
Epiloog: de jaren 1993-2004 
 
Frisia Financieringen neemt AZ over 
 
In oktober 1993 werd er groot nieuws bekendgemaakt in Alkmaar: Dirk Scheringa, 
algemeen directeur en oprichter van het succesvolle Frisia Financieringen uit 
Wognum, werd de nieuwe voorzitter van AZ. Daarmee, zo kon worden 
geconcludeerd, werd de financiële band met dit bedrijf, dat al vanaf 1990 
hoofdsponsor was, alleen maar intensiever. In feite vond er een herhaling plaats van 
1972, namelijk de feitelijke overname van de club door de hoofdsponsor. Net zoals in 
1972 maakte het zittend bestuur, dat onder voorzitterschap stond van de jurist Louis 
Casteleijns, plaats voor nieuwe bestuursleden die bijna allemaal nauwe banden 
hadden met Frisia Financieringen. Wat uiteindelijk overbleef was een tweehoofdig 
bestuur dat behalve uit voorzitter Scheringa bestaat uit het lid van de Raad van 
Commissarissen van DSB, de holdingmaatschappij van Frisia Financieringen, René 
Neelissen. 
 
Dirk Scheringa 
 
Wie is Dirk Scheringa? Hij werd geboren in 1950 in het Friese Grijpskerk, waar hij 
opgroeide in een gereformeerd gezin met een vader die de kost verdiende als 
kaasmaker. Na het volgen van de politieopleiding vestigde hij zich met zijn vrouw 
Baukje in het West-Friese Spanbroek. Een grootse voetbalcarrière bleek daar niet 
voor hem te zijn weggelegd, maar anders lag dat op het vlak van de financiële 
dienstverlening. De rechtsback van het zevende elftal van VVS '46 combineerde zijn 
werk als wetshandhaver met het in de vrije tijd invullen van de belastingformulieren 
van zijn collega's. Die hulp sloeg aan, waarna meer streekgenoten aanbelden bij 
huize Scheringa met het verzoek om hen ten dienste te staan. Ook andere vragen 
van financiële aard kreeg de jonge Fries voorgelegd, zoals verzoeken om krediet. De 
dorpsdiender besloot weldra zijn uniform af te leggen en een bedrijf te starten dat 
zich aanvankelijk uitsluitend richtte op de verstrekking van consumptief krediet: Frisia 
Financieringen. Dat bleek een gouden greep te zijn, want vanaf het eind van de jaren 
zeventig groeide dit bedrijf uit tot een van de grootste kredietverstrekkers van 
Nederland. De terughoudendheid, die de oudere generaties nog kenden als het ging 
om het afsluiten van leningen ten behoeve van consumptieartikelen, bleek de 
babyboomgeneratie en hun nakomelingen niet meer aan te kleven. Tal van 
huishoudens besloten niet meer jarenlang te wachten met de aankoop van een 
bankstel, een boot of een auto totdat het benodigde geld bij elkaar was gespaard, 
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maar schaften door het afsluiten van een persoonlijke lening deze artikelen direct 
aan. Frisia Financieringen speelde in op deze mentaliteitsverandering onder de 
bevolking en dankzij gunstige aflossingsvoorwaarden en een goed reclamebeleid 
kreeg dit bedrijf vleugels. Als geslaagd ondernemer met een warm kloppend hart 
voor sporten als voetbal en schaatsen meldde Scheringa zich al in 1979 aan als lid 
van de Businessclub van AZ '67. De Alkmaarse club bleek interessant voor de 
zakelijke contacten en vooral als reclame-instrument. Toen hij uiteindelijk eind 1993 
de club in handen kreeg, kon het startsein worden afgegeven voor een nieuwe 
hectische periode in de geschiedenis van de club. 
 
Sportieve successen 
 
De impulsen vanuit Frisia Financieringen waren op sportief vlak snel te merken. Al 
onmiddellijk bleek het team te kunnen meedraaien in de top van de Eerste Divisie en 
AZ maakte duidelijk dat het een serieuze promotiekandidaat voor de Eredivisie was. 
Voordat het zover was gingen daar nog wel drie seizoenen overheen, maar in het 
seizoen 1995-'96 werd AZ kampioen, waarmee de overgang naar de Eredivisie een 
feit was geworden. Een jaar later eindigde AZ op een roemloze laatste plaats en 
zakte het weer terug naar de rangen der betekenislozen. Ook die deceptie was van 
korte duur, want onder het trainerschap van Van Hanegem mocht de club in het 
seizoen 1997-'98 opnieuw het kampioenschap in de wacht slepen en promoveerde 
zij weer. Twee seizoenen lang, eerst onder Van Hanegem en later onder Van der 
Lem, presteerde de club opmerkelijk goed. Na in 1998-'99 de negende plaats te 
hebben bereikt, eindigde AZ in het daaropvolgend seizoen zelfs als zevende. AZ leek 
zich stevig te gaan nestelen in de subtop van de Eredivisie. Toen het jaar daarop, in 
2000-'01, de club niet hoger eindigde dan een schamele dertiende plaats en 
ternauwernood de nacompetitie ontliep werd er vertwijfeld gezocht naar de oorzaken. 
Trainer Van der Lem besloot om die reden al voor het einde van het seizoen te 
vertrekken. Scheringa meende dat de mentaliteit van de spelers niet deugde en 
kondigde in een interview aan dat wat hem betrof twaalf spelers na dit seizoen 
moesten vertrekken. Nog meer stof deden zijn opmerkingen in datzelfde interview 
opwaaien dat de spelers maar eens een paar dagen achter de vuilnisauto moesten 
lopen om te beseffen hoe bevoorrecht hun positie was. De spelers waren woedend, 
maar het publiek vond die uitlatingen prachtig. De nieuwe trainer, Henk van Stee, 
wist de negatieve trend evenmin te doorbreken en moest in de loop van het seizoen 
2002-'03 het veld ruimen. Hij werd opgevolgd door Co Adriaanse die in zijn tweede 
seizoen, namelijk 2003-'04, een opmerkelijk resultaat wist te behalen. Hij bereikte de 
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vijfde plaats en dat gaf recht op deelname aan het toernooi om de UEFA-cup. De 
gouden tijden leken weer te zijn aangebroken. 
 
Toeschouwersaantallen 
 
Ook gedurende deze jaren was er een relatie tussen de sportieve resultaten en de 
toeschouwersaantallen, zoals uit tabel 25 blijkt. 
 
Tabel 25 
Gemiddeld aantal toeschouwers bij thuiswedstrijden 
 
Seizoen Positie ranglijst Aantal toeschouwers 
1993-'94 1e divisie: 3 3900 
1994-'95 1e divisie: 5 3400 
1995-'96 1e divisie: 1 (kampioen) 5300 
1996-'97 Eredivisie: 18 (degradatie) 7500 
1997-'98 1e divisie: 1 (kampioen) 6500 
1998-'99 Eredivisie: 9 7900 
1999-'00 Eredivisie: 7 6900 
2000-'01 Eredivisie: 13 7200 
2001-'02 Eredivisie: 10 7100 
2002-'03 Eredivisie: 10 7200 
2003-'04 Eredivisie: 5 7644 
 
Bron: Jaarboeken Betaald Voetbal KNVB 
 
Daaruit blijkt dat nadat AZ zich ontworsteld had uit de Eerste Divisie dan wel de 
gedoodverfde kampioen bleek te zijn van de Eerste Divisie het voor meer 
toeschouwers aantrekkelijk werd om de thuiswedstrijden van de club te bezoeken. 
 
Gevolgen van het Bosman-arrest 
 
Grote gevolgen voor het betaald voetbal had het zogenaamd Bosman-arrest, 
namelijk de uitspraak van 15 december 1995 van het Europees Hof van Justitie die 
een einde maakte aan het transfersysteem. Het Hof bepaalde in die uitspraak dat het 
'verkopen' en 'kopen' van spelers in strijd was met het EEG-verdrag omdat dat haaks 
stond op het vrije verkeer van werknemers binnen de lidstaten. Voor de betaalde 
voetbalclubs binnen Europa stond er niets anders op dan langdurige contracten met 
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spelers overeen te komen, waardoor zij toch in aanmerking kwamen voor een 
vergoeding als een andere club de speler tussentijds wilde overnemen. Lopende 
contracten werden opengebroken om te worden verlengd tegen aanmerkelijk 
gunstiger financiële voorwaarden, terwijl spelers waarvan de contracten afliepen voor 
relatief veel meer geld naar elders konden vertrekken of hun verbintenis met de club 
continueerden in ruil voor nieuwe, lucratieve voorwaarden. Zowel bij AZ als elders 
was er na 1995 sprake van een salarisexplosie. 
 De enorme groei in de personeelskosten was een van de factoren die ertoe 
leidden dat diverse clubs in de 2003 de alarmbel luidden en hun problemen op de 
stoep legden van de lokale politiek. Faillissement kon worden afgewend omdat, 
mede onder druk van supportersacties, gemeentebesturen uiteindelijk toch weer 
bereid bleken de reddingsboei in de vorm van financiële ondersteuning toe te 
werpen. In Alkmaar kwam het zover niet. Toch werd ook bij AZ de noodzaak gevoeld 
dat het roer om moest. In 2003 stelde Dirk Scheringa voor dat de spelers om een 
faillissement van de club te voorkomen 30 procent van hun salaris zouden inleveren. 
Onder aanvoering van Peter Wijker weigerden de werknemers gedecideerd. Wellicht 
mede onder invloed van de verbeterende sportieve prestaties liet de voorzitter het er 
maar bij. 
 
Veiligheidsbeleid 
 
Onder het voorzitterschap van Dirk Scheringa professionaliseerde de organisatie bij 
AZ geleidelijk aan. Zowel de technische als de medische staf werd uitgebreid, terwijl 
er een volwaardige directie werd benoemd. Daarnaast stelde de club een voorlichter 
aan. De veiligheidsproblemen werden het hoofd geboden door ook daarvoor een 
uitgebreid apparaat in te zetten. Er kwamen veiligheids- en supporterscoördinatoren, 
terwijl de thuiswedstrijden werden begeleid door tientallen stewards en suppoosten. 
Dit beleid had succes want AZ durfde het aan om, met uitzondering van het vak van 
de bezoekende supporters, de hekken om het veld weg te halen. De enige scheiding 
tussen toeschouwers en het veld was een hek dat nog onder borsthoogte reikt. Geen 
andere club in Nederland, waar het veld als het al niet voorzien is van torenhoge 
hekken dan toch tenminste omzoomd is met diepe tankgrachten, durfde zover te 
gaan. Het veiligheidsbeleid wierp zeker zijn vruchten af, want in vergelijking met de 
voorgaande jaren deden grootscheepse supportersrellen zich nauwelijks voor. De 
enige uitzondering vormde het kampioensfeest na het bereiken van de eerste plaats 
in de Eerste Divisie in 1998. Wat begon als een vrolijke huldiging op het Waagplein 
in de binnenstad mondde na afloop uit in grootschalig vandalisme door relbeluste, 
achtergebleven jongeren dat uiteindelijk leidde tot harde confrontaties met de politie 
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in de binnenstad. Deze ervaring echode na toen AZ in 2004 een plaats in de UEFA-
cup behaalde: voor de huldiging werd het onoverzichtelijke Waagplein ditmaal 
gemeden, terwijl om de festiviteiten de nodige veiligheidsmaatregelen waren 
getroffen. 
 Een dieptepunt op het gebied van supportersconfrontaties voltrok zich in 
maart 1997 voorafgaand aan de wedstrijd AZ-Feyenoord. Op weg daarnaar toe 
hadden Feyenoord-aanhangers met die van Ajax afgesproken elkaar te treffen bij de 
Rijksweg A9 ter hoogte van Beverwijk. Wat volgde was een hevig en grimmig 
gevecht waarbij de Ajax-supporter Picornie met messteken om het leven werd 
gebracht. 
 
Professionalisering van de organisatie 
 
In de eerste jaren na de overname kwam de nieuwe voorzitter herhaaldelijk in de 
publiciteit. Er waren altijd wel incidenten die zich afspeelden rond AZ, zoals de 
problemen over het contract met doelman Oscar Moens of de diverse 
trainerswisselingen die bij AZ, net zoals elders, regelmatig voorkwamen. Scheringa 
was er in die situaties niet de man naar om publiciteit daarover te mijden. Daarin 
week hij overigens niet af van zijn collega-voorzitters bij andere clubs zoals 
Feyenoord, Ajax en PSV. Voetbal was natuurlijk uiterst aantrekkelijk geworden voor 
de media en derhalve konden kwesties die zich bij AZ afspeelden hype-achtige 
proporties aannemen. Ook kan de vraag worden gesteld in hoeverre de verstoorde 
relatie tussen de club en de media uit de jaren zeventig en tachtig nog doorwerkten 
in de recentere berichtgeving over AZ. Pas met de aanstelling in 2002 van een 
nieuwe directie in de vorm van Martin van Geel, die verantwoordelijk werd voor het 
technisch beleid, en Toon Gerbrands, die het algemeen directeurschap op zich nam, 
kwam de Alkmaarse club in rustiger vaarwater terecht. 
 
Stadionperikelen 
Daarvan was overigens geen sprake na de aankondiging van AZ dat het 
overeenstemming met de gemeente had bereikt over de bouw van een nieuw stadion 
dat was voorzien bij de verkeersrotonde het Kooimeer en daarom toepasselijk 
KooimeerPlaza werd genoemd. De opzet was dat de kosten die gemoeid waren met 
de bouw van dit stadion bestreden zouden moeten worden door de opbrengsten van 
zogeheten kostendragers als winkels en andere commerciële activiteiten. Dit joeg de 
Alkmaarse middenstand in de gordijnen en tal van procedures tegen de bouw 
volgden. Zo bleken de ondernemers zich diepe zorgen te maken over het lot van de 
modderkruiper en de bittervoorn bij het Kooimeer en spanden daarom een 
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milieuprocedure tegen de bouw aan. Ook bij de Europese Commissie werd een 
klacht gedeponeerd omdat de grondtransactie tussen de gemeente en AZ een vorm 
zou zijn van overheidssteun. Daarnaast werd het ene proces na het andere 
aangespannen om te verhinderen dat met de aanleg zou worden begonnen. AZ, dat 
gehoopt had het nieuwe stadion met ingang van het seizoen 2002-2003 te kunnen 
betrekken, begon het beu te worden. Zo dreigde Dirk Scheringa begin januari 2003 
de club te verlaten als er niet binnen een paar maanden duidelijkheid zou ontstaan. 
Dat zou het faillissement en het einde van het betaald voetbal in Alkmaar hebben 
betekend. Ook een demonstratie in de Alkmaarse binnenstad van AZ-supporters liet 
zien hoe gevoelig de kwestie in de samenleving lag. Uiteindelijk leken de problemen 
opgelost te kunnen worden nadat een bemiddelingscommissie bestaande uit de 
secretaris van de Kamer van Koophandel Jan Glaubitz, oud-staatssecretaris Henk 
van Hoof en oud-Kamerlid Gerrit Valk na vele en langdurige onderhandelingen op 31 
januari 2003 een akkoord hadden bereikt waaronder AZ en de bezwaarmakers hun 
handtekeningen hadden gezet. In een marathonzitting op de bovenste etage van het 
statige gebouw van de Kamer van Koophandel namen onder leiding van de drie 
bemiddelaars vertegenwoordigers van gemeente, AZ en ondernemersorganisaties 
de details van het akkoord door. Minuscuul werd vastgelegd wat wel en wat niet 
mocht. In de weken die daarop volgden bleken de ondernemers en zeker hun 
juridische adviseurs toch spijt te hebben gekregen van dit akkoord en formuleerden 
zij nieuwe aanvullende eisen, waarmee het compromis van de baan was. De 
juridische procedures werden hervat. AZ boekte daarin een belangrijke overwinning 
door de uitspraak van de Raad van State op 21 april 2004 waarin toestemming voor 
de bouw van het stadion werd verleend. Wat de bezwaarmakers ten slotte nog restte 
was hun klacht bij de Europese Commissie, die nog geen uitspraak had gedaan. 
 Hoe was het mogelijk dat terwijl in andere plaatsen in het land de bouw van 
een nieuw stadion werd toegejuicht als een belangrijke impuls voor de regionale 
economie dit in Alkmaar door de lokale economie niet zo werd ervaren? Wat maakte 
dat Alkmaarse ondernemers zover in hun verzet wilden gaan dat zij het voortbestaan 
van het betaald voetbal in de stad op de koop toe wilden nemen? Dat had alles te 
maken met de opening enkele jaren eerder van een nieuw winkelareaal op 
loopafstand van de Alkmaarse binnenstad, namelijk Huiswaard/Overstad. Die zorgde 
voor een opmerkelijk monsterverbond tussen de diverse bezwaarmakers, die ieder 
hun eigen belangen hadden. De binnenstadwinkeliers ondervonden last van dat 
nieuwe winkelcentrum en waren bang dat de vestiging van nog meer detailhandel, 
weliswaar aan de rand van de stad en beperkt in omvang en thematiek, hun nering 
verdere schade zou toebrengen. Zij vonden hun directe concurrenten van 
Huiswaard/Overstad aan hun zijde, die evenzeer vreesden dat hun winkels van het 
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nieuwe stadion last zouden ondervinden. Het verzet werd bovendien gesteund door 
diverse grondeigenaren in Huiswaard/Overstad, die hoopten hun bezit te gelde te 
kunnen maken door de vestiging van nieuwe winkels. Deze waren bevreesd dat 
nieuwe concurrentie in de vorm van KooimeerPlaza de waarde van hun onroerend 
goed zou kunnen verminderen. 
 De kans lijkt groot dat het stadion toch zal worden gerealiseerd. De kosten van 
de vertraging zijn voor zowel AZ als voor de bezwaarmakers hoog, zowel in 
financieel als in emotioneel opzicht. Voor lange tijd zal de relatie tussen het betaald 
voetbal en een belangrijk segment van de lokale economie verstoord zijn en die 
situatie is uniek in ons land. Was het dat allemaal waard? 
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