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50PLUS ZUID HOLLAND KRIJGT MORELE STEUN UIT VOETBALWERELD 
 
‘’Het ouderenbeleid van dit kabinet is een klucht en dan zeg ik het - om te beginnen - nog netjes. 
Want in werkelijkheid is het mensonterend. Verpleeghuizen en ziekenhuizen zitten vol en 
verzorgingshuizen zijn verdwenen. De thuiszorg heeft te kampen met personeelstekorten. We zijn 
van ziekenfondsen overgestapt naar zorgverzekeraars. Echtparen worden na vijftig jaar uit elkaar 
gehaald omdat er in de verpleeghuizen geen plaats is voor twee. Huisartsen luiden de noodklok. Tel 
uit je winst’’, zegt ondernemer Jorien van den Herik, die samen met enkele prominenten uit de 
voetballerij tot een hulpbesluit kwam.  
 
50PLUS ZUID-HOLLAND krijgt bij de komende Provinciale Statenverkiezingen steun uit de voormalige 
top van de voetbalwereld. Op 15 maart kunnen de inwoners van Zuid-Holland niet alleen stemmen 
op zowel lijsttrekker Ellen Verkoelen als op een keur aan notabelen van 50PLUS, maar óók op Thijs 
Libregts, Cor Pot. Michael Wilkes en Jorien van den Herik. De laatste was vorig jaar tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen al lijstduwer voor Rotterdam. 
 
Ondernemer Jorien van den Herik is oud-voorzitter van Feyenoord. Hij bracht vanaf 1991 rust in een 
rumoerige organisatie en bleef ruim vijftien jaar het gezicht van de Rotterdamse club. Onder zijn 
leiding behaalde Feyenoord in 1993 en 1999 de landstitel. Ook driemaal de KNVB-beker en tweemaal 
de Johan Cruijff-schaal. Bovendien won Feyenoord in 2002 de UEFA-cup.  
 
Oud-docent Thijs Libregts was bondscoach en leidde Oranje naar het WK in 1990. Eerder was hij 
trainer van Excelsior, PSV en Feyenoord. Met de laatste club behaalde hij in 1984 de landstitel en 
won hij de KNVB-beker. Libregts werkte ook jarenlang in Griekenland en Oostenrijk. Hij heeft zich op 
verzoek van Ellen Verkoelen bij 50PLUS aangesloten als waardering voor haar zorgprogramma. 
 
Cor Pot is oud-trainer van Jong Oranje en vormde daarna jarenlang een succesvol duo met oud-
bondcoach Dick Advocaat. Na een publicatie waaruit bleek dat Cor Pot bij het invullen van de 
kieswijzer op 50PLUS uitkwam, ging hij in op de uitnodiging van Ellen Verkoelen om die voorkeur ook 
uit te spreken.  
 
Sportondernemer Michael Wilkes is de jongste zoon van de legendarische Nederlandse voetballer 
Faas Wilkes (Xerxes, Inter Milaan, Valencia, Levante). Michael Wilkes heeft in Nederland het 
specialisme Footgolf geïntroduceerd en behoort zelf op 50plusleeftijd nog tot de wereldtop. 


