
De Boer: 'Dochters krijgen geen zakgeld' 
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In een wereld waarin voetballers en trainers kwistig met geld smijten is Frank de Boer de 
zuinigheid zelve. Dit terwijl de beide broers De Boer, mede door de imitaties van radio-dj 
Edwin Evers, het imago hebben gekregen van ordinaire geldwolven. 

Aanvankelijk deed ook De Boer een beetje mee aan het uitgeven van zijn verdiensten als voetballer. 
Zo had De Boer dertien jaar geleden een megasnelle en superstrakke BMW Z8 en een tic met 
horloges. Echter, de BMW is al snel verkocht: 'Hij stond wel mooi op het pad voor ons huis. Maar ja, 
dan ben ik toch een echte Hollander. Dan denk ik toch: van de verzekering die ik iedere maand 
betaal, kan ik een nieuwe auto kopen. Dus heb ik hem verkocht.' Ook de tic met horloges is 
verleden tijd.  

De Boer is een zuinig man geworden, die 'de bonuskaart altijd meeneemt'. Die instelling maakt dat 
hij goed past bij het huidige Ajax, dat ook een degelijk financieel beleid is gaan voeren door geen 
peperdure spelers meer aan te kopen, maar vooral uit te gaan van de kwaliteiten van de jeugd en 
bovendien door geen exorbitante salarissen meer uit te keren.  
 
Dit vertaalt zich ook in hoe De Boer met zijn drie dochters omgaat. Dat hij erin geslaagd is om 
zoveel mogelijk geld uit zijn voetbalcarrière te halen om zijn kinderen en toekomstige 
kleinkinderen financieel onafhankelijk te maken, betekent nog niet dat hij ze in de watten gaat 
leggen: 'Het is heel saai als je geen doel hebt in je leven. Ik denk dat ze er zelf heel snel achter 
komen, en dat proberen wij ook te stimuleren, dat als je maar stil blijft zitten en erop vertrouwt 
dat alles je komt aanwaaien, het leven niet leuk is.'  

De Boer geeft zijn dochters dan ook geen zakgeld: 'Nog geen euro. Ik kreeg ook nooit zakgeld. Als ik 
een keer een snoepie wilde, kreeg ik dat. Grotere aankopen verdiende ik zelf alles bij elkaar. Zo 
werkt het bij hen ook. Er zijn grenzen. Laatst zei mijn dochter dat ze een tas van driehonderd euro 
wilde. Ja, ik kon me toen ik jong was überhaupt niet voorstellen dat er tassen van driehonderd euro 
waren. En dat je die dan ook nog zou willen, maar goed, andere tijd... Dus ik zeg: tuurlijk mag je 
die van mij kopen. Maar je gaat er wel zelf voor werken. Denk je dat je vriendin zo'n tas krijgt?'  
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