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Winnen en verliezen liggen in het voetbal vaak dicht bij elkaar.
Soms speel je een wedstrijd die lastig is maar die met veel
inzet en strijd toch wordt gewonnen. Er zijn ook wedstrijden

waar je alles hebt gegeven maar die uiteindelijk niet te winnen zijn. He-
laas speelde Hilbrand Waalkes ook een niet te winnen wedstrijd. Hil-
brand heeft alles gegeven, maar de strijd tegen zijn ziekte bleek een on-
gelijke strijd. Hilbrand Waalkes was ruim 14 jaar bestuurslid in het
Noorden. Hij heeft veel gedaan in het belang van onze VVON. Wij zijn
hem daarvoor zeer dankbaar en zullen hem ontzettend gaan missen.

Op dit moment zijn we met de KNVB (bestuur amateurvoetbal) in gesprek

over onze rol en positie als belangenbehartiger. De KNVB heeft na eerste

verkennend gesprek in een brief op hoofdlijnen aangegeven hoe zij onze

rol/positie in de toekomst zien. In een vervolggesprek hebben wij daarop

aangegeven dat we de inhoud van deze brief absoluut onvoldoende vin-

den. De KNVB heeft nu toegezegd dat zij op korte termijn de in de brief

genoemde hoofdlijnen concreter zullen uitwerken en toelichten. Wij vin-

den het prima om samen met de KNVB afspraken te maken over de wijze

waarop de VVON de belangen van Trainer-coaches op een zo professio-

neel mogelijke wijze kan behartigen. Zonder afbreuk te willen doen aan

de goede bedoelingen van de KNVB stellen ook wij bepaalde eisen aan

de wijze waarop het proces van belangenbehartiging moet worden inge-

richt. Voor de VVON is het namelijk van het allergrootste belang om in een

zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij alle onderwerpen

(voetbaltechnische zaken), die de Trainer-coach aangaan. Dus niet inci-

denteel of slechts aan het einde van een proces waarbij de uitkomst al

min of meer vast staat, maar structureel en indien noodzakelijk van plan

tot en met de besluitvorming aan toe.

Het besluitvormingsdebacle rondom het trainerslicentiesysteem ligt

ons nog vers in het geheugen. Toen gooiden een aantal clubafgevaar-

digden, op de vooravond van de Algemene Vergadering, (waarbij de

VVON conform de KNVB-reglementen niet was vertegenwoordigd of

uitgenodigd) het op een akkoordje en waren de UEFA-B licentiehou-

ders de klos. Dat nooit meer. Of

we zijn een volwaardige ge-

sprekspartner of we zullen ons

moeten richten op onze rol als

“oppositie partij”. Ik ga er ech-

ter vanuit dat de KNVB, net als

de VVON, de kwaliteit van het

voetbal hoog in het vaandel

heeft staan. Dus wat mij betreft

moeten we hierover samen met

de KNVB tot een oplossing

komen die voor beide partijen

acceptabel is.

Aan het einde van het jaar 2011

wil ik u allemaal bedanken voor

het in ons gestelde vertrouwen.

Dat vertrouwen heeft u ken-

baar gemaakt door lid te blijven

of lid te worden. Ook het komende jaar zullen wij wederom onze uiter-

ste best doen om u te informeren, te adviseren, bij te scholen of juri-

disch te ondersteunen. Het bestuur van de VVON heeft nog voldoende

plannen en ideeën om u als lid nog beter van dienst te kunnen zijn. In

2012 zult u dat hopelijk snel daadwerkelijk ervaren wanneer onze

nieuwe website ’’live’’ zal gaan.

Namens mijn medebestuurders wens ik u, en allen die u dierbaar zijn,

hele fijne feestdagen toe, een goede start in het nieuwe jaar, en een

gelukkig en gezond 2012. 

Veel leesplezier

Arnold Westen

Van de voorzitter
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DE AMATEURTRAINER

Corné van Doorn en Wim de Jong, coaches bij unieke club HBS:

"Het niet betalen heeft
voor- en nadelen"

Ze zijn er bij HBS, en terecht, trots

op. Ondanks dat de Haagse club in

de Topklasse uitkomt, krijgen de

spelers geen vergoeding. Dit kan

mede doordat een groot deel van de

selectie uit zelf opgeleide spelers

bestaat. Hier zitten voordelen, maar

ook nadelen aan. Daarover praten

we met voormalig trainer Wim de

Jong, onder wie HBS naar de Top-

klasse promoveerde, en zijn opvol-

ger Corné van Doorn.

Tekst: Paul van Veen

Foto’s: Rolf van Raamsdonk
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Zes jaar was Wim de Jong hoofdtrainer bij

HBS. Hij begon als trainer in de 1e Klasse.

“Toen ik hier begon, kreeg ik als opdracht

mee om niet te degraderen. Dat lukte en later

promoveerden we zelfs. Hetzelfde verhaal

kreeg ik te horen in de Hoofdklasse. Dit sei-

zoen spelen we voor het eerst in de Topklasse

en nu heeft Corné dezelfde opdracht: probeer

er eerst maar eens in te blijven. Dat wordt een

hele uitdaging, want voor handhaving zonder

Nacompetitie, moet je vier ploegen onder je

houden.”

Jeugd
Na het afscheid van het eerste elftal afgelo-

pen zomer is De Jong niet verloren gegaan

voor de club. Hij is nu technisch jeugdcoördi-

nator. “We zijn druk bezig om de jeugd nog

beter door te laten stromen en zo voor conti-

nuïteit binnen de vereniging te zorgen. Im-

mers, we zijn een aparte club, omdat we in de

Topklasse spelen zonder een speler ook maar

een cent te betalen. Dat is ook de filosofie van

de club: zo hoog mogelijk spelen zonder te be-

talen. Iedereen verbaast zich er over dat we

met zo'n insteek op dit niveau uitkomen. Eer-

lijk gezegd verbazen we onszelf ook nog wel

eens. We hebben misschien niet de beste

spelers, maar wel een groep die hart heeft

voor de vereniging. Afgelopen wedstrijd tegen

De Treffers was wat dat betreft een mooi

voorbeeld. Het was hartverwarmend om te

zien hoe onze jongens daar streden om de

overwinning te pakken." 

Stappen
“Of we altijd op dit niveau zullen blijven uitko-

men, is nog maar de vraag. Daarom is het juist

van enorm belang dat we met de jeugd stap-

pen gaan maken. We zijn als vereniging in

veertien jaar tijd van de 4e Klasse naar de

topklasse gegaan, dat is best wel snel. De

hele jeugdafdeling is daar een klein beetje bij

achter gebleven. Begrijp me niet verkeerd, het

draait goed en het niveau is redelijk, maar als

je eerste elftal in de Topklasse speelt, moet

het eigenlijk nog iets beter.”

Verversen
Na zes jaar hoofdtrainer te zijn geweest, deed

Wim de Jong afgelopen zomer een stapje

terug. “Ik denk dat vernieuwing goed is. Als je

ergens vijf of zes jaar zit, gaan dingen auto-

matisch. Er is een vast stramien waarin ieder-

een weet wat er gaat gebeuren. Zolang

iedereen zich daar maar een beetje aan

houdt, gaat het goed. Verder zaten wij in een

flow, want we gingen in die zes jaar van de 1e

Klasse naar de Topklasse. Ik wil niet zeggen

dat ik een verslapping zag, maar om dat voor

te zijn, leek het mij slim om een frisse wind te

laten waaien. Dat is ook de reden waarom we

als club hebben gekozen voor Corné; een jon-

gere, ambitieuze trainer. Op zo'n moment ge-

beuren er weer dingen in de groep, de echte

scherpte komt er weer in. Dat proces brengt

uiteindelijk net een beetje meer. Zes jaar gele-

den nam ik het ook over van een trainer die er

acht jaar had gezeten. Voor een heleboel spe-

lers was dat wennen. Over een tijdje is de

werkwijze van Corné weer normaal. Maar het

belangrijkste is dat de groep bij elkaar blijft,

dát is de grootste kracht van HBS.”

Luisteren
Corné van Doorn kwam over van tweede-

klasser VELO. “Het was een nadeel dat ik

met mijn vorige team vorig jaar op zondag

speelde, want zo zag ik weinig wedstrijden

van HBS. Daarom ben ik bij deze club begon-

nen door veel met verschillende mensen te

praten en vooral naar ze te luisteren. Ik vind

dat een nieuwe trainer te vaak de gehele or-

ganisatie omgooit. Dat is voor een club niet

goed. Ze moeten een visie hebben en als die

overeen komt met een trainer, kun je samen

gaan werken. Wel kom ik langzamerhand op

het punt dat ik zeg: ik heb nu voldoende ge-

luisterd, we gaan een aantal dingen op mijn

manier doen.”

Echt
“Maar ook daarin moet ik goed naar de club

blijven kijken. Omdat het een hechte vereni-

ging is, geven veel spelers uit het eerste trai-

ningen aan de jeugd. Ik denk dat dit een hele

goede zaak is voor de jeugd, maar ook voor de

vereniging in zijn algemeen. Voor mij als trai-

ner heeft dit natuurlijk wel gevolgen. Ik ben

een trainer die redelijk strikt wil werken en als

we dan om half acht op het veld moeten

staan, zie ik het liefst iedereen om kwart over

zeven klaar zitten. Dat kan echter niet, omdat

verschillende spelers dan nog training aan het

geven zijn. Een andere trainingsdag is geen

optie. Omdat we al drie keer in de week trai-

nen, kan ik van die jongens niet verwachten

dat ze de andere avonden naar de club komen

om een elftal te trainen. Maar dit betekent bij-

voorbeeld ook dat ik op dinsdag vóór de trai-

ning geen nabespreking van de laatste

wedstrijd kan houden.”

DE AMATEURTRAINER
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Eisen
“Met dat soort dingen moet je rekening

houden als je een speler niet betaalt. Het-

zelfde geldt voor het plannen van vakanties

of het drie keer trainen per week. Als ie-

mand op vrijdagavond moet werken, dan

kan ik hem niet verplichten om te komen

trainen. In zo'n geval kan ik het eigenlijk

niet maken er iemand naast te zetten die

één training voor zijn werk moest missen.

Ondanks dat de spelers er goed mee om-

gaan en begrip voor elkaar hebben, kom ik

als trainer toch soms voor lastige beslissin-

gen te staan.”

Verloop
“Een voordeel is dat ik hier kan werken met

een groep die heel weinig verloop kent.

Wij  hoeven ons niet druk te maken dat aan

het eind van het seizoen de helft van het

team naar een andere club vertrekt. In de

laatste wedstrijd stonden zeven jongens in de

basis die hier al vanaf de F-jes spelen. Dat

maak je zelfs bij veel derdeklassers niet eens

mee. Zoiets moet je koesteren en dat willen

we ook bij HBS. Ik kan me hierdoor helemaal

richten op het team. In de individuele ge-

sprekken met spelers kan ik me op het voet-

bal concentreren, want ik hoef niemand te

overtuigen om te blijven."

Toegevoegde waarde
Wim de Jong: “Omdat we niet betalen, zullen

relatief weinig spelers van buitenaf bij deze

club aankloppen. Althans, spelers die het ni-

veau aankunnen. Want zij kunnen elders wel

centen krijgen voor hun talent. Maar dat is ei-

genlijk ook niet echt wat we willen. Dus uit de

spelers die zich aanmelden, proberen we al-

leen spelers te pikken die écht een toege-

voegde waarde hebben. Daarnaast willen we

in principe alleen voetballers die voor langere

tijd willen blijven en die niet na een jaar al-

weer vertrekken. Daar kun je niet op bouwen."

Doelstelling
Corné van Doorn: “Het is absoluut geen ramp

om volgend jaar weer in de Hoofdklasse uit te

komen. Maar het doel is om in de Topklasse

te blijven. Ik wil dan ook gewoon elke wed-

strijd winnen. We gaan niet voor een puntje,

maar écht voor de zege. Ik heb een hekel aan

het rekenen, zoals mensen die zeggen: 'Uit de

komende drie wedstrijden moet je vier punten

pakken'. Stel: we hebben die punten al na

twee duels, wat zeg ik dan tegen mijn spelers

vóór de derde wedstrijd? En wat als we nul

punten pakken? Nee, ik bekijk het per wed-

strijd. Elke keer moet je weer het maximale

eruit halen. Rekenen en hopen werkt niet

voor een trainer.”

Wim de Jong: “Ik wil Corné absoluut

niet in de weg zitten. Ik heb hem uitge-

legd hoe ik het altijd heb aangepakt en

gezegd: doe er je voordeel mee en leg

vervolgens je eigen accenten. Verder is

het aan hem om er mee aan de slag te

gaan. Ik bepaal geen opstelling en stel

me passief op. Maar als hij iets wil

weten, ben ik er voor hem en kan hij 

vragen wat hij wil. We zijn immers één

club met één belang.”

KLANKBORD

DE AMATEURTRAINER
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Speelwijze
“Ik vind het niet zo interessant in wat voor for-

matie een team speelt. Het gaat om de speel-

wijze. Als een club zou zeggen: je moet er

alles aan doen om niet te degraderen, dus ga

je maar lekker countervoetbal spelen, dan zou

ik me daar niet lekker bij voelen. Ik sta net als

HBS achter de speelwijze waarin je zelf pro-

beert te voetballen. Ik ben niet graag afhanke-

lijk van onze tegenstander. Ik ga uit van de

logische dingen: van achteruit opbouwen, van

achteruit de spits inspelen en daar vandaan

bijsluiten. Dat kan een middenvelder zijn,

maar ook een opkomende back."

Basis
“Ik ben een voorstander om het niet te moei-

lijk te maken. In de eerste wedstrijden merkte

ik dat we in sommige dingen wat onrustig

waren; bijvoorbeeld vleugelverdedigers die in

allerlei situaties diep gingen. Ik ben daarom

steeds meer bezig dat spelers zich aan de ba-

sistaken houden. Een verdediger moet zich

bezighouden met verdedigen en heeft een

goede inspeelpass nodig. Als hij daarnaast

nog meer kan doen is dat mooi meegenomen,

maar het is niet zijn basistaak. Het verdedigen

en de inspeelpass zijn belangrijker.”

Ruimte
“Het gebruik van de ruimtes is ook iets wat

we geleerd hebben in deze klasse. We creë-

ren kansen, maar scoren te weinig. In de loop

van de wedstrijd geven we te veel ruimte

weg, omdat we de linies niet meer kort op el-

kaar kunnen houden. De tegenstanders

maken daar op dit niveau dankbaar gebruik

van. Om dit onder de knie te krijgen moet ik

meer rust in het team brengen."

Doorschuiven
“Op termijn zou ik graag zien dat iemand van

achteren kan doorschuiven en is het mooi

als er iemand op de flanken overheen komt.

Maar in de fase waar we nu zitten, moeten

we zorgen dat er voldoende mensen achterin

staan om een tegenaanval op te vangen. Als

een verdediger te aanvallend gaat denken,

ontstaat er te veel ruimte voor de tegenstan-

der. Een andere manier om wat rust in het

team te brengen kan door vaker de spitsen in

de voeten aan te spelen dan in de diepte. Dat

vergt wel weer een aanpassing van de spits,

omdat hij dat al jaren niet meer gedaan

heeft. Maar in de Topklasse is het in mijn

ogen even nodig.”

Inspelen
“Vanuit het inspelen van de spits willen we

met de middenvelders de flanken benutten.

Zoals ik net al zei, deden we dat in het begin

van het seizoen ook vaak met de vleugelver-

dedigers, maar die wil ik nu liever achterin

houden. Daarnaast zijn we bezig om de spit-

sen wat verdedigende taken te geven. De ver-

dediging begint bij de aanval. Die twee

voorste spelers moeten ervoor zorgen dat het

centraal wordt afgeschermd en de inschui-

vende man moet worden opgevangen. Als dat

niet gebeurt, kom je in de problemen.”

Stoeien
“Het is soms wel stoeien met de spelers. Zo

zijn de spitsen creatieve spelers die eigenlijk

niet te veel opdrachten moeten krijgen. Som-

mige spelers zien het misschien anders of wil-

len sneller stappen maken. Het speelt

natuurlijk ook mee dat ze jarenlang gewend

waren dat dingen op een bepaalde manier

gingen. Dit is aan de ene kant lastig, maar aan

de andere kant ook leuk. Want als het alle-

maal zo makkelijk was, had je geen trainer

nodig.”

Oefenstof
“Dit alles probeer ik in de oefenstof te ver-

werken en dat vergt ook weer aandacht.

Mijn trainingstijd is helaas niet onbeperkt.

Niet iedereen kan drie keer in de week trai-

nen, terwijl we wel moeten concurreren met

ploegen die drie keer per week een volle-

dige training met een complete groep kun-

nen afwerken. Ik denk dat wij heel veel

kunnen bereiken door combinatievormen

aan te bieden, waarin veel herhalingen zit-

ten van wat we in de wedstrijd doen. Daarin

is mijn rol als coach belangrijk. Sommige

spelers willen wel eens een oefening om de

oefening doen, terwijl spelers eigenlijk moe-

ten roepen wie ze aanspelen en wat die-

gene moet doen. Maar omdat die oefening

standaard is, sluipt er wel eens gemakzucht

in. Als coach moet ik benadrukken dat de

coaching wél belangrijk is en benadruk ik

dat ze de bal hard inspelen en goed kaatsen.

Dat is waar een belangrijke taak ligt voor de

trainer: hoe kan ik eruit halen wat erin zit?"

DE AMATEURTRAINER

Bij HBS spelen ze ook met een elftal van

spelers van 16 tot en met 23 jaar. Wim de

Jong: “Omdat we echt een vereniging

zijn, geeft Corné spelers van het eerste

toestemming om daaraan mee te doen.

Dat zie je niet bij veel clubs. De jongens

van de A en B vinden dit geweldig en het

niveau wordt er ook nog eens hoger van.”

Van Doorn: “Daarom hebben we besloten

een nederlaagserie neer te zetten, waarin

we tegen A1-teams van BVO’s spelen.

Hiermee hopen we een brug te bouwen

van de jeugd naar de senioren, zodat die

overstap makkelijker wordt. Maar we

laten ook spelers uit het tweede of zelfs

het derde meedoen. We pakken het op

deze manier heel breed aan.”

ONDER23
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Organisatie:
- Ongeveer 4 spelers bij 1 en 5
- 1 speler bij de overige posities
- 1 speelt naar 2
- 2 kaatst op 3
- 3 speelt naar 8
- 8 kaatst op 2
- 2 kaatst op 8
- 8 dribbelt naar 5
- Tegelijk start vanaf 5
- Totale tijd drie oefenvormen ongeveer 15 minuten

Coaching:
- Pylon is tegenstander
- Eerst weg en dan in de bal
- Eerst aanroepen wie je aanspeelt, dan coachen wat hij moet doen
- Opendraaien (verste been aanspelen)
- Kaatsen (op het juiste been, dus van de tegenstander vandaan; en waar je

de bal terug wil hebben)

Passen en trappen (1)

Passen en trappen (2)

Passen en trappen (3)
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OEFENVORMEN

Organisatie: 
- Ongeveer 4 spelers bij 1 en 5
- 1 speler bij de overige posities
- 1 speelt naar 2
- 2 kaatst op 1
- 1 speelt naar 3
- 4 kaatst op 2
- 2 kaatst op 4
- 4 dribbelt naar 5
- Tegelijk start vanaf 5

Coaching:
- Pylon is tegenstander
- Eerst weg en dan in de bal
- Eerst aanroepen wie je aanspeelt, dan coachen wat hij moet doen
- Opendraaien (verste been aanspelen)
- Kaatsen (op het juiste been, dus van de tegenstander vandaan; en waar je

de bal terug wil hebben)

Organisatie:
- Ongeveer 4 spelers bij 1 en 5
- 1 speler bij de overige posities
- 1 speelt naar 2
- 2 kaatst op 3
- 3 speelt naar 4
- 4 kaatst op 2
- 2 kaatst op 4
- 4 dribbelt naar 5
- Tegelijk start vanaf 5

Coaching:
- Pylon is tegenstander
- Eerst weg en dan in de bal
- Eerst aanroepen wie je aanspeelt, dan coachen wat hij moet doen
- Opendraaien (verste been aanspelen)
- Kaatsen (op het juiste been, dus van de tegenstander vandaan; en waar je

de bal terug wil hebben)
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OEFENVORMEN

4(+2) tegen 4(+2) met twee keer raken

Organisatie: 
- Ruimte 15 bij 30 meter
- Lijnvoetbal 5 tegen 5 met vrij spel
- Scoren door dribbel over de achterlijn

Coaching:
- Constant coachen naar elkaar
- Let op de balsnelheid
- Elkaar steeds rugdekking geven: eigen tegenstander dekken maar ook de

ruimte achter je medespeler

5 tegen 5 lijnvoetbal

Organisatie:
- Ruimte 30 bij 15 meter
- Positiespel 4 tegen 4 met twee neutrale spelers op de achterlijn 
- Maximaal 2x raken
- Scoren door combinatie met neutrale speler op achterlijn
- Neutrale speler moet kaatsen. Mag eerst naar de dezelfde speler, later

mag het niet meer
- Neutrale spelers na ongeveer vijf minuten wisselen

Coaching:
- Constant coachen naar elkaar
- Let op de balsnelheid
- Belangrijk is dat de diepe man wordt aangespeeld en dat er dan wordt bij-

gesloten 

4 tegen 4 (+2) positiespel 2x raken

Organisatie: 
- Ruimte 30 bij 15 meter
- Positiespel 4 tegen 4 met 2 neutrale met maximaal twee keer raken

Coaching:
- Constant coachen naar elkaar
- Let op de balsnelheid
- Balbezit groot maken, ruimte creëren
- Altijd diepe man aanspeelbaar
- Balverlies klein maken/direct bal veroveren
- Druk zetten op de bal, doorschuiven/kantelen
- Géén ruimte tussen linie bij druk op de bal
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HOOFD JEUGDOPLEIDINGEN

Eric Lippold, hoofd opleidingen HHC Hardenberg

'Met opleiden is 
geduld nodig'
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HOOFD JEUGDOPLEIDINGEN

Eric Lippold voetbalde in de jeugdopleiding

van FC Emmen en studeerde daarnaast aan

de ALO, de Academie voor Lichamelijke Op-

voeding. De technische mensen bij de eer-

stedivisionist regelden dat de beginnend

trainer zelf een team kon gaan coachen. "Ik

ben begonnen met de allerkleinsten. Pas een

aantal jaar later begon ik me echt serieus

met het trainersvak bezig te houden. Ik ben

de cursussen Trainer Coach 2 en 3 gaan

doen en daarvoor liep ik stage bij de A1 van

FC Emmen. Onder René Hake, de huidige

hoofdtrainer. Hij heeft mij opgeleid als

coach.” 

Via wat omzwervingen kwam je in de
zomer van 2008 terecht bij HHC Harden-
berg. Hoe kwamen ze bij jou terecht?
“Bij FC Twente kwam de vacature vrij voor

hoofd jeugdopleiding, omdat Erik ten Hag as-

sistent-trainer werd bij het eerste team. Ze

haalden daarvoor Michel Jansen weg bij

Hij heeft al ruim een half leven er-

varing als opleider. Sinds de

zomer van 2008 is Eric Lippold (35)

hoofd opleidingen bij HHC Har-

denberg. Als beloning voor zijn to-

meloze inzet, werd de topklasser

in oktober van dit jaar door de

KNVB beloond met een tweede

opleidingsster. “Het doel is om

elke speler het maximale uit zich-

zelf te laten halen.”

Tekst: Jeroen de Laat

Foto’s: Paulien van Haeringen
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HHC. Hij tipte de club of het misschien niet

verstandig was om mij als zijn opvolger te

vragen. Ik ging daar graag op in. Ik had mijn

diploma Trainer Coach 1 inmiddels ook ge-

haald en maakte daar gebruik van door -

naast mijn taak als hoofd jeugdopleiding -

assistent van Jan van Raalte te zijn bij de

hoofdmacht.”

Later ging je je helemaal focussen op de
jeugdopleiding?
“Ja, al was dat min of meer gedwongen. Van

Raalte moest weg vanwege tegenvallende

resultaten en het bestuur besloot de hele

staf te vernieuwen. Eén van de bestuursle-

den, tegenwoordig trouwens de voorzitter,

kwam vragen of ik alsjeblieft wel hoofd op-

leiding wilde blijven. Ze waren namelijk heel

tevreden over mijn werk.”

HHC Hardenberg kreeg vlak na jouw
komst de eerste opleidingsster van de
KNVB. Had jij daar nog een hand in?
“De basis daarvoor was natuurlijk al gelegd,

ik heb daar niet heel veel aan gedaan. De

voetbalbond stelt een rapport op met goede

en minder goede punten. Dat hebben wij

erbij gepakt en we zijn gaan kijken wat er

nog kon worden verbeterd. Wat duidelijk

naar voren kwam, was het opleidingsniveau

van onze trainers. Dat hebben we vervolgens

drastisch aangepakt. HHC wil niet alleen een

club zijn die voetballers opleidt, maar ook

trainers. Vooral op de selectieteams moeten

gekwalificeerde coaches staan. Bij die func-

tie hoort een bepaalde houding, wij willen al-

leen uiterst ambitieuze trainers.”

Hoe leiden jullie de coaches op?
“Onze trainers moeten cursussen volgen en

krijgen interne vervolgopleidingen. Trainers

met jarenlange ervaring die zelf niet meer op

het veld staan, zitten nu in de technische

commissie. Ik ben daar de voorzitter van. Zij

sturen jonge ambitieuze trainers aan. Aan

alle nieuwkomers worden hoge eisen ge-

steld. Met alle respect: de algemeen be-

kende vaders die graag een training geven,

dat kan niet meer zomaar. Daar is wel plaats

voor, maar dan krijgen ze wel eerst een trai-

nersopleiding. Ja, zelfs bij de laagste jeugd-

teams.”

Is het dan niet lastig om alle jeugd-
teams van kader te voorzien?
“Soms wel, ja. Ik ken natuurlijk ook het pro-

bleem waarmee de meeste verenigingen

kampen: te weinig kader. Maar wij hebben

nu eenmaal hiervoor gekozen. Wij gaan tel-

kens een stap verder en stellen meer en

meer eisen aan de trainers. Sterker, we se-

lecteren net als bij de spelers door. Het is

soms problematisch om de lat op deze ma-

nier zo hoog te leggen. Maar toch lukt het

telkens weer om gediplomeerde trainers

voor alle groepen te zetten. Op de selectie-

teams hebben we zelfs twee trainers staan.”

Hoe beoordelen jullie de trainers?
“De trainers worden begeleid door een lid

van de technische commissie, die erop toe-

ziet dat de doelen zoals omschreven in ons

JVB (jeugdvoetbalbeleidsplan, red.) of E/F-

handboek worden nagestreefd. De trainers

hebben elk jaar functioneringsgesprekken en

ook daaruit worden ontwikkelpunten gefor-

muleerd. Dus wat we van onze spelers eisen,

eisen we eigenlijk ook van onze trainers.

Commitment en drive om het maximale uit
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zichzelf en het team te halen. Onze selectie-

spelers toetsen we jaarlijks met een POP-ge-

sprek, een persoonlijk ontwikkelingsplan:

wat willen ze bereiken? Overigens ook een

plus volgens de KNVB.”

Wat staat er in het JVB en E/F-hand-
boek omschreven?
“Daarin staat concreet wat een speler op

welke leeftijd volgens ons moet kunnen. Dit

geeft de trainers handvatten om mee te wer-

ken, want ze weten precies wat ze kunnen

vragen van hun groep. Natuurlijk geeft elke

coach hier op zijn eigen manier invulling aan.

Als wij zien dat ze zich niet aan onze plannen

houden, dan gaan we praten. Anders kunnen

we dat plan natuurlijk net zo goed in de prul-

lenbak gooien.”

Op welk gebied is er verder winst ge-
boekt?
“We hebben een interne scouting opgezet. Er

lopen zeven mensen rond die bij alle teams

kijken of de spelers op het juiste niveau zijn

ingedeeld. Ze stellen zichzelf telkens één

vraag: hebben we nog iemand gemist? In

april/mei hebben we selectiewedstrijden en

nodig ik enkele scouts van BVO’s uit de regio

uit. Zij kijken dan met onze scouts mee. Ze

geven tips en voor ons is het een bevestiging

of we het goed hebben gezien.”

En ook de medische faciliteiten zijn
sterk verbeterd!
“We hebben tegenwoordig een paramedisch

team met specialisten op afroep. Dit team re-

gistreert blessures en begeleidt de spelers

om op de juiste wijze terug te komen na een

blessure. Ook worden onze trainers ge-

schoold op het gebied van blessurepreven-

tie. Want voorkomen is beter dan genezen.”

In oktober kreeg jij uit naam van Jaap
Stam de tweede opleidingsster over-
handigd. Een hele eer?
“Het is voor iedereen hier een mooie belo-

ning voor al het werk. Want vergeet niet: ik

ben dan hoofd jeugdopleiding, maar we doen

het met veel meer mensen. Het is een beves-

tiging dat we op de goeie weg zijn. Het maakt

mij supertrots; we zijn de eerste amateurver-

eniging met een tweede ster. Of dat terecht

is, weet ik niet. Ik kan niet in andere keukens

kijken. Maar ik ben van mening dat HHC qua

structuur en beleid makkelijk mee kan met

menig BVO. Investeren in de jeugd kost veel

geld, daarom kiest een BVO vaak alleen voor

het eerste team. Wij hebben echter gekozen

voor een duidelijk beleid: we investeren in

het eerste team, maar óók in de jeugd.”

Op naar de derde ster?
“Op die manier zijn wij daar helemaal niet

mee bezig. Voor de media is dit heel leuk,

maar ons doel is spelers opleiden. De derde

ster is voor een amateurclub bovendien ei-

genlijk niet haalbaar. Dan komen er maat-

schappelijke projecten bij kijken. Die hebben

wij ook, maar anders dan de KNVB graag

zou zien. Verder kijken ze naar samenwer-

king met scholen, het aantal trainingen van

selectieteams, rijden er busjes en ga zo

maar door. Dat is alleen voor een BVO weg-

gelegd. We moeten vooral zorgen dat waar

we mee bezig zijn, zo goed mogelijk wordt

gedaan.”

Waar is nog wel winst te boeken?
“De KNVB kijkt bijvoorbeeld naar het niveau

waarop de D1, C1, B1 en A1 spelen. Wij sco-

ren daar nul punten, we hebben een nog veel

te laag niveau. Inmiddels trainen al deze

teams, en de D2, drie keer per week. Net als

het eerste en tweede elftal doen. Bovendien

vind ik dat de aansluiting van de jeugd naar

de hoofdmacht beter moet. De drempel ligt

nog steeds te hoog. Spelers uit de A1 hebben

vaak te weinig weerstand in hun eigen team,

zodat ze drie jaar nodig hebben om de stap

te maken. Het eerste jaar om aan de senio-

ren te wennen (bij het tweede, red.), daarna

een jaar om bij het eerste te komen en pas in

hun derde jaar worden ze volwaardig lid. Dat

duurt te lang.”
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Hoe pak je dat aan?
“Door bijvoorbeeld in te schrijven voor een

Onder 21 competitie. Daar krijgen ze meer

weerstand. Ook laten we de talenten uit de

A1 één keer per week met het eerste meet-

rainen. Maar de ultieme stap heeft tijd nodig.

Het zou namelijk allemaal veel sneller en

makkelijker gaan als de jeugdteams op een

hoger niveau zouden spelen.”

Hoeveel spelers uit de eigen jeugd zit-
ten er nu in het eerste elftal?
“We horen regelmatig vragen waar de

eigen jeugd blijft. Maar de mensen moeten

begrijpen dat dit tijd kost. We zijn zeven

jaar bezig, onderzoek heeft uitgewezen dat

het pas na vijftien jaar echt loopt. Als ik nu

naar de selectie kijk, zitten daar acht jon-

gens uit Hardenberg in. Oké, bij de basiself

van het eerste team zijn dat er maar twee.

Maar er spelen ook wat spelers uit de

regio. HHC heeft een regionaal karakter, ik

kijk graag over de grenzen van de eigen ge-

meente. Want let wel: prestaties staan

voorop. Er is kwaliteit nodig om mee te kun-

nen in de top. Als we alleen eigen jeugd

opstellen en we staan onderin, moet je de

supporters eens horen. De tweede oplei-

dingsster brengt daarom wat rust, want zo

ziet de buitenwereld dat wij toch echt wel

goed bezig zijn. Er lopen trouwens ook re-

gelmatig scouts van BVO’s rond, wat ook

niet voor niets is.”

Scouten jullie zelf ook?
“Nee, maar ik wil daarin wel een slag slaan.

Niet door zelf rond te kijken, maar wij moe-

ten een meer regionale uitstraling krijgen.

Spelers in de buurt moeten beseffen dat HHC

een mooie opstap kan zijn naar hoger. Wij

staan open voor jeugd van buitenaf, aanmel-

den mag altijd. We hebben daarvoor zelfs

een beleid opgesteld. Ze kunnen vier keer

meetrainen en daarna volgt een eerlijke eva-

luatie.” 

Is het voor de minder getalenteerde
voetballertjes nog wel leuk bij zo’n pro-
fessionele club?
“Natuurlijk is het ook voor hen leuk om hier te

voetballen. We krijgen wel eens kritiek, dat de

talenten drie keer per week mogen trainen.

Maar wij bieden de mindere getalenteerde jon-

gens ook de kans om meer dan eens te trainen.

Ook vinden sommige ouders van talenten dat

we ver gaan, want het voetbal is hier niet meer

vrijblijvend. Als ze niet drie keer trainen, staan

ze op zaterdag wissel. Soms moeten ze dan een

feestje of zo afzeggen. Aan de andere kant zijn

er gelukkig ook positieve geluiden, veel mensen

zien dat wij goed bezig zijn. Het uiteindelijke

doel is om elke speler de mogelijkheid te bieden

het maximale uit zichzelf te halen. Voor de één

is dat het eerste, voor de ander zal dat bij een

lager team zijn.”

Kijk je rond bij BVO’s om te leren?
“Dat deed ik wel, maar heb ik inmiddels geen

tijd meer voor. Ik ben zelf 24 uur per week fysiek

aanwezig op de club en doe daar ook nog veel

buiten. Bovendien heb ik nog een fulltime baan

als gymleraar. Erg druk, maar ik krijg genoeg

energie van het werk. Ik organiseer bijvoor-

beeld wel eens per jaar een dag bij een BVO,

waar we dan met alle trainers gaan rondkijken.

Maar het liefst haal ik de kennis naar óns toe.

Vier keer per jaar nodigen we clubs uit om van

elkaar te leren. Het is voor de trainers verplicht

daarbij aanwezig te zijn.”

Mis je het zelf training geven?
“Ja, dat zeg ik heel eerlijk. Ik sta nu regelma-

tig naast een jeugdtrainer om hem te onder-

steunen, maar het trainen op een hoog

niveau mis ik. Ik ben nu 35 jaar en heb flink

wat ervaring opgedaan als coach. Het liefst

zou ik direct het betaald voetbal in gaan,

maar dat is erg lastig. Ik mag daar als assis-

tent op de bank zitten en hoop dat er een

hoofdtrainer is die aan mij denkt. Dat heeft

tijd nodig. Erg lastig, want ik ben enorm on-

gedurig en ambitieus. Kan niet wachten tot

het zo ver is. Maar net als met opleiden zal

ook ik geduld moeten hebben...”

Naam: Eric Lippold

Spelersloopbaan:
FC Emmen Onder 15 tot en met Onder 19
SVBO (Hoofdklasse Zondag)
Emmen a.v. (Eerste Klasse)
CEC (Tweede Klasse)

Trainersloopbaan:
2003-2005
Assistent-jeugdtrainer FC Emmen A1
2005-2007 
Hoofdtrainer HHC Hardenberg 2 (Reserve
Hoofdklasse) + assistent eerste elftal
2006/2007
Assistent-trainer FC Emmen B1 
(Eerste Divisie)
2007/2008
Hoofdtrainer CEC (Tweede Klasse L)
2007/2008
Trainer FC Emmen A1 + Beloften 
  (Eerste Divisie)
2008-2009
Assistent-trainer HHC Hardenberg (Hoofd-
klasse C)
2008-heden
Hoofd Opleidingen HHC Hardenberg

Trainersdiploma's:
Trainercoach 1 (UEFA A)
Trainercoach 2 en 3
JeugdVoetbalTrainer

PASPOORT
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Organisatie: 
- Minimaal 6 spelers, 1 keeper, 5 ballen
- Aanvaller 1 dribbelt een stukje op en speelt de bal in de hoek richting aan-

valler 2
- Aanvallers 1 en 3 lopen intussen richting strafschopgebied, waar ze wor-

den opgewacht door verdedigers 5 en 6
- Verdediger 4 loopt richting hoek, waar hij probeert de voorzet van aanval-

ler 2 te blokken
- Aanvallers 1 en 3 proberen de voorzet af te werken, verdedigers 5 en 6

moeten verdedigen

Coaching:
- Juiste passing
- Op het goede been aanspelen
- Juiste aanname van de bal
- Goede voorzet
- Positie kiezen voor doel, voor zowel aanvallers als verdedigers

Afwerken met verdedigers

Organisatie:
- 12 spelers: 8 tegen 4
- Variaties zijn mogelijk, zoals 6:3, 7:4 of 9:5
- De afmetingen van het speelveld moeten dan wel worden aangepast
- In dit voorbeeld zijn de afmetingen 50 x 35 meter (breedte-lengte)
- Op beide achterlijnen staan twee kleine doeltjes

Coaching:
- Na, in totaal, 5 doelpunten voor 1 ploeg of na 10 minuten doorwisselen
- Het 8-tal mag scoren na 5 keer overspelen
- Het 4-tal mag altijd proberen te scoren
- Als de bal door het 4-tal wordt geraakt of over de lijnen gaat, moet op-

nieuw worden geteld
- Het aantal keren overspelen kan naar eigen invulling worden aangepast
- De bal snel overspelen
- Zonder bal vrij lopen of strak verdedigen

Techniek tijdens partijvorm

Organisatie:
- Minimaal 9 spelers, 1 keeper en 10 ballen
- Plaats de pylonen op de aangegeven plekken op het veld
- Verdeel de ploeg in 2 groepjes, 1 voor oefening A en 1 voor oefening B
- Oefening A: speler 1 speelt naar speler 2 en loopt zelf verder zonder bal
- Speler 2 kaatst terug naar speler 1, die vervolgens diep geeft op speler 3
- Speler 4 ontvangt de bal en gaat een 1-2 aan met speler 5
- Speler 4 rondt af
- Oefening B: speler 6 passt op speler 7 en loopt zelf door zonder bal
- Speler 6 ontvangt de bal en stuur speler 8 in de hoek weg
- Speler 9 loopt in en rondt de voorzet af

Coaching:
- De spelers lopen de bal achterna als zij hem hebben gespeeld, om bij de

volgende pylon te gaan staan
- Goede passing van de bal
- Goede aanname van de bal
- Op het juiste been aanspelen
- Goede traptechniek tijdens afronding
- Tempo hoog houden

Afwerken via de flanken
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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 

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 

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 w.benders61@upcmail.nl 

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

Vacaturebank Regio Zwolle/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 Twente 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

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.

Ledenwerving Regio Utrecht Gerrit Plomp Jacques Perhove 2, 3438 PS Nieuwegein 030-6994247 06-52020167 gerritplomp@yahoo.com  

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@gmail.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 r.schouwenaar@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 23-11-2011



STUDIEDAG DISTRICT NOORD

Studiebijeenkomst VVON district Noord

'De tijd vliegt als het
over voetbal gaat'

Het weer zat niet mee, maar toch

werd het een geslaagde dag. Op

dinsdag 18 oktober hield de VVON

district Noord een studiebijeen-

komst bij FC Groningen. Onder lei-

ding van hoofdtrainer Pieter

Huistra leerden de circa 230 aan-

wezige coaches allemaal wel iets

bij. “Zó hoort een studiebijeen-

komst te zijn.”

Tekst: Jeroen de Laat

Foto’s: Jeroen de Laat & Piet van de Kerkhof
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De gang naar de Euroborg in Groningen

was op dinsdag 18 oktober een waar water-

ballet over de wegen. Dat beloofde weinig

goeds. Maar eenmaal op de tweede verdie-

ping van het warme, knusse complex van de

eredivisionist, in de ABN AMRO Business

Corner, raakten de ongeveer 230 aanwezige

trainers al snel weer enthousiast. “Het is

snertweer vandaag”, stelde ook districts-

voorzitter Anne Veenstra tijdens de ope-

ning. Zijn aankondiging dat de

ochtendtraining daarom niet zoals gepland

in het stadion, maar op het bijveld werd af-

gewerkt, werd met teleurgesteld gemompel

ontvangen. “Het hoofdveld heeft anders te

veel te lijden, omdat de Beloften van FC

Groningen er maandagavond ook al op heb-

ben gespeeld”, legt hoofdtrainer Pieter

Huistra van de Groningers uit. Hij nodigt zijn

collega’s uit de wandeltocht naar het trai-

ningsveld een eindje verderop te maken.

“En let op: wees wel op tijd”, knipoogt de

coach. “Dat druk ik mijn spelers ook altijd

op het hart.”

De paraplu’s en dikke coachjassen komen

weer te voorschijn. Maar een enkeling had

het weerbericht de avond ervoor blijkbaar

niet gecheckt en stond in hun zomerjas.

Deze onoplettende zielen staan even later te

verkleumen langs de zijlijn; nat geregend en

koud tot op het bot. “Je moet heel wat over

hebben voor die vier punten”, wordt er over

en weer gegrapt. Bij navraag bekennen di-

verse trainers dat ze ook daadwerkelijk al-

leen voor de punten voor verlenging van hun

licentie komen. “Ik verwacht verder niet

veel op te steken”, legt een aanwezige

coach uit. Hij wil graag anoniem blijven.

“Zeg nou zelf: deze training geef je toch met

je ogen dicht?” De zelfbenoemde vakman

doelt op de kracht- en fysieke training die de

spelers van FC Groningen gelaten onder-

gaan op deze regenachtige en kille oktober-

dag. 

Fysiek
Na anderhalf uur heeft het leeuwendeel van

de coaches er allang de brui aan gegeven.

Zij hebben de lekker warme ABN Amro Busi-

ness Corner weer opgezocht. Een bakje kof-

fie of thee erbij en hun kan niks meer

gebeuren. Even later voegt Jan Arend Vrede-

veld zich bij hen. De fysiektrainer werkt al

sinds 2005 bij FC Groningen. “Ik merk dat de

krachttrainingen steeds belangrijker worden

in het voetbal. Waar we met name winst boe-

ken is op sprintsnelheid en sprongkracht”,

zegt Vredeveld, die vooral op core-training

hamert. Het midden van het lichaam moet

sterk zijn; van daaruit kan worden verder ge-

werkt. “Het ligt aan de weekplanning hoe in-

tensief we de fysiek gerichte training maken.

Als we ’s middags bijvoorbeeld nog een trai-

ning hebben, zoals vandaag het geval is, dan

doen we het ’s ochtends rustiger aan. We

moeten niet alle energie in die ene oefenses-

sie gaan leggen.”

De fysieke training is grofweg in tweeën te

delen: op het veld of in het krachthonk. “Bin-

nen doen we aan functionele krachttraining.

Dat houdt in dat de spelers vooral bezig zijn

met vrij halterwerk. Waarom vrij? Het gaat er

niet om dat ze met een strak lichaam op het

strand kunnen liggen op vakantie. We willen

zo min mogelijk spierbundels kweken, want

alles wat erbij komt moet nuttig zijn. Alles

staat in het teken van voetbal. Op het veld is

dat makkelijker. Daar kunnen oefeningen

worden gedaan die dichter in de buurt

komen bij de wedstrijdbewegingen.” Tijdens

de ochtendtraining werd de nadruk gelegd

op het sprinten. “We herhalen deze vormen

regelmatig, het komt in allerlei varianten

terug.” Vredeveld geeft de bezoekers tot slot

een belangrijke tip mee. “Als je maar drie

keer per week traint, of minder, dan kun je je

spelers beter in hun vrije tijd krachttraining

laten doen.”

Henk de Jong
Tijdens de lunch, met uitstekende én ruim-

schoots aanwezige kroketten, schuift Henk

de Jong de zaal binnen. De assistent-trainer

van SC Cambuur moest die ochtend zelf trai-

ning gegeven. “Maar ik wilde dit echt niet

missen”, aldus de sympathieke coach. Hij

zoekt snel zijn broer op, met wie hij een voet-

balschool in Drachten heeft. Niet veel later

wandelt ook Huistra weer binnen. Hij heeft

zojuist het laatste nieuws gehoord; Erwin

Koeman is opgestapt bij FC Utrecht. De eer-

ste eredivisietrainer die deze jaargang ver-

trekt. “Sja, het hoort erbij… Voor mij is dit

ook geen grote verrassing, voor jullie wel?

Het rommelde daar al vanaf de start van de

voorbereiding. Erwin is bovendien financieel

onafhankelijk, dus dat maakt zo’n beslissing

makkelijker.” Terug naar het doel van de dag.

“Het is altijd leuk om zoveel fanatieke trai-

ners bij elkaar te zien. Ik ben zelf ook vaak

naar soortgelijke bijeenkomsten geweest. En

ik probeer nog steeds zo veel mogelijk kennis

op te doen door met collega’s te praten.”

Maar de eredivisietrainer Pieter Huistra kan

toch niets leren van de amateurcoaches?

“Natuurlijk wel! Iedereen heeft zijn eigen kijk

op het spelletje, ik vind het heerlijk daar over

te praten. Je kunt van elke coach wat opste-
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ken. Als tip wil ik de aankomende toptrainers

daarom meegeven om vooral enthousiast

bezig te zijn met je hobby. En: help spelers

ontwikkelen, want dáár gaat het uiteindelijk

allemaal om. Jij bent er voor die spelers, niet

voor jezelf”, aldus Huistra. Hij pakt vervol-

gens de microfoon over van Veenstra en

gaat het gesprek aan met de aanwezige col-

lega’s. “Sorry dat we jullie in de regen heb-

ben laten staan”, begint de trainer. “Gelukkig

heb ik onze terreinknechten kunnen overtui-

gen om vanmiddag in het stadion te trainen.

We geven dan een conditietraining, we zitten

in week vier van de Raymond Verheijen-cy-

clus. Zelf ben ik er voorstander van om toch

zo veel mogelijk oefeningen met een bal te

doen. Dat zul je straks wel zien.”

Topvoetbal
Huistra pakt de microfoon uit zijn standaard

en loopt van het podium af, de zaal in. Als

een volwaardig entertainer boeit hij zijn pu-

bliek. De luisteraars worden door de trainer

betrokken in de voordracht en er ontstaat

een leuke discussie. Al snel volgt een kriti-

sche vraag van een Groningen-liefhebber:

“Jullie krijgen aardig wat tegengoals uit

dode spelmomenten. Hoe train je daar op?”

Huistra erkent het probleem. “Alle clubs zijn

vrij goed op de hoogte van elkaars spelher-

vattingen. Daarin kun je kleine variaties aan-

brengen, om te verrassen. Eén dag voor de

wedstrijd leg ik op de training de nadruk op

corners en vrije trappen. Het is een belang-

rijk onderdeel van het topvoetbal, waar veel

winst op te pakken is. Wij kiezen voor zone-

dekking, omdat ik dat het beste bij mijn groep

vind passen.” In het betaald voetbal lopen

veel buitenlandse spelers rond, is dat bij FC

Groningen een probleem? Huistra: “Iedereen

spreekt Engels, behalve Teixeira. Hij spreekt

Spaans, wat verder alleen onze keeperstrai-

ner Ruud Hesp beheerst. Tijdens wedstrijden

is dat soms lastig.”

De oefenmeester heeft zijn pupil daarom

hard aan het werk gezet. “Hij moet snel En-

gels en Nederlands leren. Communicatie op

en buiten het veld is enorm belangrijk.” Aan-

sluitend wordt een vraag gesteld vanuit de

zaal, of er dan niet genoeg eigen talent rond-

loopt in de jeugd. “Jawel, ik probeer zo vaak

als mogelijk bij de A1 en B1 te kijken. Vooral

die laatste groep is een leuke lichting. Maar

zij hebben nog even te gaan.” Eén van de die

hards die de regentraining in de ochtend tot

het laatste moment heeft afgekeken, vraagt

naar de slotoefening. “We trainden daarmee

onze middenvelders”, legt Huistra uit. “In de

Eredivisie wordt in die linie veel beslist. We

leren ze niet alleen van voor naar achter te

spelen, maar ook van links naar rechts. En

alles op topsnelheid, want het tempo ligt

hoog. Groningen speelt op het middenveld

met een driehoek naar voren, de spelers

moeten individueel, maar ook ten opzichte

van elkaar leren te lopen.”

Raymond Verheijen
Op de achtergrond druppelen de spelers van

FC Groningen langzaam de grasmat van het

hoofdveld op. “Zijn we alweer drie kwartier

aan het praten? De tijd gaat snel als het over

voetbal gaat”, verbaast Huistra zich. Hij

draagt de microfoon over aan Veenstra en

snelt richting zijn selectie. Want op tijd zijn is

één van zijn eigen hoofdregels... De districts-

voorzitter is in zijn nopjes. “Zó hoort een stu-

diebijeenkomst als deze te verlopen”, stelt

hij trots. “De wisselwerking tussen jullie en

de hoofdtrainer was geweldig. Dat ligt ook

grotendeels aan hem, Pieter is een echte

voetbalgoeroe. We moeten hier vooral mee

blijven doorgaan, anders gaat de KNVB

eisen dat we straks weer allemaal met onze

boekjes in de klas zitten. Dat wil niemand.” 

Beneden op het veld is Huistra inmiddels druk

met de cyclus van diezelfde Verheijen. Als

alle 230 coaches een plekje hebben gevon-

den op het heerlijke ereterras van de Euro-

borg, legt hij via een microfoontje uit waar hij

mee bezig is. De regen heeft inmiddels plaats

gemaakt voor een mager zonnetje, al valt er

af en toe nog een druppel. Om het veld te

sparen, laat hij zijn spelers daarom vooral

buiten de lijnen lopen, zo legt Huistra uit. Na

de afsluitende uitloopsessie, zoekt iedereen

de warmte weer op. De trainers krijgen dan

eindelijk waarvoor ze vooral zijn gekomen:

hun nieuwe certificaat. Voorzitter Veenstra

maakt nog even snel gebruik van de gelegen-

heid om de volgende bijeenkomst aan te

kaarten. “We hebben Raymond Verheijen be-

reid gevonden om in Januari 2012 na de le-

denvergadering een lezing te houden.”

DeTrainerCoach | 19

STUDIEDAG DISTRICT NOORD



20 | DeTrainerCoach

OEFENVORMEN

Organisatie:
- Half speelveld
- 13 spelers, 1 keeper, 8 aanvallers, 4 verdedigers
- Een dynamische middenvelder ontvangt de bal, draait weg van zijn tegen-

stander en speelt een flankspeler aan
- De flankspeler kaatst met een beweeglijke middenvelder en krijgt hem

diep in de hoek terug
- De spits probeert los te komen van zijn belager, een diepgaande midden-

velder komt voor het doel
- De voorzet moet worden afgewerkt

Coaching:
- Bal vragen
- Hard en goed inspelen
- Kort dekken
- Afjagen
- Op het juiste moment gaan
- Goede voorzet
- Goede afronding

Algemeen positiespel (oefenvorm 01)

Algemeen positiespel (oefenvorm 02)

Accenten in het middenveldspel (oefenvorm 03)

3
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1
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4
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3

2

1

Organisatie: 
- 10 spelers, 7 tegen 3
- Het veld is ongeveer 15 x 15 meter
- De bal snel rondspelen zonder dat de tegenstander eraan komt

Coaching:
- Hard inspelen op de juiste voet
- Onderling coachen
- Vrijlopen en vragen om de bal
- Verdedigers jagen slim op de bal
- Gebruik de volledige ruimte

Organisatie:
- 10 spelers, 4 tegen 4, 2 vrije spelers (rode stippen)
- De vrije spelers zijn bij de ploeg in balbezit
- Het veld is ongeveer 25 x 15 meter
- Veel bewegen/vrijlopen/wegblijven

Coaching:
- Hard inspelen op goede voet
- Onderling coachen
- Juiste balsnelheid
- Juiste moment van vragen
- Druk zetten
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OEFENVORMEN

Warming-up (oefenvorm 04)

Organisatie: 
- Een half speelveld, breedte 16-meterlijnen
- 14 spelers, 2 keepers en 6 tegen 6
- 2 doelen op de achterlijnen
- 4 series à 7 minuten
- Tussendoor 2 minuten rust
- Keeper mag de bal maximaal 2 keer raken
- Start altijd bij de keeper van de ploeg in balbezit
- De ploeg die scoort houdt balbezit

Coaching:
- Fel afjagen
- Kort wegdraaien
- Op juiste moment vrijlopen/wegblijven
- Strak inspelen
- Hoog baltempo

Intensieve duur (oefenvorm 05)

Organisatie:
- Een heel speelveld
- Aan alle zijden 4 vakken/lijnen afbakenen
- Tussenruimte bij vakken telkens 15 meter, bij lijnen 30 meter
- Spelers sprinten 2 aan 2 
- 15 meter sprinten, 15 meter uitlopen, 15 meter sprinten, 15 meter uitlopen
- 2 series, pauze van 4 minuten

Coaching:
- Motiveren
- Wedstrijdelement inbrengen; wie is het snelst?

Kort sprintvermogen (oefenvorm 06)
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Organisatie: 
- Deel de groep in drieën
- Aan beide kanten evenveel spelers, tien meter tegenover elkaar
- Bij de gele groep dribbelt de speler tot halverwege en speelt dan een te-

gemoetkomende medespeler aan
- Deze dribbelt verder en speelt weer een teamgenoot aan
- Bij de blauwe groep gaat een lopende speler de kaats aan en geeft vervol-

gens diep 
- Hij loopt zelf door en ontvangt de bal om vervolgens breed weg te leggen
- Bij de rode groep speelt een speler de bal op een tegemoetkomende spe-

ler, die vervolgens naar de overkant dribbelt

Coaching:
- Hard inspelen op juiste voet
- Goede aanname
- Hoog baltempo
- Direct spelen
- Kort dribbelen
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WEBSITE

UW WEBSITE VVON.NL
BINNENKORT TOTAAL VERNIEUWD

De vernieuwde website biedt u als VVON lid de volgende voordelen:

  1. MIJN VVON - Uw persoonlijke afgeschermde profielpagina.

2. OEFENSTOF - Overzichtelijk gerangschikt op thema en categorie.

3. “VAKBLAD “DE TRAINERCOACH” - Online beschikbaar voor leden.

4. VACATUREBANK  - Online aanmelden/reageren of persoonlijke bemiddeling.

5. STUDIEBIJEENKOMSTEN - Eenvoudig aanmelden en betalen met IDEAL.

6. INFORMATIE – Over uw rechten en plichten, conflicten en contracten etc.

7. ACTUEEL - Het laatste nieuws voor u als voetbaltrainer.
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IN MEMORIAM
Op 3 november 2011 is toch nog vrij onverwachts, op 67 jarige leeftijd, uit ons midden

weggenomen ons zeer gewaardeerd en betrokken bestuurslid in District Noord.

Hilbrand Waalkes
Hilbrand was vele jaren lid van de VVON en vervulde ruim 14 jaar lang een bestuursfunctie binnen de VVON.
Eerst in de afdeling Groningen en na de samenvoeging van de afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe

eveneens in het District Noord. Ook nadat Hilbrand ziek werd bleef hij zeer betrokken bij het wel en wee 
van onze VVON.

Hilbrand hield van voetbal, het was zijn lust en zijn leven. Zijn eigenschappen als Trainer-coach gebruikte hij
ook als bestuurder. Hij was steeds positief kritisch en zag altijd mogelijkheden om zaken anders en vooral

beter te doen. Hij kon goed luisteren en kwam op het juiste moment met zijn duidelijke en uitgesproken 
mening. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat Hilbrand niet meer in ons midden is. 

De VVON heeft een vriend verloren.

De Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland wenst zijn echtgenote Grietje, zijn kinderen, kleinkinderen,
naaste familie en alle vrienden en bekenden heel veel sterkte.

De VVON zal Hilbrand Waalkes enorm gaan missen.

In TC 11.4 werd Jenny Sanders opgevoerd als coördinator van de

Roermondse voetbalclub SVC 2000. Dat moest uiteraard Jannie 

Sangers (rechts op de foto) zijn. Onze excuses voor de gemaakte fout.

BESTUURSMEDEDELING

Met ingang van 
2012 zal de inning 
van de contributie
plaats gaan vinden
in de maand januari
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

De bijzondere route van
voetbalclubs

Veelal begint de bijzondere route met een brief

of een mondelinge aankondiging aan de trainer

dat een bespreking moet plaatsvinden. In en-

kele gevallen werd de reden van de bespreking

genoemd, te weten een evaluatie over de afge-

lopen periode. Omdat dit een gebruikelijke gang

van zaken is, was bij de meeste trainers geen

argwaan gewekt. 

Onverwachte mededeling
Als de trainer bij de bespreking verschijnt, blijkt

dat tenminste twee bestuursleden aanwezig

zijn. Na een algemene inleiding volgt dan de

boodschap dat de vereniging van mening is dat

het beter zou zijn als de wegen van partijen

zouden scheiden.

Hoewel de trainer vrijwel altijd op de hoogte is

van de signalen over onvrede, komt de medede-

ling van het bestuur dat afscheid van elkaar

moet worden genomen, altijd onverwacht. Uiter-

aard is elke trainer ermee bekend dat de vereni-

ging zal ingrijpen als de sportieve prestaties

langdurig negatief blijven. Het is echter vaak on-

duidelijk wanneer dat moment is aangebroken.

Weinig commotie
De trainer is, als gevolg van de wijze waarop

hij is uitgenodigd, tijdens de bespreking altijd

alleen. De bespreking had immers de bedoe-

ling terug te kijken op de voorbije periode. 

Het bestuur heeft er uiteraard belang bij dat

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

met de trainer zo weinig mogelijk commotie

veroorzaakt. Dè methode daarvoor is de beë-

indiging van de arbeidsovereenkomst met we-

derzijds goedvinden. Immers, alleen dan kan

het bestuur aan de leden van de vereniging

melden dat beide partijen van mening waren

dat de arbeidsovereenkomst moest worden

beëindigd. Het bestuur is er dan ook bij ge-

baat dat de trainer kenbaar maakt dat ook hij

van mening is dat de arbeidsovereenkomst

ten einde moet komen. 

Bedenktijd
De trainer die van de mededeling door het be-

stuur nog nauwelijks is bekomen, wordt vervol-

gens de mogelijkheid geboden om nog even na

te denken. Althans, zo lijkt het, want het bestuur

maakt vervolgens kenbaar dat zij het belangrijk

vindt om de spelersgroep direct over een en

ander te informeren. Tevens wordt de trainer

voorgelegd dat over enkele dagen opnieuw met

elkaar gesproken zal worden om de zaken fi-

nancieel af te handelen. Daarbij wordt door het

bestuur opgemerkt dat de vereniging haar ver-

plichtingen tegenover de trainer zal nakomen. 

De trainer is veelal nog te verbouwereerd om

alert te reageren. Daarnaast meenden de trai-

ners dat na een tweede bespreking zou kunnen

worden besloten over het eventueel inroepen

van rechtsbijstand. 

Relatie met de spelersgroep
In de eerste fase blijken de trainers nog altijd

grote waarde te hechten aan de relatie met de

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Sinds enkele maanden blijken er voetbalwerkgevers (verenigingen) te zijn die, in geval van een door hen

gewenste beëindiging van arbeidsovereenkomsten met voetbaltrainers, daarvoor een bijzondere route

volgen. Ik geef een korte beschrijving van de genoemde gevallen, waarbij ik de details van elke afzon-

derlijke zaak buiten beschouwing laat.

Tekst: R. Beele
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spelersgroep. Op ‘advies’ van het bestuur be-

sloten de trainers zelf aan de groep te melden

dat de arbeidsovereenkomst met de vereniging

is beëindigd. Het ‘advies’ van het bestuur wordt

vrijwel altijd vergezeld door de opmerking dat

het voor het sportieve resultaat en de onder-

linge verhoudingen beter is als de trainer aan

de spelersgroep laat weten dat partijen in on-

derling overleg tot beëindiging hebben beslo-

ten. In alle mij bekende gevallen hebben de

betreffende trainers het advies van het bestuur

van de vereniging overgenomen. Zij hebben mij

gemeld dat te hebben gedaan vanuit een ge-

voelde verantwoordelijkheid en ter voorkoming

van mogelijke onrust bij de spelers. Geen van

de trainers bleek zich bewust te zijn geweest

van de mogelijke consequenties van het doen

van die mededeling aan de spelersgroep.

Hoogte van de vergoeding
In alle gevallen volgde ongeveer een week

nadat de eerste bespreking tussen het bestuur

en de trainer had plaatsgevonden, een tweede

bespreking. Ondanks eerdere toezeggingen dat

de vereniging haar financiële verplichtingen te-

genover de trainer zou nakomen is gebleken dat

er een stevige discussie gegaan is ontstaan

over de hoogte van de vergoeding die de ver-

eniging aan de trainer bereid was te betalen.

Twee (van de zeven) verenigingen waren van

mening dat er sprake was van een beëindiging

van de arbeidsovereenkomst met wederzijds

goedvinden. Daarbij werd verwezen naar de

mededeling die de trainer had gedaan aan de

spelersgroep over de beëindiging van de ar-

beidsovereenkomst. Met andere woorden, de

medewerking van de trainers om onrust te

voorkomen, werd hen later tegengeworpen. 

Wederzijds goedvinden
De vraag die in genoemde gevallen moeten

worden beantwoord is of uit de medewerking

van trainers om informatie te verstrekken over

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,

mag worden afgeleid dat er sprake was van

een beëindiging van de arbeidsovereenkomst

met wederzijds goedvinden.

Voor een antwoord op die vraag geldt het na-

volgende .Van een beëindiging van een ar-

beidsovereenkomst met wederzijds

goedvinden is alleen sprake als het weder-

zijds goedvinden daadwerkelijk bestaat. Uit

de hiervoor genoemde gevallen is gebleken

dat het initiatief tot beëindiging van de ar-

beidsovereenkomst is uitgegaan van de

werkgever (voetbalvereniging). Voor het oor-

deel òf partijen, en zo ja (volgens de werkge-

ver), waarover zij tot overeenstemming

waren overeengekomen, moet aansluiting

worden gezocht bij hetgeen partijen over en

weer hebben verklaard, en of hun verklarin-

gen overeenstemden met de daaraan vooraf-

gaande wil. Gelet op de gevolgen voor een

werknemer met een beëindiging van de ar-

beidsovereenkomst met wederzijds goedvin-

den, mag volgens vaste rechtspraak niet

alleen worden uitgegaan van gedragingen

van de werknemer. Alvorens de werkgever

mag uitgaan van de instemming van de werk-

nemer met de beëindiging moet er sprake zijn

van duidelijke en ondubbelzinnige verklarin-

gen en gedragingen daarover van de werkne-

mer. Bovendien geldt een onderzoeksplicht

van de werkgever om zich er van te verge-

wissen dat de trainer coach bedoeld heeft

wat hij zou hebben gezegd en, als dat het

geval zou zijn, of deze zich bewust is van de

gevolgen daarvan.

Instemmen
Als, zoals in bovenstaande gevallen, nog geen

overeenstemming bestaat over een belangrijk

onderdeel van het goedvinden van de werkne-

mer, te weten over de geldelijke vergoeding,

kan en mag de werkgever er niet op vertrou-

wen dat de werknemer heeft ingestemd met de

beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast is nog een ander aspect van belang.

De besturen van de verenigingen hadden de

trainers meegedeeld dat zij de financiële ver-

plichtingen zouden 'nakomen'. Deze medede-

ling houdt in dat de overeengekomen

vergoeding zal worden betaald. Het gaat dan

niet aan dat tijdens tweede bespreking de fi-

nanciële vergoeding als discussieonderwerp

naar voren wordt gebracht.Het bestuur had

daarover immers al een toezegging gedaan. Als

er in die gevallen al sprake zou zijn van een in-

stemming van de trainer met de beëindiging van

de arbeidsovereenkomst, is dat gebeurd op

basis van de toezegging van het bestuur van de

vereniging dat de financiële verplichtingen zul-

len worden nagekomen. Als achteraf zou blijken

dat de werkgever onjuiste informatie heeft ver-

strekt met de bedoeling om de werknemer te

bewegen in te stemmen met de beëindiging van

de arbeidsovereenkomst, kan bovendien wor-

den betoogd dat er sprake is van dwaling aan

de zijde van de trainer. Volgens artikel 6:228 lid 1

sub a BW is een (vaststelling)overeenkomst die

tot stand is gekomen onder invloed van dwaling

en die bij een juiste voorstelling van zaken niet

zou zijn gesloten, vernietigbaar als de dwaling

te wijten is aan een inlichting van de wederpar-

tij (werkgever), tenzij deze mocht aannemen dat

de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou

worden gesloten. Uit het laatste deel van de

bepaling volgt onmiskenbaar dat de uitzonde-

ring (‘tenzij’) niet opgaat omdat de vereniging

ermee bekend is dat zonder de door haar ver-

strekte informatie over de nakoming van de

betalingsverplichting, de trainer nimmer een

vaststellingsovereenkomst zou hebben gesloten.

Contact VVON
Om te voorkomen dat trainers terecht komen

in een oneindig debat over hetgeen zij (vol-

gens de vereniging) zouden hebben verklaard,

is het aan te bevelen dat zij direct nadat zij het

bericht hebben ontvangen dat de vereniging

de arbeidsovereenkomst met hen wil beëindi-

gen en/of heeft beëindigd (beter: opgezegd),

contact opnemen met de districtsbestuurder

van de VVON. Als gevolg daarvan zal de trai-

ner coach tijdens de besprekingen met de

vereniging altijd met “een man meer” zijn.
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HANS BIJVANK Dagdromen

Nederland en België visten achter het net

voor wat betreft de organisatie van het

WK 2018. Die gaat naar Rusland. Het kon

u nauwelijks zijn ontgaan. De dollartekens in de

ogen van Blatters FIFA vormen in eerste instan-

tie de garantie voor het organiseren van een der-

gelijk evenement. Die geeft Poetin gemakkelijker

af dan bijvoorbeeld (toen) een Balkenende of een

demissionair leidsman als Leterme. Voeg daarbij

het niet al te grote draagvlak, zowel politiek als

maatschappelijk, in ons eigen Nederland en de

missie is op voorhand al niet bijzonder kansrijk.

Dat een stoet aan prominente sporters het front-

werk voor zijn rekening nam, zoals o.a.de aan-

doenlijk enthousiaste Gullit, doet niet ter zake.

Elk land schuift natuurlijk zijn coryfeeën naar

voren. Je kunt op de vaderlandse klompen aan-

voelen dat we te klein en te onbeduidend zijn om

nog een dergelijk evenement te organiseren. Het

boek gaat dus definitief dicht zou je denken. Niet dus, want het Bureau Berenschot liet zijn licht

er nog maar eens over schijnen. Berenschot, in opdracht van het Ministerie van VWS, conclu-

deert dat er te weinig regie is geweest en het proces meer werkende weg tot stand is gekomen

dan van tevoren goed is doordacht.

Het organiseren van een dergelijk evenement moet, zo meldt Berenschot, onder de regie van een

Minister van Sport komen te staan, vooral omdat de politiek er wel een zeer zware stem in heeft.

Een minister van Sport dus, die er niet is, want sport is onder in de schappen van het Ministerie

van VWS weggedrukt. Edith Schippers lijkt me nou ook niet bepaald het boegbeeld om dit soort

evenementen naar Nederland te halen. Toch te onbeduidend en nauwelijks een zwaargewicht in

dit verband. Een specifiek Ministerie van Sport met bijvoorbeeld een Derksen, Krajicek, Alberda,

of een Bolhuis aan het roer is nog een brug te ver, maar zou absoluut niet misstaan in dit crea-

tieve land. En neem van mij aan dat ene Cruijff dan graag van advies wil dienen.

Los van dit soort dagdromen lijkt het beter om fors in de sport in zijn volle omvang te investe-

ren, omdat dit op de lange termijn zijn effecten oplevert. Niet voor niets zegt de Vereniging

Sport en Gemeenten terecht: De verwachting is dat de economische recessie voorlopig een

streep zet door de sterke opmars van sport. Juist nu sport op het punt staat om goed door te

pakken. Dat is jammer want investeren in sport is immers investeren in een gezonde en vitale

samenleving en daarmee tegelijkertijd investeren in de toekomst.

Daarin te investeren lijkt me belangrijker dan het binnenhalen van een op voorhand al kans-

loze missie als een WK of Olympische Spelen. De volksgezondheid zal er zijn voordeel mee

doen en de zorgkosten kunnen terugdringen. Dat kan zelfs ik voorspellen. Nu de politiek nog. 

Hans Bijvank 
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