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kevin van Diermen

Echte rooie keert terug op de Westmaat

“heel speciaal en vertrouwd”

Kevin van Diermen keerde 

deze zomer na 12 jaar 

afwezigheid terug op het 

oude nest. De centrale 

verdediger kwam als laatste 

uit voor De Graafschap en 

tekende deze zomer een 

contract dat hem tot de 

zomer van 2021 bindt aan 

‘zi jn’ IJsselmeervogels.

“Ik heb altijd geroepen dat ik terug 

zou keren bij IJsselmeervogels”, 

begint Van Diermen zijn verhaal. 

“Het moment is misschien iets 

eerder gekomen dan de meeste 

verwacht hadden, ikzelf misschien 

ook wel, maar het is voor mij heel 

speciaal en vertrouwd. Ik kom ook 

op een gunstig moment binnen. Ik 

ben 29 jaar en daarmee in de kracht 

van mijn leven.”

Toch lag een uiteindelijke terugkeer 

altijd wel in de planning. “Ik heb 

altijd goed contact gehad met Andre 

van Diermen van de technische 

commissie. IJsselmeervogels is 

voor mij altijd speciaal, want ik 

ben en blijf een echte ‘rooie’. Voor 

IJsselmeervogels was het bijzonder 

om een Spakenburgse jongen 

terug te kunnen halen. Vanuit 

beide kanten was zodoende de 
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intentie er om met elkaar in zee te 

gaan en daarom zijn we er ook heel 

snel – eigenlijk binnen een dag – uit 

gekomen met elkaar.”

Profvoetbal

Met de komst naar De Westmaat sluit 

Kevin van Diermen zijn periode in 

het profvoetbal af. De verdediger zat 

van zijn zesde tot zijn twaalfde in de 

jeugdopleiding bij IJsselmeervogels, 

waarna hij in 2001 overstapte naar 

de jeugdopleiding van de Arnhemse 

profclub Vitesse. “Vitesse had in 

die tijd samen met Ajax de beste 

jeugdopleiding van Nederland. Elk 

team deed mee om de titel. ”Via 

de jeugdopleiding van de club 

debuteerde Van Diermen op 15 april 

2007 onder toenmalig trainer Aad de 

Mos in de hoofdmacht van Vitesse. 

Zijn definitieve doorbraak volgde 

onder trainer Theo Bos in 2009, onder 

wie Van Diermen een vaste waarde 

werd in de Arnhemse defensie. Een 

zware kruisbandblessure gooide 

echter roet in het eten. Na zijn 

terugkeer werd de club bovendien 

overgenomen, met de komst van een 

flink aantal spelers, waaronder Guram 

Kashia, tot gevolg. Het resulteerde 

in een verhuurperiode bij Go Ahead 

Eagles, waar opnieuw een zware 

blessure volgde. In de zomer van 

2012 stapte Van Diermen vervolgens 

over naar Excelsior waarna ook 

nog volksclubs NAC Breda en De 

Graafschap volgden. “Met zowel 

Excelsior als De Graafschap heb ik 

promotie naar de Eredivisie mee 

mogen maken. Met Excelsior gingen 

we van onderin de eerste divisie in 

twee jaar naar de eredivisie. Bij De 

Graafschap heb ik het profvoetbal 

vorig seizoen mooi afgesloten met 

een promotie. Ik kijk in dat opzicht 

wel erg tevreden terug op die tijd.” 

Rechts centraal

Deze zomer tekende Van Diermen 

een driejarig contract waarmee 

IJsselmeervogels de komende jaren 

verzekerd is van zijn diensten. Toch 

beseft de Spakenburger dat hij 

zich niet zomaar even in de basiself 

speelt. “Voor mij is het een kwestie 

van volle bak voor mijn plekje gaan. 

De overstap van de Jupiler League 

naar de Tweede divisie is namelijk 

niet zo heel groot.”

Dat plekje wordt wat de verdediger 

centraal achterin. “Ik speel het liefst 

rechts centraal in de verdediging, 

aangezien ik rechtsbenig ben. Ik ben 

ook wel goed met mijn linkerbeen, 

maar rechts heeft toch wel mijn 

voorkeur. Vanuit die positie kan ik met 

mijn lengte, duelkracht en met mijn 

ervaring van toegevoegde waarde 

zijn.“ 

Mocht de geboren Spakenburger die 

basisplek inderdaad opeisen, dan 

beseft hij dat hij kritisch gevolgd zal 

worden. “Je voelt wel dat de ogen 

op je gericht zijn. Je komt van het 

betaalde voetbal en bent een eigen 

jongen, dus dat zal extra kritisch 

worden bekeken. Op dat gebied 

weet je dat je moet presteren, al weet 

je dat als je terecht komt bij een club 

als IJsselmeervogels.”

Toch bekijkt Van Diermen het als 

echte rooie vanuit een breder 

perspectief. “Het belangrijkste is om 

met IJsselmeervogels bij de eerste vijf 

spelen in de tweede divisie”, schetst 

de verdediger de teamdoelstelling. 

“En natuurlijk zou ik daar graag 

een belangrijke rol in hebben en 

mijn steentje aan bijdragen. Ik weet 

dat ik nu na een verloren wedstrijd 

bovendien niet meer het dorp uit kan 

rijden, want ik woon er per slot van 

rekening al.” n

Tekst: Stephan Nagel

“J E  V O E LT  W E L  D A T  D E 

O G E N  O P  J E  G E R I C H T 

Z I J N . ”


