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In de competitiewedstrijd tussen De Graafschap en NEC wisselde de
coach van NEC een van zijn spelers omdat hij een trappende bewe-
ging had gemaakt naar een tegenstander. De scheidsrechter beoor-

deelde de aktie met een gele kaart, maar Alex Pastoor vond dat dit on-
sportieve gedrag niet thuishoorde op het voetbalveld en haalde
bewuste speler van het veld. Hiermee gaf Pastoor een prima signaal af
naar voetballend Nederland. Ben benieuwd welke Trainer-coach zijn
voorbeeld gaat volgen. En ja, ik weet ook wel dat het ijdele hoop is om
te denken dat we zoiets veelvuldig gaan zien op de velden. Maar toch,
Ik daag u uit.

Uiteraard is ook het amateurvoetbal inmiddels weer van start gegaan.

En velen van u zullen weer gaan voor het kampioenschap en dus pro-

motie. Maar in de Topklasse zou dat wel eens anders kunnen zijn. Ik

ben benieuwd of aan het einde van deze competitie een vereniging be-

reid is om te gaan promoveren vanuit de Topklasse naar het betaalde

voetbal. Vorig jaar was de interesse om te promoveren namelijk margi-

naal. Een gekke situatie waar naar mijn mening een actievere rol is

weggelegd voor de KNVB. Verderop in deze uitgave kunt u de uitkom-

sten van een enquête terugvinden die eind vorig seizoen is gehouden

onder de trainers die toen werkzaam waren in de Topklasse.

Wanneer u dit leest hebben in enkele VVON districten alweer een aan-

tal studiebijeenkomsten plaatsgevonden of gaan deze binnenkort

plaatsvinden. Zoals ik al in mijn vorige voorwoord aankondigde wil ik mij

graag, samen met mijn medebestuurders, inspannen om de bijscholin-

gen interactiever te maken. Dat betekent een bepaald onderwerp wat

verder uitdiepen en daar in kleinere groepen over praten/discussiëren.

In januari 2012 zal een dergelijke soort bijeenkomst gaan plaatsvinden

in District Oost, waarbij uitgebreid zal worden ingegaan op het “mentale

proces van een voetballer”. Verderop in dit blad alvast een korte voor-

uitblik op deze bijscholing. Houd onze website in de gaten om in te

schrijven want het aantal be-

schikbare plaatsen zal beperkt

zijn.

In deze “De TrainerCoach” ui-

teraard ook een bijdrage van

onze advocaat Mr. Beele. Hoe-

wel zijn bijdragen aan ons blad

altijd zinvolle informatie uit de

praktijk opleveren, wil ik u deze

keer met nadruk uitnodigen het

artikel in deze uitgave te lezen.

Ik zou het artikel als volgt wil-

len samenvatten: “vertrouwen

is goed, maar controleren is

beter”, of nog wat specifieker:

“een mondelinge afspraak is

ook rechtsgeldig, maar een

schriftelijke afspraak geeft veel

meer rechtszekerheid”.

Tot slot wens ik u allemaal veel succes toe bij al uw activiteiten als

Trainer-coach. Hopelijk hebt u niet alleen maar oog voor het resultaat

van de wedstrijden maar schenkt u ook voldoende aandacht aan het

gedrag van uw spelers, uw begeleidingsteam en uzelf. 

Veel leesplezier.

Arnold Westen

Van de voorzitter
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DE AMATEURTRAINER

Eric Caasenbrood, trainer/coach SVC 2000

"Zonder bal trainen
vind ik zinloos"
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Ambitieus in de breedste zin van het woord.

Zo is het Roermondse SVC 2000 het beste te

omschrijven. In het vorig jaar opgestelde

technisch plan wordt er veel aandacht be-

steed aan de goede doorstroming van de

jeugd naar het eerste elftal. Daarnaast wor-

den ook de trainers geprikkeld om bij te leren,

iets dat het algehele niveau van de club ten

goede komt.

Jeugdplan
Tijdens het interview schuift Jenny Sanders,

technisch coördinator van de Limburgers,

aan. Het plan heeft namelijk ook invloed op

het eerste elftal en dus op hoofdtrainer Eric

Caasenbrood. "Vorig jaar hebben we bepaalde

lijn uitgezet om ervoor te zorgen dat de aan-

sluiting tussen jeugd en senioren beter is",

legt Sanders uit. "Vorig jaar zijn we gestart

met een onder 23 team en we laten ook B-ju-

nioren meetrainen met het eerste elftal. Als je

op dat niveau meetraint, word je beter. Dit jaar

hebben we weer een stap gezet, want veel

jongens uit de A zijn nu bij het eerste actief."

Voor Caasenbrood is die hogere weerstand in

de lagere teams een groot voordeel. "Het werk

wordt voor mij makkelijker, want de concurren-

tie van het eerste team komt van alle kanten.

Voor mij is het prettig als spelers ambitie tonen,

maar ik kan er maar elf opstellen. Je krijgt met

teleurstellingen te maken en zult dus actief met

je spelers in gesprek moeten. Als je met jongere

jongens samenwerkt, vertel je waar ze staan en

waar je ze wilt zien. Ze moeten het gevoel heb-

ben dat er in hen geïnvesteerd wordt."

Hoofdpunten
"De hoofdpunten zijn dat we trainersniveau

willen opkrikken. Lastig is het wel", weet San-

ders. "We houden een paar keer bijeenkom-

sten met trainers en dan geef ik ze een

opdracht. Bijvoorbeeld laat ik hen een trai-

ningsvorm maken als ze het team beter over

de vleugels willen laten spelen. Vervolgens

bespreek je dat met elkaar in groepjes."

Toch wil niet elke coach zich de les laten

lezen en dus pakken ze dat in Roermond an-

ders aan. "Wanneer je tegen een trainer zegt

dat hij bepaalde zaken niet goed doet, krijg je

weestand. Vertel ze dat het ook op andere

manieren kan, anders heb je een probleem.

Veel trainers zijn erg positief, maar natuurlijk

heb je ook starre trainers." 

"Onze methode is niet om het dwingend op te

leggen, maar om open vragen te stellen", ver-

telt hoofdtrainer Caasenbrood. "Ik bemoei me

er niet nadrukkelijk mee, maar vorig jaar heb

ik vaak meegeholpen met de A1 en je deelt

oefenstof met andere trainers. Ook kijk ik naar

jeugdwedstrijden, want dan leer je ze beter

kennen." 

Speelstijl
Aanvallend voetbal is het credo bij SVC 2000.

Niet alles moet aan een systeem opgehangen

worden. Eén-op-één, naar voren toe en de bal

willen hebben. Dat zijn de basisprincipes voor

de tweedeklasser.

"De nuances zijn zo klein; 4:3:3 of 4:2:3:1 lig-

gen er nauw bij elkaar. Je kijkt welke spe-

lers je beschikbaar hebt. De speelwijze om

snel in balbezit te komen en via drie linies op

te bouwen staat hoog in het vaandel. Ieder-

een moet in beweging zijn. Niet teruglopen,

maar doordekken. We hebben een jong eer-

ste elftal met een gemiddelde leeftijd van 21,

22 jaar. We hebben relatief weinig routine.

Door een bepaalde manier van spelen willen

we ze ervaring meegeven. Vorig seizoen

hebben we driekwart jaar we erg attractief

gespeeld, het laatste gedeelte was de motor

op.  We werden verdedigend kwetsbaarder."

DE AMATEURTRAINER

SVC 2000 uit Roermond heeft niet

alleen als doel om het eerste elf-

tal op een hoger plan te krijgen,

maar de zondag tweedeklasser is

ook druk bezig om de trainers bij

te scholen. Een gesprek met

hoofdtrainer Eric Caasenbrood en

technisch coördinator Jenny San-

ders. "Wij bewandelen liever de

moeilijke weg door attractief

voetbal te spelen."

Tekst: Rogier Cuypers
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Voetbalvisie
Als Caasenbrood het materiaal heeft, dan is

zijn voorkeur wel duidelijk. "Het liefste speel ik

4:3:3 met een goede veldbezetting en verzorgd

voetbal en veel druk naar voren. In de laatste

linie zal ik ook eerder kiezen voor spelers die

goed kunnen opbouwen, dan alleen iemand

die verdedigend goed is. Je moet wel kijken

naar je materiaal, maar ik kan ook genieten

van een speler met een hoop inzet die het

technisch misschien wat minder heeft. Maar

toch zal ik proberen zoveel mogelijk technisch

vaardige spelers op het veld te krijgen. Je

hebt een bepaalde plicht naar de supporters

die komen kijken, misschien ben ik daarin wat

anders dan andere hoofdtrainers. Speel je

wat meer risicoloos voetbal, dan zul je wat

meer titels pakken. Verdedigend voetbal le-

vert vaak wat meer rendement op en wij be-

wandelen liever de moeilijke weg door

attractief te spelen. Dat kan je wel eens pun-

ten kosten." 

Aanvallend voetbal trainbaar maken

Op de trainingen hamert de fanatieke Limbur-

ger erop dat er aanvallend wordt gespeeld. Hij

maakt het trainbaar. "Als we kijken naar de

balans van de oefenvormen, dan zal hij nega-

tief uitvallen naar het verdedigende aspect.

De meeste trainingsvormen zijn gerelateerd

aan de teamfunctie aanvallen. Soms is een

speler wat minder in de technische uitvoering

en ga je het gesprek aan. Hoe kijkt hij tegen

de oefenstof aan? Een positiespel kan leuk

zijn, maar als je er problemen mee hebt, ook

helemaal niet. Dat kan aan het vertrouwen

van een speler knagen als hij het niet oppikt."

Persoonlijkheid
"Ik ben een trainer met een sterk sociaal ka-

rakter", omschrijft de hoofdtrainer zichzelf.

"Eerlijk en rechtvaardig zijn sleutelwoorden,

want dan kom ik niet met mezelf in conflict. Ie-

mand die op het trainingsveld fanatiek en

veeleisend is naar de spelers toe. Er is veel

beleving en ik ben enthousiast. Als je tegen-

woordig trainer bent van een eerste elftal

moet je wel eens harde beslissingen nemen,

anders is jouw rol zo uitgespeeld. Als het

noodzakelijk is, moet dat kunnen. Het belang-

rijkste is hoe met de groep te communiceren

of je jouw verhaal duidelijk kunt overbrengen.

Dat vermogen heb ik en dan kan je een hoop

frictiepunten wegnemen. Er moet ook ruimte

zijn voor discussies."

"Als je iemand onderuit de zak geeft, nemen

spelers dat mee", vervolgt hij. "Maar als het

echt niet anders kan, doe ik het", vervolgt hij.

"Maar als je een positieve coaching op spe-

lers loslaat, werkt het beter. Je moet spelers

verbeteren in de zaken die ze al kunnen, ener-

gie steken in zaken die ze niet kunnen in min-

der zinvol. Van die 'vier' een 'zes' maken, daar

gaat veel energie aan verloren. Je hebt te

maken met individuen. Zorg ervoor dat je een

speler op zijn positie beter maakt. Bij het eer-

ste werken we dat we groepen in twee kun-

nen splitsen. Technisch en tactisch gezien

schenken we aandacht aan groepjes van drie

tot vijf man. We zetten in op technische voor-

uitgang."

Frisse koppies
Caasenbrood heeft veelal met een fitte selec-

tie te maken. Daar heeft hij zijn eigen werk-

wijze voor. "Periodisering is een hot item,

vooral bij de professionals. Dat is begonnen

als team en nu zie je dat het meer naar het in-

dividu gaat. Met twee keer trainen bij de ama-

teurs is periodiseren zinloos. Je probeert de

koppen zo fris te krijgen en kijkt hoe ze erbij

staan. Niet blindstaren, want als het even lek-

ker gaat dan hoef je een oefening niet meteen

te stoppen, omdat er toevallig vier keer acht

minuten voor staat." 

DE AMATEURTRAINER
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Voorbeeld
Iedere trainer heeft zijn eigen DNA, maar ook

zal iedere trainer zaken meenemen van de

mensen waar hij het vak van heeft geleerd.

Volgens Caasenbrood is het vak van trainer

de laatste jaren erg veranderd. "Ik heb een

aantal trainers gehad uit het betaalde voetbal.

Maar het trainersvak heeft een ontzettende

ontwikkeling doorgemaakt. De grootste veran-

dering is dat de spelers niet op straat voetbal-

len. In die twee trainingen moet je ze

technisch veel meer vormen. Vroeger kregen

we minder oefenstof, maar waren ze vaardi-

ger. Nu is het andersom. Ze krijgen meer oe-

fenstof, maar je moet er meer mee aan de

slag om het ze onder de knie te brengen. Ook

is de beleving anders, al moet ik zeggen dat ik

hier met hele enthousiaste spelers werk." 

Nieuw
In het seizoen 2010/2011 ging Caasenbrood

aan de slag bij de Roermondse tweedeklas-

ser. Volgens de oefenmeester moet je niet he-

lemaal blanco de poorten van het nieuwe

sportcomplex binnen gaan. "Als je bij een

nieuwe club begint, heb je al je huiswerk ge-

daan. Je kijkt wat voor cultuur er heerst en

voordat je akkoord gaat, weet je al wat voor

soort spelers hier spelen. Het zijn dan geen

wildvreemden. In principe moet een trainer bij

het beleid van de club passen. Ga je het hele-

maal overhoop halen, dan klopt er iets niet. Ik

probeer mijn visie op het spel aan te reiken. Ik

probeer ze enthousiast te maken, zodat ze ook

zelf mee gaan denken. Ik houd ook gesprek-

ken met linies of individuele spelers. Dat zijn

vaak open vraaggesprekken. Ik stel weliswaar

vragen, maar toch probeer ik mijn eigen visie

wel over te brengen."

Toch merkt Caasenbrood dat het niet allemaal

van een leien dakje gaat. "Het werken met

open vragen is bij deze groep wel lastig. Ze

zijn mondig, vooral als het gaat om hun eigen

positie, maar nog niet actief in het meedenken

van het totaalproces of daar kritisch naar te

kijken. Op een enthousiaste manier probeer ik

dat proces op gang te brengen."

Voorbereiding
Na de zomervakantie heeft de oefenmeester

weinig moeite om zijn spelers weer op het ge-

wenste conditionele niveau te krijgen. "We

hebben veel jonge jongens en die leveren nog

wel wat arbeid in de zomer. Natuurlijk zit er wel

een verschil tussen een tweede en een eerste

elftal. Over het algemeen hebben we weinig te

klagen. We hebben weinig blessures en doen

alles met bal. We hebben nooit te kampen met

spierblessures of andere blessures. Zonder bal

trainen vind ik zinloos. We doen ook weleens

een shuttle run en  dan kan ik meten hoe ze er

conditioneel voorstaan. Vorig jaar kon je tijdens

wedstrijden wel zien dat we conditioneel ver-

der waren dan de tegenstander. De spelers zijn

jeugdig en kunnen conditioneel makkelijk mee,

maar als je niet goed getraind bent, krijg je

sneller last van blessures." 

Verbeteren
Ook Caasenbrood heeft het trainersevangelie

niet uitgevonden. Hij weet welke zaken bij

hem voor verbetering vatbaar zijn. "Ik ben heel

actief betrokken bij het voetbal. Naast dat ik

trainer ben, doceer ik ook nog bij de KNVB. Ik

verzorg daar cursussen. Het communiceren

met andere mensen uit het voetbal en ook zel-

freflexie. Je bent nooit uitgeleerd. Als ik kijk

naar mijn sterke punten, dan kan ik dingen

goed aanreiken. Ik zet de organisatie goed

neer. Ook in het veld, het voetbal oogt ver-

zorgd. Ik ben een liefhebber en misschien

moet ik mezelf leren iets minder emotioneel

betrokken te zijn. Ik zit nog in teveel coachmo-

menten naar de spelers tijdens de wedstrijd.

Dat zou wel minder mogen. Het is moeilijk dat

af te leren."

"Ik heb de ambitie om zo hoog mogelijk te trai-

nen. Er zijn echter ook trainers die alleen bij

een eersteklasser of hoofdklasser aan de bak

willen, maar soms is het bij een vierdeklasser

ook prima geregeld", weet hij. "Als het maar

een ambitieuze club is waar je in een prettige

sfeer kan samenwerken. Ik ben een vereni-

gingsman die sociaal is ingesteld en die het

leuk vindt als de kantine vol is."

DE AMATEURTRAINER

CV Eric Caasenbrood

Spelersloopbaan:

SV Blerick (eerste klasse F)

RFC Roermond (Hoofdklasse C)

PSV’35 (tweede klasse H)

Trainersloopbaan:

Jeugdtrainer SVC 2000 D-1 jeugd

Jeugdtrainer SV Blerick E-1 jeugd, 

A-1 jeugd

Hoofdtrainer:

Veritas

Brevendia

RKMSV Meijel 

Sportclub Irene

SHH Herten 

SVC 2000 

Trainersdiploma's:

JVT

Trainercoach 3

Trainercoach 2

Docentenopleiding KNVB

PASPOORT
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Teamfunctie: Aanvallen Teamtaak: Opbouwen

Organisatie:
- Doelstelling: Het verbeteren van de handelingssnelheid van de verdedi-
gers en middenvelders

- Speelveldgedeelte: Eigen helft (20 x 30 meter)
- Rol tegenpartij: pressing spelen
- 4 blokken van 3 minuten (4 blokken rust van 30 seconde)
- Positiespel 4 tegen 4 met 4 neutrale kaatsers
- De neutrale kaatsers spelen mee met de balbezittende partij
- De neutrale kaatsers spelen op de achterlijn
- 10 keer samenspelen is 1 punt

Methodische stappen:
- Veld kleiner maken
- Balbeperking opleggen

Coaching:
- Handelingen met bal: ruimte groot maken, driehoekjes maken, zorg steeds
voor een goede veldbezetting,probeer uit de duels te blijven

- Handelingen zonder bal: vooracties maken, communiceer met elkaar

Passen- en trappen

Passen- en trappen 2

Positiespel 4 tegen 4 met 4 neutrale kaatsers

D

C

B

A

D

C

B

A

E

OEFENVORMEN

Organisatie: 
- Doelstelling: Het verbeteren van de technische vaardigheden in het pas-
sen- en trappen

- 6 pylonen
- 10 - 12 spelers
- 6 blokken van 3,5 minuut (per blok 30 seconde rust)
- Speler A passt in op speler B; Speler B draait open en passt in op speler C;
Speler C draait open en passt in op speler D; Speler D maakt een 1-2 com-
binatie met speler C

Methodische stappen:
- Kaats tussen B en C
- Kaats tussen A en B, B en C
- Inspelen op C met kaats op B

Coaching:
- Handelingen met bal: Juiste balsnelheid, kaatsen met veel gevoel, boogbal
met veel gevoel

- Handelingen zonder bal: vooractie maken, juiste moment van vragen en
aanbieden, juiste been inpassen (inzicht)

Organisatie:
- Doelstelling: Het verbeteren van het combineren over de lengte-as
- Speelveldgedeelte: Helft tegenpartij
- 20 spelers en 2 grote doelen met keeper
- 7 pylonen
- 5 blokken van 4 minuut
- Speler A passt in op speler B, speler B draait open en passt in op speler C,
speler C kaatst op speler B, speler B passt diep op speler D, speler D
draait open en passt diep op speler E, Speler E kaatst op speler D, speler D
geeft de bal in de loop mee op speler E, speler E werkt af op doel.

Methodische stappen:
- Kaats tussen A en B
- Direct diep inspelen op speler C
- Speler D passt diep op speler E, E werkt af op doel
- B passt diep op speler E, E laat vallen op D, D geeft mee op E

Coaching:
- Handelingen met bal: Juiste balsnelheid, kaatsen met veel gevoel, open-
draaien, goed aannemen en verwerken van de bal

- Handelingen zonder bal: vooractie maken, juiste communicatie, goed aan-
bieden
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OEFENVORMEN

Positiespel 3 tegen 3 met 3 neutrale kaatsers

Teamfunctie: Aanvallen Teamtaak: Opbouwen

Organisatie: 
- Doelstelling: Het verbeteren van de voetbalconditie en het verdedigen (het
knijpen naar de balkant)

- Spelregels: Normale voetbalregels
- Rol tegenpartij: Pressen om zo snel mogelijk weer in balbezit te komen
- Half speelveld
- 4 blokken van 6 minuten
- Per blok 1 minuut rust

Methodiek:
- Balbeperking opleggen

Coaching:
- Beide ploegen spelen in een 1 - 2 - 3 - 1 formatie

Partijspel 6 + keeper tegen 6 + keeper

Organisatie:
- Doelstelling: Het verbeteren van de voetbalconditie, het verdedigen in sa-
menwerking met de middenvelders en het verbeteren van de opbouw door
de 2 vleugelverdedigers

- Rol tegenpartij: Pressing spelen
- Half speelveld
- Beide partijen spelen in een 1 - 3 - 3 - 1 formatie

Methodiek:
- Balbeperking opleggen
- Ruimte kleiner maken
- Doordekken van de zijkanten op de vleugelverdedigers

Coaching:
- Snel de juiste veldbezetting innemen om een goed positiespel te kunnen
spelen

- 2 en 5 moeten aan de zijkant sterk aan de bal zijn om diep te kunnen gaan
denken en een goed positiespel te creëren met 3, 6 en 8 

Partijspel 7 + keeper tegen 7 + keeper

K

1

6 4

7

5

32

1

64

7

5

3 2

1

6
47

5

3

2

1

64

9

7

3

9

52

Teamfunctie: Aanvallen Teamtaak: Opbouwen

Organisatie: 
- Doelstelling: Het verbeteren van de omschakeling en voetbalconditie.
- Speelveldgedeelte: Helft tegenpartij (30 x 30 meter)
- Rol tegenpartij: Pressing spelen
- 1 groot doel met keeper
- 6 blokken van 3 minuten 
- Positie-partijspel 3 tegen 3 met 3 vaste kaatsers
- Partij A of B kunnen i.s.m. de 3 neutrale kaatsers scoren op het grote doel
met keeper

- Veroverd de verdedigende partij de bal dan moeten ze de kaatser t.h.v. de
middenlijn eerst aanspelen om vervolgens weer tot scoren te komen.

Methodische stappen:
- Balbeperking opleggen
- Ruimte kleiner maken

Coaching:
- Handelingen met bal: het maken van een individuele actie, het goed ver-
leggen van het spel naar de neutrale spelers, het geven van een goede
voorzet, het goed schieten op doe

- Handelingen zonder bal: vooracties maken, veel bewegen zonder bal,
juiste communicatie
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JEUGDTRAINER AMATEURVOETBAL

Don La Grand:
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JEUGDTRAINER AMATEURVOETBAL

  

Waarom ligt de A-juniorengroep u zo?
La Grand: “Aan de ene kant zijn ze nog net

niet volwassen, aan de andere kant behandel

ik ze wel als volwassenen. Die werkwijze

werkt prima moet ik zeggen. Het is de laatste

stap naar de senioren en die zullen ze waar-

schijnlijk bij Victoria zetten. We hebben hier

wel een grote club, maar ze hebben geen geld

om spelers aan te trekken, dus het moet alle-

maal uit de jeugd komen. Afgelopen jaar heb-

ben we vier spelers aan de selectie over

gedragen, waarvan er waarschijnlijk twee in

het eerste gaan spelen.”

U weet dus inmiddels alles over A-junio-
ren?
“Ja,  op een gegeven moment weet je inmid-

dels wel hoe jongens van die leeftijd in elkaar

zitten. Het maakt daarbij niet zoveel uit in

welke regio je werkt, het is overal hetzelfde.

Het gaat vaak om de kleine dingen die ver-

schillen. In Amsterdam bijvoorbeeld heb je

wat vaker te maken met schoffies. Daar moet

je als trainer extra op letten, maar ze zijn dan

vanuit zichzelf ook wat brutaler in de voetbal-

dingen, door bijvoorbeeld een twijfelachtige

uitbal snel te pakken en in te gooien. In ‘t Gooi

geven ze die bal ook bij twijfel erg gemakkelijk

aan hun tegenstander.”

Wat zijn de dingen waar u altijd weer op
terugvalt bij A-junioren?
“We doen bijna altijd een standaard warming-

up, die we zowel voor de wedstrijd als in de

trainingen doen, welke we altijd afsluiten met

een pass- en trapvorm. Daarnaast doen we

heel veel 4 tegen 4, met kaatsers op de zijde.

Dit kan bijvoorbeeld een keeper zijn, die je bij-

voorbeeld ook in de handen aan mag spelen.

Op de dinsdag doe ik altijd een kwartiertje na-

bespreking, waarin de fouten die gemaakt zijn

op zaterdag terug laten komen.”

Onafhankelijk van de club, werkt u dus
altijd op deze manier?
“Ja,  dit is een werkwijze die erg lekker

werkt.”

Kunt u uitleggen waarom juist deze me-
thode lekker werkt?
“Omdat ik ze tijdens deze bespreking zelf mee

laat denken wat ze goed en fout vonden gaan

in de wedstrijd. Dat is goed voor hun ontwik-

keling. Daarna zeg ik wat ik dan fout vond

gaan en daarmee gaan we dan verder aan de

slag. Daarin probeer ze bewust te maken dat

niet alleen het scoren belangrijk is, maar het

hele spelletje.”

En juist dat vind u dus lekker aan het
werken met A-junioren?
“Ja, want dat is minder met bijvoorbeeld C-

tjes en D-tjes. Ik heb vorig jaar ook een tijdje

F-jes getraind, maar dat is heel anders.  Daar

ben je soms meer meester dan trainer. Dat is

ook wel een keer leuk, maar het zou nooit mijn

voorkeur hebben om dat continu te doen.”

Wat is het belangrijkste aspect dat een A-

speler nog moet leren voordat hij naar de se-

nioren over moet?

“Dat zijn met name tactische dingen. Daar-

naast zie je vaak bij A-junioren dat ze iemand

door de benen willen spelen, dat is leuk, maar

dat gaat niet meer werken in de senioren.

Want als je tegen een jongen van 26 jaar

staat, dan kan dat wel een keer, maar als je

het een tweede keer doet, krijg je zo'n tik dat

je weken niet meer voetbalt. Dus gewoon wat

slimmigheidjes die nog wel in de jeugd kun-

nen, maar niet meer in de senioren. Dat heb ik

zelf ook ondervonden.”

En als u over tactiek praat, wat moeten
speler dan nog extra leren?
“Dat is echt vanuit de taak en de positie spe-

len. Ik heb vorig jaar jongens uit een lager B-

team gekregen, dus niet-selectie spelers en

als je die rechtsbuiten zet, dan rennen ze

overal heen. Dat is niet de bedoeling, ze moe-

ten taakbewust voetballen, wat hun taak dan

ook inhoudt. Alles wat je dan meer kunt bren-

gen in de wedstrijd, is dan mooi mee geno-

men.”

Heeft u daarin een voorkeur voor een be-
paalde formatie?
“Ja, ik speel daarin het liefst 4:3:3. Dat hebben

we vijf of zes weken gedaan, maar daar zijn

we vorig jaar toen vanaf gestapt. We hadden

twee leuke rechtsbuitens die helaas weg gin-

gen. Toen moesten we het aanpassen en zijn

we noodgedwongen met twee spitsen gaan

spelen.”

De lijst van teams die Don La Grand getraind heeft is bijna eindeloos.
Begonnen bij sv Diemen is hij bij heel veel verenigingen trainer geweest
in de regio Almere/Amsterdam. Wat daarin opvalt is dat hij meestal trai-
ner was van de A-junioren. Zo is hij nu voor het tweede seizoen trainer
van de A1 van Victoria uit Hilversum.

Tekst: Paul van Veen
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Past u uw formatie dan ook aan aan het
eerste elftal?
“Dat verschilt per club. Hier bij Victoria speelt

de D1 en C1 wel 4:3:3, de B1 doet het af en

toe, het eerste speelt weer heel anders. Er zit

nog niet een echte lijn in. Wel is er nu een

hoofd jeugdopleiding aangetrokken en mis-

schien dat hij daar een structuur in kan aan-

brengen. Eigenlijk moet het wel zo zijn dat je

opleidt voor het eerste elftal die dan op een

bepaalde manier speelt. Daardoor maak je de

overstap naar het eerste elftal ook veel mak-

kelijker.”

Hoe is uw ervaring daarin bij andere
clubs?
“Het gebeurde regelmatig dat alle trainers

gewoon op een eilandje trainen. Bij Lelystad

was het echter wel heel gestructureerd,

daar werden bewust alle teams afgestemd

op de selectie. Daar hadden we ook nog

Jong Lelystad, daar speelden we acht wed-

strijen per seizoen mee, buiten een competi-

tie. Daarin speelden we bijvoorbeeld tegen

IJsselmeervogels 2.  Dat was uitdagend voor

de jongens.”

“We trainen nu drie keer in de week, straks

gaan we weer terug naar twee keer in de

week. Dat geeft vaak problemen, omdat er

vaak een training nog wel eens een training

weg valt door bijvoorbeeld studie. Dan moet

je met één keer in de week spelers ontwik-

kelen en dat is gewoon heel weinig. Van an-

derhalf uur training haal je twintig minuten

warming-up af en zo hou je maximaal een

uur training per week over. Dat is natuurlijk

te weinig.”

“Ikzelf was vroeger helemaal een trainings-

beest. Nu doe ik weinig meer, maar als ik

met de jongens een duurloopje in de voor-

bereiding doe, bijvoorbeeld in de bossen,

doe ik nog wel mee. Dat vind ik heerlijk.

Ook kan je even met ze dollen als je nog

voorop weet te lopen.”

Probeert u ze ook mentaal voor te berei-
den op het seniorenvoetbal?
“Ja,  ik probeer wel een beetje met ze te pra-

ten dat het in het seniorenvoetbal heel anders

gaat dan in het jeugdvoetbal. Ze moeten bij-

voorbeeld hun handelingssnelheid opvoeren.

Als je de bal in de A-junioren de bal twee of

drie keer kan raken, zal je de bal in de senio-

ren één keer moeten leren raken. Daar heb je

vaak helemaal geen tijd om aan te nemen,

want dan heb je al een schop.”

Maar hoe maakt u dat spelers duidelijk,
want in de A kan hij de bal nog gewoon
drie keer raken?
“Dat is praten of gewoon laten merken wat er

gebeurt als hij hem echt twee of drie keer wil

raken. Dan ga je bijvoorbeeld achter de speler

staan. Of ik doe in de partij mee en dan laat ik

zien hoe het wel of anders moet.”

“Zo had ik vorig jaar een goede voetballer en

die kon bij de keeper de bal halen en vier man

passeren en de eindpass geven of zelfs zelf

scoren. Ik vertelde hem dat dat volgend jaar

niet meer zou lukken. Natuurlijk eigenwijs,

want hij is 18 jaar, maar nu komt hij wel naar

mij toe -speelt nu in het eerste- en geeft hij

aan dat het toch wel iets sneller dan de A1

gaat. Hij is nu ook geblesseerd, omdat hij pro-

beerde teveel man te passeren. Dan krijg je

op een gegeven moment die tik. Dat is een

goede les voor hem.” 

Dus ook als ze naar de senioren gaat
probeert u nog veel contact te houden?
“Ja, ik heb nog veel contact met ze. De senio-

ren trainen na ons, zodat ik ze automatisch op

het trainingsveld zie.”

En het contact met de hoofdtrainer?
“Ja, dat verschilt heel erg per club, terwijl ik

dat juist heel erg belangrijk vind. Bij deze club

is dat er eigenlijk amper geweest, terwijl de

selectie toch heel krap is. Bij  veel andere ver-

enigingen hadden we toch wel eens in de vijf

weken overleg. Of dat je op donderdagavond

op het veld overleg had over van alles.”

Dus hangt heel erg van het type
(hoofd)trainer af?
“Dat vind ik wel. Als ik nu bij een andere ver-

eniging hoofdtrainer word, dan zou het

tweede bij mij minder belangrijk zijn dan de A-

junioren, want dat is waar je later de toekomst

van hebt. Want het tweede bestaat toch vaak

uit spelers die van een blessure terugkomen

of juist teruggezet zijn, maar A-junioren zijn al-

tijd wel gemotiveerd om hogerop te gaan. Dus

ik zou wel regelmatig bij A-junioren kijken en

dan niet één of twee keer in het jaar, zoals ook

veel trainers doen. Dat vind ik jammer en dat

mis ik vaak ook wel.”

“En dat merken spelers ook. Die zien ook dat

wanneer er wel of geen interesse voor hen is.

En als er dan aan het eind van het seizoen die

trainer komt vragen of ze willen invallen of

wissel willen staan, dan gaan ze ook zeggen:

'nu heeft hij ons opeens nodig. Waar was hij

de rest van het seizoen'?”

Wat vindt u van A-junioren die het ni-
veau van het eerste elftal aankunnen?
“Dan ben ik een voorstander van om ze in de

winterstop door te schuiven. Maar dan moe-

ten ze wel een basisplaats hebben en niet op

de bank belanden. Dan kan er een B-junior

misschien ook weer doorschuiven naar de A1.

En als dat niet mogelijk is, dan moet je met de

A-junioren het laatste halfjaar maar krap

doorgaan. De doelstelling is uiteindelijk oplei-

den voor het eerste elftal en als ze daar goed

genoeg voor zijn, moet je ze doorschuiven.”

Wat geeft u aan het begin van seizoen
aan aan de jongens?
“Elk jaar begin ik met een teambijeenkomst.

Daarin bespreek ik de algemene regels van

het seizoen, een beetje normen en waarden.

Gewone normale regels die je ook in de maat-

schappij tegen zal komen, niets bijzonders.

Dingen als op tijd komen, dus niet dat je al aan

de warming-up bezig bent en er nog iemand

komt binnen lopen. Dat is ook heel storend

voor de groep.”
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Moet u daar in het jaar nog veel aan-
dacht aan besteden?
“Ja, als ik dat laat verslappen, gaan ze daar

een loopje mee nemen. Ik zeg dan ook altijd

dat ze het één keer mogen proberen en dan

doe je het niet meer. Ik ben daar heel conse-

quent in.”

Ze komen ook in de stapleeftijd…
“Ja, en ook daar heb ik het met hen over

gehad. Ze spelen nu op zaterdag en als je

iedere vrijdag wilt gaan stappen, dan heeft

het trainen ook geen zin meer. Dan train je

twee keer in de week en wat je dan door de

week getraind hebt, geef je op vrijdag-

avond dan weer helemaal weg. Dus ga dan

lekker zaterdagavond stappen en als je dan

gewonnen hebt, dan smaakt het biertje

vaak nog lekkerder. Je kunt zondag dan

lekker uitslapen en iets aan je huiswerk

doen. Je hebt dit als trainer natuurlijk niet

in de hand en ik ga het ook niet controleren

als politieagent.”

“Hetzelfde geldt voor roken. Ik zag er pas een-

tje in een hoekje een sigaretje roken. Dat kun

je niet maken, want ook de jongste jeugd komt

er en als oudste team moet je het voorbeeld

geven. Doe dat gewoon bij het parkeerter-

rein.”

Als A-junioren trainer, heeft u niet het
gevoel dat u elk jaar opnieuw begint?
“Dat is inherent aan jeugdopleiding, dus dat

weet je. Je hebt altijd eerstejaars en tweede-

jaars. In de senioren kun je met bepaalde

groepen soms wel drie jaar doen. Jeugd is

heel grillig, want ze kunnen zomaar morgen

gaan tennissen en overmorgen gaan fietsen.

Dus elke augustus begin je eigenlijk weer he-

lemaal opnieuw.” 

Hoe houdt u daarin fris?
“Het is natuurlijk niet zo dat het standaard

werk of een herhalingspatroon gaat worden.

Iedere club en groep is immers anders. Eigen-

lijk is het voor mij dat iedere training een uit-

daging is en zo gemotiveerd mogelijk voor de

groep te staan. Het voordeel is dat je met een

selectie werkt en dus altijd wat meer gemoti-

veerde mensen werkt dan dat je bijvoorbeeld

met een A3 loopt te trainen. Daar is de presta-

tie iets minder aanwezig."

Zijn er vormen die u vaak terug laat
komen?
“Zoals ik al aangaf doe oik vaak een positie-

spel 4 tegen 4 met twee kaatsers op de kop,

vaak in de warming-up van de training, maar

ook van de wedstrijd. Met de training doen we

het ook vaak, maar dan kan ik het wat vaker

stil leggen, wat ik voor de wedstrijd natuurlijk

niet doe. Dan laat ik een stuk wedstrijdele-

ment terugkomen. Dan coach ik ze dingen als

het op het goed open gedraaid staan.”

“Op dinsdagavond doe ik wat meer aan condi-

tie. Ik gebruik soms de Verheijen-methode,

maar dat gaat niet altijd op, omdat je dan con-

stant de groep moet hebben. En dat is in de

praktijk niet het geval. De conditie train ik

vaak wel in wedstrijdvormen.”

“De donderdagavond staat altijd in het teken

van de zaterdagen. Na de warming-up train ik

vaak eerst even op vaste patronen met af-

werkvormen. Daarin spelen we de buitenspe-

lers aan, met voorzetten. En dan sluiten we

altijd de laatste 35 minuten af met verdedigers

tegen aanvallers in een scherpe partijvorm.”

“De dinsdagavondtraining sluit ik niet altijd af

met een partijvorm. Het kan zomaar gebeuren

dat ik een avond de training afsluit met een

groot positiespel. In de verschillende vormen

leg ik het wel eens stil, maar ik merk wel dat

hoe meer je het stil legt, hoe meer geïrriteer-

der de spelers raken. Ze vinden dat vaak niet

leuk. Maar wel leerzaam en we proberen zo-

veel mogelijk plezier te houden tijdens de trai-

ningen en wedstrijden. En plezier is toch het

belangrijkste wat er is dan komende presta-

ties van zelf.”
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OEFENVORMEN

Organisatie: 
- 12 spelers, 2 keepers, 4 viertallen, 10 ballen
- Breedte: 16 meter; Lengte: 30 meter
- 4 tegen 4 partijspel met 4 kaatsers
- Kaatsers moeten direct spelen

Coaching:
- Beginnen met vrij spel van de viertallen, daarna maximaal 3x raken
- Scoren alleen via de kaatsers
- Na 4 minuten wisselen van kaatsers
- Series van 5 minuten, 4 herhalingen

4 tegen 4 met 4 kaatsers

Organisatie:
- Tussen de middellijn en 16-meter werken met 12 of 16 spelers
- Speler A speelt de bal op speler B (die een vooractie maakt)
- Speler B kaatst de bal terug op A
- A opent over links, B komt op en maakt onderweg een 1-2 combinatie
- Speler die de bal ontvangt dribbelt terug naar het beginpunt
- 1x over links, 1x over rechts
- Eerst over de grond, daarna door de lucht

Coaching:
- Aanspelen op het goede been
- Goede aanname van de bal
- Daarna B inspelen, open draaien en zelf openen met een pass

Passen en trappen in de Y-vorm

Organisatie:
- 18 spelers
- Bij iedere pylon 3 speler
- Het is passen en je eigen bal nalopen
1. Eerst aannemen en dan spelen
2. Direct spelen
3. Met 1-2 combinatie

Coaching:
- Goede aanname van de bal
- Op het juiste been aanspelen
- Na het spelen direct doorlopen
- Bij 1-2 combinatie opkomen en zorgen dat de laatste pass direct is

Pass- en trapvorm
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CONTACTGEGEVENS VVON

Functie Naam Adres Tel (thuis) Tel (werk) Mobiel E-mail / fax

Erevoorzitter N. de Frel

Ereleden J.Philippo

H. Drewes

W. Hoeben

Lid van verdienste J. Biessels

Hoofdbestuur

Voorzitter Arnold Westen R.J.Schimmelpenninckstr. 20 – 7604 AN Almelo 0546-816862 06-49287720 awesten@xs4all.nl

Secretaris Wim Adolfsen Melkweg 30, 7582 CS Losser 053-5360637 053-4823644 06-22740923 secr@vvon.nl 

Penningmeester Cor Hollestelle Fluwijnberg 54 – 4708 CA Roosendaal 0165-568104 0165-579536 06-12335924 c.hollestelle@online.nl

Tech. zaken / S&V/ Website Piet v.d. Kerkhof Lindenlaan 4 – 5953 KE Reuver 077-4741059 06-25054015 web@vvon.nl

Ledenwerving / 2de Penningmeester / Jan Vrind Nachtegaalstraat 7 – 8471 DT Wolvega 0561-614324 06-23944302 jvrind@home.nl 

TrainerCoach

Fair-play Hans Ursem Kerkelaan 19 - 1851 HC Heiloo 072-5335061 06-23762058 hursem@hotmail.com

District Noord 

Voorzitter / Conflicten / Ledenwerving Anne Veenstra Riegheide 76 – 9451 EK Rolde 0592-242195 anne.veenstra@home.nl

Vice Voorzitter / S&V Jacob Botter Boerkist 36 - 7943 LA Meppel 0522-257908 bottj01@zonnet.nl

Secretaris Arend v.d. Giezen Buitenroede 6 – 9422 LR Smilde 0592-414383 a.giezen1@home.nl 

Dag. Bestuur / Conflicten Hilbrand Waalkes De Gol 10 – 9356 CN Tolbert 0594-515443 hilbrandwaalkes@wanadoo.nl

Vacaturebank / Internet / S&V Harold Brunsting Laaghalerstraat 23 – 9414 AJ Hooghalen 0593-525713 haroldenjudith@hetnet.nl

Scholing - Vorming Lambert Bosman Laan v.d.Iemenhees 162 – 7823 JM Emmen 0591-624894 lambertbosman@hotmail.com

Scholing - Vorming Wietse v.d. Veen Migchelbrinkwei 20 - 9296 ME Triemen 0511-445714 w.v.d.veen26@kpnplanet.nl

District Oost 

Voorzitter / Conflicten Wim Benders Lavendelstraat 38, 6641 BZ Beuningen 024 6773160 06 50267130 wim.benders@hetnet.nl 

Secretaris / Vacaturebank / Conflicten Berry Alberts Meikever 8 – 7423 GK Deventer 0570-654003 06-12421381 berryalberts@concepts.nl

Sponsoring / Conflicten/ Ledenwerving  Wim Lensink Noordsingel 170 – 8091 XL Wezep 038-3762647 wjlensink@tele2.nl

S&V / Ledenwerving Jan Schmitz Akkersdreef 17 – 6871 LN Renkum 0317-316370 jan.schmitz@hetnet.nl

Vice Voorz. / Jo Janssen Opaalstraat 1 – 6534 XH Nijmegen 024-3557341 Jo.an@hetnet.nl

Vacaturebank regio Arnhem

Vacaturebank regio Zwolle Dick Gerrits Fluessen 47 – 8032 ME Zwolle 038-4541445 06-22862967 d.gerrits@home.nl

Vacaturebank regio Almelo Hans Molenveld De Wiersse 13 – 7608 CD Almelo 0546-867788 06-15145724 hans@molenveldtextieldruk.nl

District West I 

Voorzitter / Conflicten   Jan Hoveling Dassenlaan 12 – 1216 EK Hilversum 035-6248415 06-23325693 J.Hoveling@habp.nl

Secretaris / Conflicten / Sjaak Tol Florastraat 64 – 1695 BL Blokker 0229-245525 06-10569668 vvon.sjaak.tol@quicknet.nl

Vacaturebank N.H.Noord

Conflicten John Stevens Nieuwe Noord 15A, 1621 EM Hoorn 06-22393232 johnstevens941@gmail.com

Vacaturebank Utrecht / 't Gooi / Peter van Boeijen Colenso 129 – 3761 GL Soest 035-6029344 Bowi1948@xs4all.nl

Flevoland

Scholing -Vorming / Frits Bosch Andijkstraat 13, 1023 VW Amsterdam 06-81476343 L.F.Bosch@versatel.nl

Vacaturebank Amsterdam e.o.

District West II

Voorzitter / Conflicten Toon Brakus Dr. Van Ledestraat 32, 2265 BP Leidschendam 06-43016705 toon@brakusmakelaardij.nl

Secretaris / Vacaturebank Ramon Hageraats Prins Clausstraat 77, 2291 WB Wateringen 06-12971868 hageraats@kabelfoon.nl

Scholing - Vorming / Conflicten Ruud de Groot Ambachtsgeest 12, 2201 JN Noordwijk 06-51526387 groot24@tiscali.nl

Scholing-vorming / Conflicten Wilfred van Leeuwen Mient 320, 2564 LM Den Haag 06-52394188 wilfredvanleeuwen@yahoo.com

Ledenwerving Marcel Wieser Soestdijksekade 803, 2574 CG Den Haag 070-2208151 06-22662196 m.wieser@hotmail.com

Scholing-vorming / Conflicten Jan de Gier Koraallaan 46, 2992 GX Barendrecht 0180-627915 06-30185442 j.gier@chello.nl

District Zuid I

Voorzitter Tom Heijkoop Janssoniushof 3 - 5141 MP Waalwijk 0416-335751 06-14410232 tom.heijkoop@home.nl 

Secretaris / Conflicten Nico de Frel Beukenlaan 36 – 4624 AG Bergen op Zoom 06-30818906 ndefrel@hotmail.com

Scholing - Vorming / Communicatie Adri Franke Van Bourgondielaan 13 - 4351 NT Veere 0118-501672 06-55511192 info@a3franke.nl

Vacaturebank / aanspreekpunt Brabant Hans Rasenberg Wagenstraat 30 A- 4845 CV Wagenberg 076-5932459 fam.rasenberg@ziggo.nl

Conflicten / Aanspreekpunt KNVB Roger Schouwenaar Biesheuvellaan 24 - 5251 SK Vlijmen 073-5116426 RSchouwenaar@brabant.nl

Conflicten / Aanspreekpunt Zeeland Karl Vergouwen Vloedlijn 2 - 4386 HA Vlissingen 0118-413831 vergo@zeelandnet.nl

District Zuid II

Voorzitter / Conflicten Jos Klingen Lobeliastraat 18 – 6014 BT Ittervoort 0475-565256 06-11918787 klingen@home.nl

Secretaris Lei Keijsers Caeciliahof 29, 5966 PB America 077-4649029 06-22395514 lei.keijsers@planet.nl

Scholing - Vorming Josè van Hoof Brouwhuissedijk 16, 5704 AB Helmond 0492-517969 06-54794393 jmgvanhoof@hetnet.nl

Scholing - Vorming Ed Teunissen Markt 21-B, 6063 AD Vlodrop 0475-402773 06-53280837 edteunissen@planet.nl

Plv.Voorzitter, Dag.best. Lid Cees Jansen Vondellaan 155, 5421 PT Gemert 0492-321357 06-22298812 christeljansen@chello.nl

Ledenwerving Wim Slangen Hulsstraat 9, 6101 MH Echt 0475-486446 info@wimslangensports.nl

Vacaturebank Wim van Dongen Vecht 1, 5711 KN Someren 0493-694508 06-49685848 w.dongen@chello.nl

Peildatum 23-12-2010



Keeperstrainer

Keeperstrainer Guido van de Kamp:

'Je kunt een gewéldige keeper 
voor talenten zetten, maar hij
moet het wel kunnen overbrengen'
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Keeperstrainer

"Ik ben als klein mannetje begonnen met

keepen in de jeugd van RKVV Sint-Michiels-

gestel, in de gemeente waar ik ben opge-

groeid. Pas toen ik zeventien jaar was, kon ik

naar FC Den Bosch, omdat ze in die tijd geen

jeugdelftallen hadden. Daar heb ik jarenlang

achter Jan van Grinsven op de reservebank

gezeten. Heel af en toe mocht ik hem vervan-

gen. Mijn laatste jaar in Nederland was in

dienst van NEC. Zij huurden mij voor een jaar,

maar ook daar kwam ik nauwelijks aan spe-

len toe. Ik stond drie competitiewedstrijden

op doel, waaronder tegen rivaal Vitesse. Die

dag zat net manager Jim McLean van Dun-

dee United op de tribune voor Cees Lok. Ik

deed het vrij aardig en enkele dagen later

hing makelaar Ton van Dalen aan de tele-

foon. Zo kwam ik op basis van één goede

wedstrijd in Schotland terecht."

Guido van de Kamp is alweer

bijna een decennium lang keeper-

strainer. De 47-jarige Gestelnaar

neemt de doelmannen van de se-

lectie van tweedeklasser RKVV

Sint-Michielsgestel en de talen-

ten van FC Den Bosch onder han-

den. ,,Een keeper zonder littekens,

is geen echte keeper."

Tekst: Jeroen de Laat

'Je kunt een gewéldige keeper 
voor talenten zetten, maar hij
moet het wel kunnen overbrengen'
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"In dat land wordt echt geleefd voor het spelle-

tje. In Nederland stond ik voor zo'n driedui-

zend mensen te spelen, maar bij Dundee

zaten er wel 30.000 fans met hetzelfde shirtje

op de tribune. Fantastisch om mee te mogen

maken. Mijn beperking was vooral het mee-

voetballen in de kleine ruimte. Ik had wel een

goede traptechniek en was enorm sterk in de

lucht. Ze zeiden wel eens: 'zolang de bal in de

lucht is, scoren ze bij jou niet'. Daarom was de

Schotse competitie mij op het lijf geschreven.

Wat wel erg tegenviel, was de begeleiding van

de keepers. Wij hingen er maar een beetje bij.

Ik moest na de training met de assistent of de

andere doelmannen iets extra's voor mezelf

doen. Een beetje de bal naar elkaar over trap-

pen om scherp te blijven. Het was duidelijk

een ondergeschoven paardje. Gek eigenlijk,

want de verdedigers, middenvelders en aan-

vallers hadden wél aparte coaches."

Lissabon Lion
"Bij FC Den Bosch was ik ook niet veel ge-

wend, want op een paar jaar keeperstraining

van oud-doelman Hans van der Pluijm na, had

ik daar nooit een eigen coach. Bij NEC kreeg

ik te maken met Doeke Hulshuizen. Zoals ik al

zei was dat in Schotland anders. Pas bij Dun-

fermline Athletic, waar ik na Dundee naartoe

ging, kreeg ik een individuele begeleider. Dat

was Ronnie Simpson, de doelman die met Cel-

tic in 1967 de Europa Cup I won en sindsdien

door het leven ging als één van de Lissabon

Lions (de finale tegen Inter werd gespeeld in

Lissabon, red.). Hij was echter al de 65 gepas-

seerd... Pas tegen het eind van mijn carrière,

bij Raith Rovers, kwam in voor het eerst in

aanraking met een vakman: Jim Stewart. Hij

gaf keepers bij verschillende clubs training en

zat ook bij het Schotse nationale elftal. Van

hem heb ik veel geleerd. Hij zit nu trouwens bij

Glasgow Rangers."

"In 2001 besloot ik - na tien jaar in Schotland -

terug te keren naar Nederland. Ik heb nog drie

seizoenen bij RKVV Sint-Michielsgestel afge-

bouwd en legde me intussen toe op het trai-

nen van keepers. In mijn laatste jaren in

Schotland begon ik daar al mee. Ik hielp de

zogeheten schoolboys, die vanuit diverse

scholen in de regio bijeen kwamen. Dat beviel

me goed. Ik had nooit een cursus of wat dan

ook gevolgd, deed gewoon wat ik zelf alle-

maal had geleerd en gezien. Terug in Neder-



land besloot ik de selectiekeepers van Sint-

Michielsgestel te gaan trainen. Al snel stond

Fred van der Hoorn voor de deur. Ik had met

hem samengespeeld bij FC Den Bosch en

later bij Dundee United. Hij was inmiddels ma-

nager voetbalzaken bij de Bosschenaren en

zocht een keeperstrainer voor de jeugdteams

en het tweede elftal."

"In het begin trainde ik de jongste elftallen en

deed Ad Snijders de wat oudere talentjes, in-

middels heb ik alle jeugdkeepers onder mijn

leiding. Door veel rond te kijken, stak ik tel-

kens wat op. En dat doe ik nog steeds. Ik

spreek vaak met collega's en ga bij andere

clubs in de buurt kijken om te leren. Het be-

langrijkste is de omgang met die jongens. Je

kunt een gewéldige doelman voor zo'n

groepje zetten, maar hij moet het wel weten

over te brengen. Het helpt daarin mee dat ik

oud-prof ben. Ik weet wat er gevraagd wordt,

heb het allemaal meegemaakt en kan dingen

voordoen. Zitten ze met vragen, dan put ik uit

ervaringen uit mijn eigen loopbaan. Als een

keeper op de bank terecht komt, weet ik wat

er door zo'n jongen heen gaat: wat overkomt

mij, wat heb ik fout gedaan en wat moet ik

eraan doen?"

Mietjes
"De jongste keepertjes die ik onder me krijg,

beginnen net aan het opleidingsproces. Dat is

continu praten, uitleggen en herhalen. Soms

werken we slechts een half uurtje en praten

we een uur. Ik hamer bij die jongens vooral op

het positie kiezen en de traptechniek. Het is

mooi om die jochies vanaf het begin te vor-

men en een eigen stijl mee te geven. Na ver-

loop van tijd krijg je een hechte band met

elkaar. Dit is toch een vak apart, keepers wor-

den niet voor niets eenlingen genoemd. Dat

klopt ook, want we zijn hartstikke gek, haha. Ik

zeg altijd: een keeper zonder littekens is geen

echte keeper. Ik ben tijdens mijn loopbaan

vaak thuisgekomen met een gehavend gezicht

of een vinger die de verkeerde kant op stond.

Dat hoort erbij. Ik breng ze lef bij, want het

moeten geen mietjes worden, anders komen

ze er niet."

"Op enkele dingen heb je als keeperstrainer

weinig grip. Neem de aanwezigheid van toe-

schouwers. Ik kan lastig een paar duizend

mensen oproepen voor de training. Zelf had ik
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Keeperstrainer
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nooit last van extra druk, vond het zelfs lekker.

Als er maar tweehonderd man langs de kant

staan, hoor je alles wat er gezegd wordt. Ook

de kritiek. Dat is veel moeilijker. Profs moeten

juist leren omgaan met de pers, verslagen in

de kranten, reacties op internet en de 26 ca-

merastandpunten waarin je alles later terug

kunt zien. Elke fout wordt enorm uitvergroot.

Hoe ik ze daar op voor probeer te bereiden?

Praten. In Schotland stond er wel eens een

rotverhaal in de krant over mij, maar een dag

later aten ze daar gewoon weer fish and chips

uit. Oftewel: fans zijn kritiek snel vergeten als

het goed gaat."

Blunderen
"Die mentale begeleiding, door veel te praten,

is erg belangrijk bij keepers. Want hoe hoger

je komt, hoe meer druk er op komt te liggen.

Daar moet je mee kunnen omgaan, of je wilt of

niet. Het nadeel van een doelman is namelijk

dat een fout altijd een tegengoal betekent.

Een spits mag tien kansen missen, als hij de

elfde er maar in schopt. Een keeper móét ze

alle elf pakken. Tussen de oren móét dus alles

goed zitten. Hans van Breukelen zei laatst: 'Ik

stond op het punt mijn auto in de vangrail te

rammen'. Hoe gek dat ook klinkt, ik snapte

hem. Zo'n gevoel wordt langzaam opge-

bouwd. Als je een bal na twee minuten door je

benen laat rollen, kun je de scheidsrechter

niet vragen even opnieuw te beginnen. Nee,

je zult daar overheen moeten stappen. En wel

direct na die blunder. Ik probeer mijn spelers

dat bij te brengen. Iedereen maakt fouten, nie-

mand uitgezonderd. Dus ga je een keer in de

fout: so what? Kop omhoog en borst vooruit,

want de volgende bal moet je hebben."

"Pikt een keeper dat niet op, dan heb je een

probleem. Hij mag nooit met twijfels op het

veld staan, bang om weer in de fout te gaan.

De eerst volgende hoge voorzet zul je missen,

het publiek keert zich tegen je, de kranten

schrijven nare dingen. Voor je het weet zit je

in een negatieve spiraal, die moeilijk te door-

breken is. Sta je niet sterk in je schoenen, dan

kom je - zoals Van Breukelen - in de knoop

met jezelf. Vertrouwen is cruciaal. Ik praat

daarom urenlang met mijn jongens en ze

komen ook vaak met vragen naar mij toe.

Meestal gaat het dan om kleine tips; wanneer

kom je de goal uit, wanneer blijf je op de lijn

staan, wat is het juiste moment om 'los' te

roepen? En ook de verdediging coachen en

de spelers op hun plek zetten is belangrijk."

Hoekschoppen
"Ik besteed verder tijdens gevarieerde trainin-

gen veel aandacht aan spelhervattingen, daar

valt veel te leren voor een keeper. Bij corners

en vrije trappen vanaf de zijkant is positione-

ring doorslaggevend; de keeper moet op de

juiste plek staan. Dat betekent niet te ver naar

de eerste paal en niet te ver voor zijn lijn. Na

de trap moet een keeper kiezen: blijf ik staan

of ga ik eruit, moet ik vangen of stompen? Hij

moet zich daarom héél goed bewust zijn van

zijn omgeving, zodat hij niet kan worden ver-

rast. Natuurlijk, elke keeper gaat er een keer

goed onderdoor, maar de kunst is de keer

daarop  tóch weer gewoon te komen. Want

als je twijfelt, gaat het mis. Maar daar houdt

het niet op. Stel, een doelman heeft een hoek-

schop gevangen: wat moet hij vervolgens met

de bal? Ik leer ze om de momenten goed te

kiezen: de ene keer moet er snel worden uit-

geworpen, de andere keer is een lange peer

naar de voorste jongens het beste. Als er tijd

genoeg is, pak je juist even de rust."

Strafschoppen
"Ik geloof er niet in om op het stoppen van

strafschoppen te trainen. Dat is en blijft een

loterij. Het enige wat ik mijn keepers meegeef

is om zo lang mogelijk te blijven staan en naar

de bal te kijken. Probeer verder een beetje

oorlog te maken met de penaltynemer om hem

uit zijn concentratie te halen. Dat kan op veel

manieren, bijvoorbeeld door ineens naar

voren te lopen en tegen de scheidsrechter te

zeggen dat de bal niet goed ligt, of door een

'praatje' te maken met de nemer. Hoe dan ook

blijft het altijd een pure gok. Kijk naar Edwin

van der Sar, die heeft er jarenlang over ge-

daan voordat hij een belangrijke penalty wist

te pakken. Noem mij maar eens één penalty-

killer onder de huidige profkeepers? Vroeger

had je ze nog wel, tegenwoordig niet meer."

Vrije trappen
"De keeper heeft bij een vrije trap dicht bij zijn

goal een sleutelrol. Ik leer mijn keepers be-

slissingen nemen; hoeveel mensen zet je in

een muur, waar zet je de muur neer en moet je

wel een muur zetten? Het ligt er natuurlijk aan

op welke positie de vrije trap wordt genomen,

maar doorgaans kies ik voor vier spelers in de

muur. Zet je er meer in, dan zie je zelf niks

meer en maak je het jezelf alleen maar moei-

lijk. De keeper moet nooit recht achter zijn

muur gaan staan en ook niet te dicht bij de

doelpaal, maar ergens daar tussenin. Het be-

langrijkste is een goed zicht op de bal; verlies

hem nooit uit het oog, anders word je verrast

als hij ineens op een andere plek langs de

muur komt dan je had verwacht. Vaak is er

dan te weinig tijd om nog te reageren. Ik ben

er zelfs voorstander van om bij een afstand

van meer dan 25 meter helemaal geen muurtje

te zetten. Laat ze maar lekker schieten, grote

jongen die hem erin krijgt."

Keeperstrainer

Naam: Guido van de Kamp

Geboren: 08-02-1964, 's-Hertogenbosch

Prijzenkast: Schotse beker (1994),
Schotse Eerste Divisie (1996)

Als speler
periode            duels

FC Den Bosch                1983-1990       12
NEC (verhuurd)                       1991       3
Dundee United               1991-1995 53
Dunfermline Athletic    1995-1997 39
Raith Rovers                   1997-2001           123
Alloa Athletic                          2001       13

Als keeperstrainer
periode

RKVV Sint-Michielsgestel        2002-heden
FC Den Bosch (jeugd) 2002-heden

PASPOORT
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OEFENVORMEN

Organisatie: 
- Keepers maken een kring met onderlinge afstand van twee meter
- De trainer staat in het midden van die kring
- Keepers in de kring krijgen allemaal vijf punten en beginnen met hun han-
den op hun rug

- Trainer gooit de bal in willekeurige volgorde in snel tempo naar keepers die
de bal moeten vangen, valt de bal dan gaat er 1 punt af van zijn totaal

- De trainer maakt gebruik van schijnbewegingen, haalt een keeper zijn han-
den achter zijn rug vandaan, terwijl de bal niet komt dan krijgt hij 1 minpunt

Coaching:
- Oogcontact houden met de trainer
- Juist verwerken van de bal
- Alle coachmomenten vangen/duiken (de bal mag niet vallen!) 
- Snelheid houden
- Niet te veel schijnbewegingen maken

Reactiesnelheid, vangen

Organisatie:
- Zet circa zes à zeven pylonen op een rij op twee meter afstand van elkaar
- De keeper sprint vanaf de ene kant zigzaggend tussen de pylonen door
- De trainer staat aan de andere kant van de pylonen met een bal te wachten
- Op een zelf te kiezen moment loopt de trainer aan om de bal richting keeper
te trappen

- De keeper moet op dat moment stil blijven staan en de bal proberen te van-
gen

Coaching:
- De keeper moet de juiste kant van de bal opdraaien
- Handpalmen van de keeper naar de trainer gericht
- Vingers uit elkaar in de handschoenen
- De keeper gaat diep door zijn knieën, handen op enkelhoogte, mag geen bal
doorkomen

- De keeper moet de bal in de gaten houden
- Juist verwerken van de geschoten ballen
- Alle coachmomenten vallen/duiken

Warming-up

Organisatie:
- Maak twee kleine vierkanten met pylonen, op een zelf te bepalen afstand
recht tegenover elkaar

- In elk vak staat een keeper
- De ene keeper moet de bal exact vanuit zijn eigen vak in het vak van de an-
dere keeper trappen/gooien, andere keeper vangt de bal

Coaching:
- Houding tijdens trappen/werpen van de bal
- Trap/werp-techniek tijdens trappen/werpen van de bal
- Juist verwerken van de geschoten/geworpen ballen

Uittrappen/-gooien

Tr

Tr

K

K2

K1



Een herder hoedt zijn kudde schapen op een veld ver en

verlaten als hij een blinkend nieuwe BMW 645 cabrio in

een stofwolk ziet naderen. De bestuurder, een man ele-

gant gekleed in een pak van Versace, schoenen van

Gucci, een bril van Ray Ban en een stropdas van Yves Saint Laurent, stopt, leunt uit het raam en vraagt aan

de herder:"Als ik jou precies vertel  hoeveel schapen jij hebt krijg ik er dan eentje van je?". De herder kijkt

de yup aan en zegt:"ok, waarom niet". De yup trekt onmiddellijk zijn laptop van Dell op schoot en verbindt

deze via bluetooth met zijn mobieltje van KPN. Hij maakt een GPRS verbinding met internet, surft naar een

website van NASA en selecteert een navigatie systeem om zijn exacte positie te bepalen. Hij stuurt ver-

volgens de data naar een andere satelliet van NASA, die het hele gebied scant en hem een ultra scherpe

foto stuurt. De yup opent Adobe Photoshop en stuurt de foto naar een laboratorium in Hamburg dat hem na

enkele seconden een E-mail stuurt

op zijn Palm Pilot met de bevestiging

dat de foto is bewerkt en opgesla-

gen. Via een ODBC connectie maakt

hij verbinding met een MS-SQL da-

tabase en in een sheet van Excel

met honderden ingewikkelde formu-

les laadt hij alle data via de E-mail

van zijn Blackberry. Na enkele mi-

nuten genereert het programma een

antwoord van 15 pagina’s in kleur

en de yup drukt deze af op zijn mini

HP laserjet.
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WORKSHOPS

Het Mentale 
Proces Van 
Een Voetballer

Erik ten Hag (links) tijdens het trainerscongres van de VVON
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WORKSHOPS

Hij kijkt de herder aan en zegt:"je

hebt exact 1586 schapen". "Dat

klopt", zegt de herder, "je mag dus

een schaap uitzoeken". De yup

stapt uit, zoekt een dier uit en doet

hem in zijn achterbak. Dan zegt de

herder:"hé, als ik jouw beroep raad,

geef je dan m'n dier terug?".  De yup

denkt even na en zegt:"ok, waarom

niet". De herder zegt:"je bent een

coach, een mental coach". "Onge-

looflijk", zegt de yup, "hoe weet je

dat". "Dat is niet zo moeilijk", zegt de

herder, "je verschijnt terwijl nie-

mand daarom heeft gevraagd, je

stelt een vraag waar niemand op zit

te wachten en je wilt betaald wor-

den voor het antwoord, terwijl ik

dat antwoord al weet. Bovendien

begrijp je geen moer van mijn werk.

Dus geef mijn hond terug".

Dit, al wat oude verhaal, vertel ik nog wel

eens aan het begin van een presentatie. Het

beroep van een mental coach is soms omge-

ven door vooroordelen. Het relativeren van je

eigen vak wil dan nog wel eens het ijs breken.

De VVON heeft dan ook gemeend wat langer

stil te staan bij het thema mentaal in de sport

en dan specifiek bij voetballers. Wat is het

precies? wat kan ik er mee? hoe helpt het mij

bij mijn werk als trainer-coach? 

Mentaal kun je kortweg omschrijven als de

mate van weerbaarheid. Door groei/verbete-

ring van het mentale groeit je weerbaarheid.

Dat mentaal een rol speelt in de sport is ieder-

een duidelijk. Vaak kiezen clubs er voor om de

ervaring van een (jeugd)speler (in de training

en wedstrijd) bepalend te laten zijn of hij men-

taal sterk genoeg is of gaat worden. Red hij

het of red hij het net niet.  

De vraag is: Kun je een verbetering van het

mentale ontwikkelen? Er extra aandacht aan

schenken? Is het te trainen? En daardoor meer

spelers “redden” of sterker maken.

Waarom niet? Techniek kan ik verder ont-

wikkelen, tactisch inzicht ook. Fysiek kan ik

mij sterker maken. Concentratie (focussen),

in “het nu” kunnen blijven, vragen niet al-

leen ervaring maar ook extra aandacht, trai-

ningsarbeid. Een trainer-coach kan hier

voor zorgen. Soms schakelt hij voor zich zelf

of voor zijn team extra hulp in. Zoals we

loop trainers kennen, fysiotherapeuten enz.

Belangrijk is het dat de trainer-coach weet

wat hij wil, inzicht in de persoonlijkheid van

de (individuele) spelers heeft, weet wat hij

zelf in huis heeft en het doel, een groter

rendement uit zijn elftal halen, voor ogen

blijft houden. Dat vraagt een objectieve blik. 

Om kennis te maken met dit onderwerp, er

mee te stoeien, boeiende en zinvolle praktijk-

ervaringen uit te wisselen en te leren van je

collega trainer-coach biedt de VVON een

drietal workshops aan.

In januari 2012 zal in het stadion van Heracles

Almelo aandacht aan het thema worden ge-

geven. Peter Bosz (trainer Heracles) en Erik

ten Hag (assistent trainer PSV) zullen inleidin-

gen verzorgen. Indien mogelijk zal een wed-

strijd van de beloften van Heracles Almelo

deel uitmaken van het programma. 

Sip Kruze, uw docent (www.kruze.nl)

LET op:
Voor bijwonen van de bijeenkomsten/work-
shops ontvangt u uiteraard studiepunten.
U krijgt echter alleen studiepunten wanneer
u alle drie de bijeenkomsten hebt gevolgd.
Houd de website www.VVON.nl in de gaten
voor het programma en om in te schrijven.
Er zullen slechts 60 plaatsen beschikbaar
zijn.

Peter Bosz (links) samen met Erwin Koeman
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Het uitblijven van 
schriftelijke bevestiging

De TC had voorafgaande aan het eerste sei-

zoen met hetzelfde bestuurslid afspraken ge-

maakt over de voorwaarden waaronder de

werkzaamheden zouden plaatsvinden. De ge-

sprekken t.b.v. het tweede seizoen hadden een

langdurig karakter. Dit werd voornamelijk ver-

oorzaakt door het overleg binnen het bestuur

van de voetbalwerkgever over de wijze waarop

de door de TC gewenste scholing zou worden

gefinancierd. Ook daarover is uiteindelijk over-

eenstemming bereikt. Van de integrale overeen-

stemming is (door het bestuur) kennis gegeven

in de lokale media.

Schriftelijke bevestiging
Hoewel de overeenstemming voor partijen niet

meer ter discussie stond, heeft de betreffende

TC lange tijd gevraagd om een schriftelijke be-

vestiging daarvan. Op daarover door hem ge-

stelde vragen werd door de voetbalwerkgever

met telkens andere opmerkingen gereageerd,

bijvoorbeeld over de afwezigheid van de secre-

taris, over het vertrouwen dat het wel in orde

zou komen, enz. enz.

Stroefheid
Na de winterstop in het eerste jaar, bleek dat in

de verhouding tussen de TC en enkele spelers

van de selectie enige stroefheid was ontstaan.

Deze stroefheid groeide binnen enkele weken

uit tot een openlijk amok van enkele oudere

spelers tegen de TC.

Het bestuur van de voetbalwerkgever koos tot

teleurstelling van de TC op dat moment de zijde

van de 'ontevreden' spelers. Enkele weken

daarvoor het bestuur nog aan de TC kenbaar

gemaakt dat zij achter zijn aanpak stond. De TC

is vervolgens op non-actief gesteld.

Gelet op de afspraken die partijen voor het op-

volgende seizoen hadden gemaakt, heeft de TC

vragen gesteld over de wijze waarop die af-

spraken zouden moeten worden uitgevoerd. 

Daarop heeft de voetbalwerkgever de TC een-

voudigweg gemeld dat er geen afspraken

waren gemaakt voor het aansluitende tweede

seizoen. Er zouden volgens haar slechts inten-

ties zijn uitgesproken.

Ontkennen van afspraken
Tegen de achtergrond van het voorgaande is

het bestuur van de werkgever gevraagd de TC

toe te laten tot het werk en de afspraken voor

het aansluitende seizoen na te komen. 

In een schriftelijke reactie heeft de voetbal-

werkgever het bestaan van afspraken voor het

volgende seizoen ontkend. Daarentegen ver-

klaarde zij wel ze bereid te zijn haar verplichtin-

gen over het lopende seizoen na te komen.

Omdat de op non actief stelling eind april van

het lopende seizoen plaatsvond, was de moge-

lijkheid voor de TC om elders een nieuwe voet-

balwerkgever te vinden vrijwel uitgesloten. Het

voorgaande betekende dat de TC schade zou

lijden als de voetbalwerkgever niet op haar

standpunt zou terugkomen. Omdat dit niet ge-

beurde, is uiteindelijk een arbitrale procedure

aanhangig gemaakt.

Journalist
Bij de voorbereiding op de arbitrale procedure is

door de TC geprobeerd om een verklaring te ver-

krijgen van de journalist die door het bestuurslid

van de voetbalwerkgever over de overeengeko-

men voortzetting van de arbeidsovereenkomst

tussen partijen was geïnformeerd. Uiteraard was

ook de voetbalwerkgever doordrongen van het

belang van deze verklaring.

Hoewel de journalist aanvankelijk had verklaard

bereid te zijn een verklaring af te geven, werd

deze bereidheid later ingetrokken. De journalist

bleek op subtiele wijze te hebben vernomen dat

hij met het oog op de ontwikkeling van zijn car-

rière beter geen verklaring in dit geschil zou

kunnen afgeven.

'Voorlopige informatie'
Tijdens de arbitrale procedure heeft de voetbal-

werkgever naar voren gebracht dat het kran-

tenbericht waarin de voortzetting van de

arbeidsovereenkomst was gemeld, slechts als

‘voorlopige informatie’ moest worden be-

schouwd, omdat nog overeenstemming over de

vergoeding moest worden bereikt. Dit laatste

werd tijdens de arbitragezitting door getuigen

‘bevestigd’.

Enige tijd geleden verleende ik rechtsbijstand aan een trainer coach (TC). Deze TC was al voor de win-

terstop van het eerste jaar waarin hij bij een voetbalwerkgever werkzaam was, in gesprek geraakt met

de voorzitter van de technische commissie, tevens lid van het algemeen bestuur, over de voortzetting van

de werkzaamheden in het tweede jaar.

Tekst: R. Beele
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Het was opmerkelijk dat de ‘bevestiging’ werd

geuit door leden van het bestuur van de voet-

balwerkgever die niet bij de besprekingen tus-

sen de TC en het bestuurslid technische zaken

aanwezig waren geweest.

Financiële vergoeding
In het arbitrale vonnis werd opgemerkt dat par-

tijen geen overeenstemming hadden bereikt

over de financiële vergoeding, als gevolg waar-

van geen arbeidsovereenkomst tot stand was

gekomen. Aan het krantenbericht over de voort-

zetting van de arbeidsovereenkomst werd in het

arbitraal vonnis eenvoudigweg voorbijgegaan.

Het arbitraal vonnis is ter vernietiging voorge-

legd aan de Rechtbank Utrecht. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de ver-

nietiging van een arbitraal vonnis alleen kan

plaatsvinden op basis van een beperkt aantal

wettelijke bepalingen. In elk geval mag er geen

sprake zijn van een verkapt hoger beroep.

Kortom, van een inhoudelijk nieuwe beoorde-

ling van stellingen kan geen sprake zijn. De

Rechtbank Utrecht heeft het arbitraal vonnis in

stand gelaten.

Bij elk van de genoemde wettelijke bepalingen

bleek de Rechtbank van mening dat met de aan

de Arbitragecommissie toekomende vrijheid in-

zake de beoordeling van feiten en omstandighe-

den (waaronder getuigenverklaringen) geen

grenzen waren overschreden.

Arbeidsovereenkomst
Voor een goed begrip nog even de vraag wan-

neer er sprake is van een arbeidsovereen-

komst Volgens art. 7:610 BW is wordt aan de

definitie van een arbeidsovereenkomst voldaan

als er sprake is van de vier wettelijke elemen-

ten, te weten: het verrichten van (persoonlijke)

arbeid, tegen een bepaald loon, gedurende ze-

kere tijd binnen een gezagsverhouding.

Er zijn tal van gerechtelijke uitspraken waarin

onder meer de vraag is beantwoord of (naast

de hiervoor genoemde vier wettelijke elemen-

ten) ook overeenstemming moet zijn bereikt

over alle (andere) arbeidsvoorwaarden, alvo-

rens sprake kan zijn van een arbeidsovereen-

komst (zie bijvoorbeeld: HR 26 november 2010,

JAR 2011,14).

Met andere woorden: zelfs indien over de vier

wettelijke elementen overeenstemming zou zijn

bereikt, zou de arbeidsovereenkomst nog niet

tot stand zijn gekomen als over andere elemen-

ten de overeenstemming nog ontbreekt.

Uit de literatuur blijkt echter dat met enige ze-

kerheid mag worden aangenomen dat indien

tussen werkgever en werknemer overeenstem-

ming bestaat over de vier wettelijke elementen,

het bestaan van de arbeidsovereenkomst een

feit is.

Wettelijke elementen
In de hierboven besproken casus bestond bij de

TC geen twijfel over de overeenstemming over

de vier wettelijke elementen. De werkgever be-

weerde daarentegen dat over de

vergoeding/het loon geen overeenstemming

was bereikt.

De betreffende TC heeft het nadeel gehad dat

de journalist die aanvankelijk bereid was een

verklaring af te leggen waaruit vrijwel zeker zou

zijn gebleken dat de voetbalwerkgever informa-

tie had verstrekt over de (onvoorwaardelijke)

voortzetting van de arbeidsovereenkomst tus-

sen partijen, deze bereidheid later heeft inge-

trokken.Het bovengenoemde arbitraal vonnis is

voor de praktijk van amateurvoetbal niet zonder

gevolgen.

Praktijkvoorbeeld
Immers, uitgaande van een arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd (voor bijvoorbeeld één, twee of

(uitzonderlijk) drie jaar) geldt het navolgende (N.B.

de CAO Voetbal is niet van toepassing).

Een praktijkvoorbeeld:

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

is opgenomen:“Uiterlijk drie maanden voor het

einde van deze arbeidsovereenkomst, zullen

partijen beslissen over de voortzetting daarvan

in het volgende seizoen" 

Als aangenomen moet worden dat de arbeids-

overeenkomst zal eindigen op 30 juni van dat

jaar, dan zou uiterlijk 30 maart van dat jaar door

de voetbalwerkgever schriftelijk moeten wor-

den bevestigd dat de arbeidsovereenkomst in

het aansluitende seizoen zal worden voortge-

zet. Indien de schriftelijke bevestiging daarvan

ontbreekt, moet de trainer coach aannemen dat

de arbeidsovereenkomst niet zal worden voort-

gezet.

  

Uiteraard geldt het voorgaande ook indien de

arbeidsovereenkomst geen voortzettingsbeding

bevat, maar gedurende het seizoen aan de TC

(alleen) mondelinge toezeggingen zijn gedaan

over de voortzetting van de arbeidsovereen-

komst in het aansluitende seizoen.

De TC zal zich in die gevallen dan ook in de win-

terstop van het lopende seizoen moeten oriën-

teren op een andere voetbalwerkgever.

Vertrouwen op toezeggingen die niet schriftelijk

worden bevestigd, is vertrouwen op de stevig-

heid van drijfzand.

Mondelinge overeenkomsten
In deze rubrieken is vaker over de mondelinge

overeenkomst gesproken. 

Daarbij is opgemerkt dat mondelinge overeen-

komsten weliswaar mogelijk zijn, maar dat er

altijd een bewijs probleem ligt bij de partij die

aanspraak maakt op (de gevolgen van) het be-

staan van deze overeenkomst.

Uiteraard geldt voor het bestaan van een mon-

delinge overeenkomst hetzelfde als voor de

mondeling overeengekomen voortzetting van

een overeenkomst. Als met de voetbalwerkge-

ver mondeling zou zijn overeengekomen dat de

werkzaamheden van de TC in het aansluitende

seizoen zullen worden voortgezet, doet de TC er

goed aan om, als de schriftelijke bevestiging

van de werkgever te lang op zich laat wachten,

zelf deze overeengekomen voortzetting schrif-

telijk te bevestigen. 

Uit de daarop volgende reactie van de voetbal-

werkgever zal blijken of beide partijen dezelfde

werkelijkheid delen.
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HANS BIJVANK Mourinho

Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix is

een begenadigd voetbaltrainer van Portu-

gese afkomst. Met Porto won hij in 2004

de Champions League en verrichtte dat kunst-

stukje nog een keer met Internazionale Milan in

2010 toen hij in de finale het Bayern München

van, toen nog, Louis van Gaal versloeg. De man

is beslist niet onomstreden en dat wordt nog

eens een keer extra benadrukt toen hij richting

Real Madrid verhuisde. Daar heeft hij inmiddels

de volledige technische heerschappij verworven

door technisch directeur Jorge Valdano aan de

kant te schuiven, die het waagde kritische woor-

den in de richting van zijn tactische strijdplan te

uiten. Mourinho maakte het onlangs veel te bont

in de finale van de Spaanse supercup. Bij een

opstootje aan de zijlijn plantte hij zijn vinger in

het oog van Villanova, de assistent-coach van FC

Barcelona. Zijn gedragingen hebben hem een

behoorlijk negatief imago opgeleverd en dat doet velen goed, want de Portugees is bepaald niet

onomstreden. Opmerkelijk is dat hij klaarblijkelijk een meer dan ziekelijke haat tegen Barcelona

heeft opgebouwd en dat dit zijn gedrag meer dan negatief beïnvloed. Waar dit vandaan komt is

alleen maar gissen, want de man heeft zijn carriëre ook bij Barcelona opgebouwd, getuige zijn

uitspraak bij het winnen van Copa del Rey en Europacup II in 1997: "Hoy, mañana y siempre con

el Barça en el corazón" ("Vandaag, morgen en altijd met Barça in het hart"). In de tussenliggende

periode moet er iets gebeurd zijn en ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de kiem van

die haat op Stamford Bridge in 2009 is gelegd. Chelsea (met Mourinho als coach) dacht de finale

van de Champions League al binnen te hebben, maar Andres Iniesta knalde Barcelona met tien

man in blessuretijd alsnog de finale in. De beelden van een meer dan woedende Drogba en een

uitzinnige Ballack, die scheidsrechter Ovrebo verantwoordelijk achtten voor niet gegeven straf-

schoppen, staan nog vers op mijn netvlies. Daar moet de bewondering voor Barcelona zijn ge-

knakt en zijn omgezet in kale niets ontziende haat. Dat is jammer, want haat is geen

voedingsbodem voor gezonde competitie. Hoe je het ook wendt of keert, Mourinho blijft een

coach die garant staat voor succes en zal ook Real Madrid naar nog meer hoogtepunten coa-

chen. Ik sluit me niet aan bij al die critici die Mourinho uit de voetbalwereld willen weren, maar

hoop wel dat hij zijn haat kan bedwingen en Real Madrid weer fantastisch voetbal kan laten

spelen. Er zijn immers maar weinig trainers die het voor elkaar krijgen om verwende topspelers

in het gareel van het teamprincipe te laten spelen. Dat krijgt Mourinho wel voor elkaar, vraag dat

maar aan Wesley Sneijder. Dat maakt hem een groot coach. De voetbalwereld heeft behoefte

aan kleurrijke figuren en daar is Mourinho er beslist één van.

Hans Bijvank 
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CALELLA - BARCELONA
Het toeristenstadje Calella staat bekend om haar gezelligheid. 

Vanuit het hotel loopt u zo het prachtige zandstrand op! Ook de 

metropool Barcelona is op korte afstand. Het 4* hotelcomplex 

beschikt onder meer over een binnen- en buitenzwembad, tennis-

banen, jacuzzi, sauna en golf. De goed onderhouden voetbalvelden 

(natuur- en kunstgras) bevinden zich op ca. 5-10 autominuten.

Een geheel verzorgd trainingskamp in Calella bestaat uit:
-  Retourvlucht Barcelona

-  3 overnachtingen

-  Alle transfers

-  2x 90 minuten training

-  1 oefenwedstrijd

- Diverse relax- en sportfaciliteiten

-  Wasservice na training/wedstrijd 

-  Deskundige reisbegeleiding

DOORWERTH - ARNHEM
Gezelligheid en sportiviteit combineert u in Doorwerth. Het hostel 

is prachtig gelegen in de bossen, kort aan het water en dichtbij het 

centrum van Arnhem. Ook de trainingsvelden (natuur- en kunstgras) 

bevinden zich op slechts enkele minuten rijden.

Een geheel verzorgd trainingskamp 
in Doorwerth bestaat uit:
-  2x overnachting

- 2x ontbijbu� et

- 1x lunchbu� et

- 2x dinerbu� et

-  2x training

-   1 oefenwedstrijd

-  Diverse faciliteiten, o.m.: 

gezellige bar en internetdesk

-  Mogelijkheden tot diverse 

activiteiten (meerprijs)
vanaf €99 p.p.

3 dagen trainingskamp Doorwerth

Neem contact op voor meer informatie: Tel: 078-6291577  E-mail: info@trainingskampen.nl Web: www.trainingskampen.nl

vanaf €349 p.p.

4 dagen 

trainingskamp Calella




