‘Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven.
Lekker voetballen.’
ING’s motivatiespeech voor een heel voetballand.

Amsterdam, 23 augustus 2018 - Iedereen weet dat het Nederlandse voetbal niet in z’n
hoogtijdagen zit. We hebben twee eindtoernooien gemist en er wordt meer dan ooit
gedicussieerd, geanalyseerd en doorgedacht. Hoe kan het dat we zijn ingehaald door onze
Ooster- en Zuiderburen? Zit er iets mis in onze jeugdopleidingen? Is het niveau van onze
Eredivisie de aanleiding voor het verval? En is er wel een verval?
Want kijk eens naar het vrouwenvoetbal. Kijk eens naar de O17. Allemaal (Europees)
kampioenen. Want wat ons het succes heeft gebracht in het verleden, is niet weg. Die brede
basis, die ‘miljoen plus’ KNVB-leden, die prachtige complexen, die ontelbare vrijwilligers. Zij
hebben ons kleine landje het grote succes gebracht. Dus als we ons maar blijven focussen op
de lol van het spel, de reden waarom zoveel mensen in Nederland iets met het spelletje
hebben, dan komen we weer waar we zijn willen: tussen de beste voetballanden ter wereld.

Bovenstaande is voor ING als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal, de basis geweest
voor een motivational speech. Niet voor één elftal, maar voor het hele Nederlandse voetbal. Als
start van het nieuwe voetbalseizoen. Vol kansen. Vol mogelijkheden.
'Hup, samen naar buiten nu. Niet opgeven. Lekker voetballen.'
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We’re a local agency with international ambitions. Intergalactic ambitions even. To reach that goal we’ve
transformed the agency quite drastically. For instance, we only have 3 departments: Think, Do and Make. Why?
Because you have to keep it simple this day and age to help your clients face an increasingly complex world.
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