van 19,80 voor maar 4,-

NET BINNEN

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

MEEST GELEZEN

AD WEBWINKEL

BEZOEK DE WEBWINKEL

MEEST GEDEELD

PREMIUM

Frits en Karel van Eerd bij de opening van het honderdste Jumbo-filiaal in Veghel. © van Assendelft
Fotografie

Hoe trouw is sportsponsor Jumbo
zonder vader en zoon Van Eerd?
Met het overlijden van Karel van Eerd (84) en zijn zoon Frits (55) als
verdachte in een groot witwasonderzoek rijst de vraag of de
sportsponsoring van Jumbo gewaarborgd is. De supermarktketen is
buiten het voetbal de grootste sportsponsor van Nederland met Max
Verstappen en voorheen Tom Dumoulin en Sven Kramer als boegbeelden.

Ongetwijfeld met gelikte filmbeelden en een klaterend applaus zal
donderdagmiddag in het Amsterdamse congresgebouw Move stil worden
gestaan bij de historische zege in de Tour de France van Jonas Vingegaard en
Jumbo-Visma. Voor het eerst sinds 1980 - TI Raleigh met Joop Zoetemelk -
won een Nederlandse wielerploeg de grootste prijs in de wielersport. Het was
een masterplan. Aan de Tourzege van Vingegaard is jaren gewerkt. En zonder
hoofdsponsor Jumbo was die er nooit gekomen.

De ploegenpresentatie zal er ook een zijn met een traan. Een rouwrandje en
wellicht een minuut stilte in verband met de dood van Karel van Eerd, de
grondlegger en president commissaris van de supermarktketen die vorige week
op 84-jarige leeftijd overleed. De begrafenis is op dezelfde dag als de
ploegenpresentatie. ,,Voor mij en het hele team is dit een groot verlies’’, zegt
Richard Plugge, algemeen directeur van de schaats- en wielerploeg. Plugge
was een week of vier geleden nog op bezoek bij Van Eerd en zijn vrouw Kitty.
,,Het was gezellig, wetende dat het niet goed met hem ging. Karel was een
groot supporter van het hele team en de wielersport in het bijzonder. Wij
konden uren met elkaar praten over renners en wedstrijden.’’

Richard Plugge met Jonas Vingegaard afgelopen zomer tijdens de huldiging op het hoofdkantoor van
wielerploeg Jumbo-Visma in Den Bosch. © ANP / ANP

De dood van Van Eerd senior volgt drie maanden na de arrestatie van zijn zoon
Frits in een groot witwasonderzoek rond hoofdverdachte Theo E. Het
Openbaar Ministerie stelt dat het witwassen gebeurde via
onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en
sponsorcontracten in de motorcross-sport. En Frits van Eerd, sinds 2009
algemeen directeur, is een vooraanstaande verdachte in het onderzoek. Na
doorzoekingen in zijn woonhuis in Heeswijk-Dinther en het hoofdkantoor van
Jumbo in Veghel zat Van Eerd vijf dagen vast.

Wat zijn exacte rol was in de witwaszaak is onduidelijk. De rechtszaak zal nog
lang op zich laten wachten, maar kort na zijn vrijlating trad Van Eerd - tijdelijk -
terug als algemeen directeur van Jumbo. Waar vader Van Eerd een grote
passie had voor schaatsen en wielrennen, zijn auto- en motorsport de grote
liefdes van zoon Frits. Hij racet zelf ook en reed onder meer de Dakar Rally
(5x) en de 24 uur van Le Mans (ook 5x). Het geel-zwart van de Jumbo-
supermarkten en de schaatsers en wielrenners is te herleiden tot de liefde van
Van Eerd als tiener voor het Italiaanse Formule 1 team Minardi dat in dezelfde
kleuren reed.

Het leed binnen de familie Van Eerd laat zich niet verzachten. Ook niet door
zakelijk of sportief succes. Onder leiding van Karel van Eerd groeide Jumbo
van een kleine supermarktketen binnen een paar jaar tijd uit tot de grootste
concurrent van Albert Heijn met meer dan 700 winkels. Als sportsponsor is
Jumbo in Nederland buitencategorie. Max Verstappen, Sven Kramer, Tom
Dumoulin - alle drie ook sportman van het jaar - fietste, schaatste of racete met
Jumbo op pak of helm. Wereldkampioen in de Formule 1, gouden medailles op
Olympische Spelen en rode, groene en gele truien. Allemaal Jumbo
sportsucces.

Jumbo wil een betrouwbare partner zijn met
een langetermijnvisie. Tegelijkertijd is elk
contract opzegbaar
- Bob van Oosterhout

Die Tourzege was er nooit gekomen zonder Jumbo, de familie Van Eerd en in
het bijzonder vader Karel. Zo zegt ook Plugge. Hij noemt Van Eerd senior ‘de
drijvende kracht’ achter de wielerploeg. Samen met Lotto springt de
supermarktketen in 2015 in het gat dat Rabobank achterlaat. Naar schatting
kan de gecombineerde schaats- en wielerploeg elk jaar rekenen op een bedrag
van ongeveer 15 miljoen euro. En niet voor één, twee of drie jaar. De
overeenkomst tussen Jumbo en de schaats- en wielerploeg is voor onbepaalde
tijd.

,,Uniek’’, zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout daarover. ,,We zien zelden
sponsorafspraken voor onbepaalde tijd. Want je weet niet hoe de sportwereld
en de economie zich ontwikkelen. Of wat er bij een sponsor gaat gebeuren.
Jumbo wil een betrouwbare partner zijn met een langetermijnvisie. Tegelijkertijd
is elk contract opzegbaar. Er zijn ongetwijfeld contractuele afspraken gemaakt,
mocht Jumbo het om welke reden dan ook genoeg vinden.’’

Bob van Oosterhout met Toine van Peperstraten. © Pro Shots / Ron Baltus

Van Eerd senior was veel meer dan een geldschieter op afstand. Hij kwam
geregeld naar wedstrijden. Hij was in Madrid toen Primoz Roglic in 2019 de
Vuelta won, de eerste grote ronde die Jumbo-Visma wist te winnen. Twee jaar
eerder was Van Eerd ook al in de Giro. Die werd gewonnen door Tom
Dumoulin, toen nog rijdend in het shirt van Sunweb. In die Giro van 2017
ontstonden de eerste contouren van de succesploeg die Jumbo-Visma
vandaag de dag is, vertelt Plugge. ,,Toen is voor het eerst het idee besproken
voor de sponsoring voor onbepaalde tijd, de basis voor onze huidige
samenwerking. Zo zijn we gaan bouwen. Ook voor de jeugd met een
developmentteam en een academy. Karel omarmde die gedachte. Hij was een
groot voorstander van ‘de jeugd heeft de toekomst’.’’

Het familiebedrijf Jumbo, maar ook de schaats- en wielerploeg moet nu verder
zonder haar financiële vader. En voorlopig ook zonder de financiële zoon Frits
van Eerd. Sinds zijn arrestatie op 13 september is hij niet meer in de
openbaarheid verschenen. Exact drie weken na de vrijlating van Van Eerd
wordt Max Verstappen in Japan wereldkampioen. Met gebalde vuist staat hij
juichend op zijn auto. Op zijn pak en auto onder meer de sponsornamen van
Red Bull en Oracle. Onder het opengeklapte schermpje van zijn helm, precies
onder zijn neus, in kleine - uiteraard - gele letters ‘JUMBO’. Maar Van Eerd is er
niet bij op het circuit van Suzuka. De eerste wereldtitel van Verstappen, vorig
jaar in Abu Dhabi, vierde Van Eerd nog wel in de pitstraat. Hij feliciteerde
Verstappen als een van de eersten en ging zelf ook nog met de beker op de
foto.

Anno 2022 is Verstappen een wereldmerk,
maar de sponsoring van Jumbo dateert nog uit
zijn eerste jaren in de autosport wanneer
Verstappen als tiener overkomt uit het karten

Veel meer nog dan schaatsen en wielrennen ligt het hart van Van Eerd bij de
de motor- en autosport. En daar vertelt hij graag over. Zo zit hij tien dagen voor
zijn arrestatie nog bij Humberto Tan aan tafel om te vertellen hoe hij een jonge
Max Verstappen als 14-jarige al omarmde. Anno 2022 is Verstappen een
wereldmerk, maar de sponsoring van Jumbo dateert nog uit zijn eerste jaren in
de autosport wanneer Verstappen als tiener overkomt uit het karten. Inmiddels
kan Verstappen prima zonder de steun van Van Eerd, maar de naar schatting
ruim 2 miljoen euro van Jumbo voor de bekendste sporter van Nederland is
nog altijd een prima investering voor Jumbo.

,,Want dit is niet de commerciële waarde die Verstappen normaliter zou
vragen’’, zegt sportmarketeer Van Oosterhout. ,,Jumbo is er vanaf dag één
geweest, toen Max nog een kleine jonge coureur was. Jarenlang hebben ze
Max te veel betaald en nu speelt loyaliteit mee. In de Formule 1 zijn de
bedragen mega en het is een mondiaal circus. Maar Jumbo heeft geen baat bij
die mondiale exposure. Het gaat niet per se om dat logootje op de helm. Voor
Jumbo is het belangrijker dat ze een paar keer per jaar leuke activatie kunnen
doen. Een spaaractie of een commercial met Verstappen.’’

Max Verstappen tijdens een van zijn demo's tijdens de Jumbo Racedagen in Zandvoort. © Stephan
Tellier

Gewaarborgd
Jumbo is door de jaren heen uitgegroeid tot de financiële kurk waar de
Nederlandse sport op drijft. De grootste sportsponsor van Nederland, zeker
buiten het voetbal. Met Verstappen, de schaatsers en wielrenners als grootste
uithangborden. Maar ook minder bekende sporters, met name in de auto- en
motorsport, kunnen rekenen op financiële steun. De vraag is in hoeverre die
sponsoring gewaarborgd is nu Karel van Eerd overleden is en Frits van Eerd
als verdachte in een grote witwaszaak een stap terug heeft gedaan. Zijn
zussen Colette en Monique zijn eveneens mede-eigenaar van de Jumbo Groep
Holding BV. De eerste is ook lid en vice-voorzitter van de raad van
commissarissen. Ton van Veen heeft Frits van Eerd - tijdelijk - vervangen als
directeur. Het is onduidelijk hoeveel Van Veen om auto- en motorsport geeft,
maar dat hij Jumbo-Visma een warm hart toedraagt, blijkt uit het feit dat hij als
commissaris ook betrokken is bij de schaats- en wielerploeg.

Kort na de arrestatie van Van Eerd zegt Plugge dat hij zich geen zorgen maakt
over de continuïteit van de sponsoring. ,,Jumbo wordt daardoor niet geraakt zo
stelt het bedrijf. En wij ook niet.’’ De arrestatie van Van Eerd is tien jaar, nadat
Rabobank uit het wielrennen is gestapt vanwege de dopingproblemen. ,,Toen
dacht ik wel: ‘Wat gebeurt hier nu’ en heb ik wel wat krachttermen gebruikt. Nu
was ik meer heel erg verbaasd’’, vergelijkt Plugge. Het overlijden van Karel van
Eerd raakt hem persoonlijker. Over wat de eventuele gevolgen daarvan zijn
voor de sportploeg heeft Plugge nog niet nagedacht. ,,Dat komt wel, ik heb nu
nog geen idee. Op dit moment is vooral het verdriet over het overlijden van
Karel heel groot.’’

Waar de arrestatie van Van Eerd zich al wel laat voelen, is in de motorsport.
Ook daarin was Jumbo actief als sponsor. Tot voor kort van bijvoorbeeld
tweevoudig wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings. Maar ook bij de
financiering van teams en wedstrijden. ,,Dat gaat het niet om de budgetten
zoals bij Verstappen,’’ zegt Arno van den Brink. De voormalig motorcrosser is
organisator van de Dutch Masters of Motocross, een serie wedstrijden van het
hoogste niveau in Nederland. Jarenlang werden die financieel gesteund door
Jumbo, maar die steun is voor de komende jaren gestopt. ,,Wij zien Frits niet
als een crimineel, maar als iemand met passie voor motorsport. Hij heeft
zoveel voor de sport gedaan’’, zegt Van den Brink. ,,Nu dat niet meer kan, gaan
in budgetten flinke gaten ontstaan. Dat gaan we missen in de motorcross en
dus moeten andere sponsoren worden gezocht. Daardoor zijn er minder
mogelijkheden voor teams en talenten. Dat doet de hele motorcross pijn.’’

Jumbo-Visma domineerde afgelopen zomer van begin tot eind in de Tour de France. © AFP

Wisseling van de wacht
De Nederlandse sport vaarde wel bij de voorliefde voor sport van vader en
zoon Van Eerd. Dat maakt de huidige sponsoring ook kwetsbaar, nu de situatie
bij het familiebedrijf Jumbo in korte tijd is veranderd. ,,Dit is niet wat je als
gesponsorde partij wil’’, zegt Van Oosterhout. ,,Een zakelijk motief en een goed
plan zijn zeker van belang, maar sponsoring moet ook in de harten van de
beleidsmakers gedragen worden. De kans van slagen wordt groter als de top
van het bedrijf affiniteit heeft met wat het sponsort. Dat zie je bij Jumbo heel
erg. Het wielrennen en schaatsen was iets dat Karel heel erg aan het hart lag.
Net zoals Max en alle gemotoriseerde sport op het conto van Frits te schrijven
was", zegt Van Oosterhout.

,,Jumbo verliest nu twee hele belangrijke pijlers onder dat sponsorship.
Natuurlijk liggen er hele goede contracten. Maar het is ook een familiebedrijf
waar stap voor stap andere mensen komen, die zich zullen bemoeien met het
beleid. Een wisseling van de wacht zorgt per definitie voor nieuwe wetten en
dat er kritisch naar bestaande afspraken wordt gekeken. De gesprekken over
sponsoring zullen minder vanzelfsprekend zijn dan in het verleden. Dat maakt
de toekomst ongewisser. Dan kan er een situatie ontstaan dat gezegd wordt:
‘Max Verstappen? Hartstikke leuk, maar daar gaat heel veel geld naar toe. En
is dat wel nodig?’’
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Robert Gesink acht weken na bekken-
breuk klaar voor rentree: ‘Kijk ernaar uit
om rugnummer op te spelden’
Robert Gesink maakt maandag in de Ronde van Catalonië zijn rentree
in het peloton. De 36-jarige coureur van Jumbo-Visma liep in januari…
bij een val in de Tour Down Under een bekkenbreuk op, maar is nu
klaar voor zijn terugkeer.
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