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Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het eind januari. De
voetbalcompetitie in het amateurvoetbal is net weer begonnen.
Maar wanneer ik naar de weersverwachting kijk zou het ook zo

maar kunnen dat er de komende weken helemaal niet gevoetbald kan
worden. Athans niet op het echte gras. Men verwacht matige tot zelfs
zeer strenge vorst. Mocht er inderdaad een voetballoze periode volgen,
dan zal ongetwijfeld de aloude discussie weer oplaaien. Is het nu wel of
niet verstandig is om in de maanden januari en februari überhaupt com-
petitie te spelen. Als het aan mij zou liggen zou ik ervoor kiezen om pas
weer in maart te gaan voetballen. Overigens neemt het aantal kunst-
grasvelden in rap tempo toe. Dan zou het zomaar eens kunnen dat deze
discussie over en aantal jaren niet meer bestaat. Dan hoeven we geen
rekening meer te houden met het onderhoud aan de velden en kan er
ook gespeeld worden in de maand juni. Voor de toeschouwers zou dat
in ieder geval bijzonder aangenaam zijn.

In de afgelopen periode kregen we vanuit de KNVB Academie het ver-

zoek om op onze website melding te maken van het feit dat het weer 

mogelijk is om je in te schrijven voor nieuwe Trainer-coach opleidingen 

(TC1 en UEFA Pro) en bijscholingen ten behoeve van het verlengen van 

je licentie. En uiteraard doen we dat graag. Al was het alleen maar als 

service richting onze leden.

Maar in de afgelopen weken heb ik mij wel eens afgevraagd of deze

Academie (nog) wel onderdeel uitmaakt van de KNVB. Wanneer ik zie

hoeveel energie wij als VVON (moeten) steken in het overtuigen van de

KNVB om nu toch eens echt werk te maken van het aanpakken van on-

bevoegd trainen, dan moeten wij ons grote zorgen maken. Het lijkt wel of

wij als VVON het licentiesysteem hebben uitgevonden en het monopolie

hebben op het verzorgen van Trainer-coach opleidingen. Maar niets is

minder waar. Het licentiesysteem is een UEFA/KNVB systeem en om op

bepaalde niveaus te mogen trainen en coachen ben je verplicht om je te

laten opleiden door de KNVB Academie. De KNVB verplicht je vervol-

gens om je periodiek bij te scholen en wanneer je dat braaf hebt gedaan

moet je ook nog eens een keer betalen voor een pasje (trainerslicentie)

waarop je naam staat en waar

overigens vervolgens niemand

ooit nog eens naar vraagt. Je

zou er dan vanuit mogen gaan

dat Trainer-coaches die zich

keurig aan de regels houden

ook enigszins in bescherming

worden genomen door diezelfde

KNVB. Ook de Academie zou

zich langzamerhand moeten 

afvragen of zij nog wel ge-

steund/beschermd worden door

hun “bazen”. Zeker wanneer 

je nu ook al in de Topklasse 

gewoon de clown/coach kunt

uithangen zonder dat je zelfs

ooit ook maar hebt gehoord 

van deze KNVB Academie. Laat

staan dat je deze Academie ooit

van binnen hebt gezien.

Als VVON zijn wij nu op zeer korte termijn genoodzaakt een andere 

insteek te kiezen. Praten hebben we heel veel gedaan, overleg heeft

veelvuldig plaatsgevonden, maar helaas zonder voldoende resultaat.

Wanneer de KNVB haar eigen product, het opleiden van gediplo-

meerde trainer- coaches, niet serieus neemt, dan is er iets echt goed

mis. Je zou er maar werken. Oh ja, wanneer u als docent of medewer-

ker van de KNVB Academie het gevoel hebt niet serieus genomen te

worden, dan kunt u zich bij de VVON melden. Wij hebben inmiddels

ruime ervaring en bieden graag een luisterend oor.

Veel leesplezier

Arnold Westen

Van de voorzitter

Het 10e Nederlands Trainerscongres vindt dit jaar plaats op vrijdag 18 mei 2012. 
Locatie: Stadion FC Zwolle. Zet deze datum alvast in uw agenda.
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Peter Maas: 'Van Foppe de Haan heb ik het meest geleerd'
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Succes van Roosendaal
tot Tuvalu
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In bijna twee decennia bouwde Peter Maas

een prachtige staat van dienst op als ama-

teurtrainer in West-Brabant. Met WDS '19

maakte hij nog kleine stapjes, bij V.V. Steen-

bergen nam hij reuzensprongen en zo kwam

de coach terecht bij hoofdklasser V.V. Baronie.

Maas loodste zijn team naar een kampioen-

schap, bracht de Baronnen naar de Topklasse

en boekte een mooi succes in de nationale

beker (verlies tegen Sparta Rotterdam). In

oktober 2010 kondigde de kampioenenmaker

zijn vertrek aan. Tijd voor een sabbatical. "Ik

had enkele tropenjaren gehad als trainer en

wilde een jaartje rust", vertelt Maas. Maar

daar kwam het (voorlopig)  niet van. Er

diende zich een unieke kans aan.

Foppe
Tuvalu. Maas had er slechts vaag van ge-

hoord. Foppe de Haan zou bondscoach

worden van de eilandengroep, die slechts

ruim 10.000 bewoners telt. "Plots kreeg ik

vanuit de vereniging Coaches Betaald

Voetbal een voorstel om assistent-trainer

te worden. De voorwaarden stonden mij 

direct aan: ik zou samen met Etiënne Stomp

naar Tuvalu reizen om het project vanaf de

grond op te bouwen. Foppe zou vier weken

later komen." De combinatie van ontwikke-

lingswerk, wat hem via zijn werk als jonge-

renwerker aanspreekt, het meedoen aan de

Pacific Games én de samenwerking met

een grote trainer maakten Maas razend en-

thousiast. "Een ideale combinatie. Foppe

kende mij nog niet op dat moment. 

We werden aan elkaar voorgesteld en dat

klikte gelukkig direct."

Krap een maand na het eerste telefoontje,

op 7 juli 2011, stapte Maas in het vliegtuig.

"We vlogen eerst naar Hongkong, waar we

voor het project nog wat zaken hebben ge-

daan. Vervolgens hebben we in Fiji materiële

zaken geregeld: ballen, kleding. Sommige

spullen moesten per boot en andere per

vliegtuig naar Tuvalu worden gebracht."

Zelf beleefde hij een buitengewone reis in

een propellervliegtuigje over honderden 

lagunes en atollen. Zo zette hij vijf dagen

na vertrek op Schiphol, voor het eerst voet

op Tuvalu, een eilandengroep ten oosten

van Australië. Hemelsbreed liefst 15.114 

kilometer van Amsterdam. "Ze hadden voor

ons al een spelersgroep samengesteld. Ui-

teraard op basis van persoonlijke voorkeu-

ren en familieleden van de regering. Ook de

voorzitter van de voetbalbond zat hoog in

het ministerie en had zijn rol in de samen-

stelling van de selectie. Maar uiteindelijk

heeft hij na een week het vertrouwen volop

aan ons gegeven."

Stampij
Het waren de eerste problemen waar Maas

en keeperstrainer Stomp tegenaan liepen.

Maar dat was slechts het begin. "We organi-

seerden een toernooi, waar uiteindelijk tachtig

spelers op af kwamen. Niet iedereen die wij

wilden, was er bij. We hadden wat Jehova's,

die we moesten overhalen, één speler mocht

niet van zijn vrouw en één mocht er niet van

de atletiekbond, omdat hij aan het WK Sprint

moest meedoen. De gelovigen wisten we snel

over te halen, die vrouw heeft regelmatig

stampij staan maken aan de kant van het veld,

maar haar man was er tenminste bij en sprin-

ter Okilani Tinilau is direct vanuit Zuid-Korea

naar de Pacific Games gevlogen en heeft nog

drie duels meegespeeld." In anderhalve week

brachten de Nederlandse coaches de selec-

tie terug tot twintig spelers. Het niveau was

niet hoog. 

HOOFDTRAINER AMATEURVOETBAL

Hij kreeg afgelopen zomer een unieke kans. Peter Maas werkte (42)

samen met Foppe de Haan op het exotische Tuvalu. Duizenden kilo-

meters van huis maakte de Brabantse succestrainer een onvergetelijk

avontuur mee. "Het heeft me in mijn ziel geraakt."

Tekst: Jeroen de Laat

Foto’s: Paul Driessen en Maurice van Steen
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"Er zijn vier gemeenschappen op Tuvalu. Zij

spelen onderling een beetje  competitie op

het hoofdeiland. Helaas zie je dat de betere

spelers gekoppeld zijn aan de veel mindere jon-

gens. Maar het is ondenkbaar voor Tuvaluanen

om voor een andere gemeenschap, en dus

een ander team, te gaan spelen." Bovendien

waren er geen opgeleide trainers, zoals in Ne-

derland zelfs bij iedere amateurclub rondlo-

pen. "Er stond een plaatselijke dominee voor

die jongens. Deden ze op hun gemak wat par-

tijtjes, van een serieuze training was nooit

sprake voor wij kwamen. Ja, ooit hebben ze

een Australiër gehad. Maar die liet ze dingen

doen waarvan ze niks moesten hebben. Die

hebben ze uiteindelijk bij de haaien gegooid,

haha." In het kader van ontwikkelingswerk

gaven Maas en Stomp daarom een korte trai-

nerscursus aan twintig oud-spelers, die letter-

lijk naast het veld rondbuikig lagen te worden.

Bovendien trainden ze de zestig afvallers van

de selectie nog een week langer door.

Krabben
Een ander probleem was de accommodatie.

Of beter: het gebrek daar aan. Op heel Tuvalu

was slechts één veld te vinden, op hoofdei-

land Funafuti (waar ongeveer de helft van de

inwoners woont). Een terrein waar een vijfde-

klasser in Nederland zich diep voor zou scha-

men. "Dat was een koraalveld, met heel veel

hiaten, waar krabben uit kwamen, en heuvels.

Als het regende gleed je compleet weg, als

het droog was, kon je geen sliding maken zon-

der je been genadeloos open te halen." Voor

de oefenvormen moest er daarom een alter-

natief worden gevonden. Naast het voetbal-

veld lag de oplossing klaar: de landingsbaan

van het vliegveldje. De enige egale vlakte op

het hele eiland. "Daar landde maar twee keer

per week een vliegtuig. Op dat egale beton

konden ze tenminste een bal strak inspelen."

Op de eerste training had vrijwel geen enkele

speler voetbalschoenen aan. "Ze zijn gewend

om op blote voeten te spelen. Liepen ze dus

ook gewoon mee op het beton, waar van die

kleine steentjes op lagen! En nog goed spelen

ook, hè. Ongelofelijk. Onze atletiekman Tinilau

heeft zelfs tot op het laatste moment op blote

voeten getraind, voordat hij naar het WK

Sprint ging. Ik zou denken: daar loop je blaren

of blessures mee op."

In de eerste week maakte de Nederlander

ook kennis met de laidback-mentaliteit van de

Tuvaluanen. "Ze  vinden het daar helemaal

niet erg als je drie kwartier te laat komt. Soms

kwam een speler zelfs helemaal niet, was 

allemaal heel normaal. Dat hebben we door te

knuffelen en te knuppelen snel eruit gekregen.

Op het eind kwamen ze zelfs een uur te

vroeg!" En dat was behoorlijk op tijd, want

tussen tien uur 's morgens en vier uur 's mid-

dags kon er door de hitte niet worden ge-

traind. "Dan brandde je weg. Wij wilden van

zes tot acht in de ochtend en van vijf tot zeven

trainen. Probleem: dat wilde het rugbyteam

ook, op hetzelfde veld. Dat hebben we na

goed onderling overleg kunnen oplossen."

Vis en kokosnoten
Van de twintig spelers in de selectie, stu-

deerden er zes, waren er zes werkloos en

hadden er acht een baan. "In het begin kon

niet iedereen vrij krijgen voor de trainingen.

We zijn eerst zelf met hun bazen gaan pra-

ten, maar toen dat niet veel zin bleek te heb-

ben, stuurden we de minister. 

HOOFDTRAINER AMATEURVOETBAL
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Was het zo opgelost." Opvallend is ook de

manier waarop zijn spelers de dag door-

brachten. "Alleen de spelers die werkten,

hadden het wat breder en konden eten

kopen. De rest zorgde daar vaak zelf voor.

Liepen ze met een harpoentje een lagune in

en prikten een vis uit de zee. Dat aten ze met

kokosnoten en knoflook, soms ook met een

soort van sushisaus. Ik vond het heerlijk!

Overigens is er ook veel fruit aanwezig: ana-

nas, papaja, bananen. Niemand komt wat te

kort, hoor."

Communiceren was buiten het veld af en toe

lastig. "Al spraken de meeste jongens wel En-

gels, of in ieder geval gebroken Engels. Op het

veld spreken we allemaal dezelfde taal. Bo-

vendien hadden wij ons wat voetbalwoorden

in het Tuvaluaans eigen gemaakt: draaien, in

de rug, tijd, snel, snel, makini, makini!" Op

voetbalgebied was het flink aanpoten. "Het

was alsof ik voor een lager seniorenelftal

stond. Ik moest terug naar de basis van het

voetbal: aannemen, doorspelen, kleine posi-

tiespelletjes waardoor we makkelijk konden

bijsturen. Verder was het tactisch bijsturen:

wat moet je met bal doen, wat zonder bal, wat

zijn de taken van een verdediger, wat doet

een aanvaller. Dat ging in kleine stapjes."

Het spelelement kwam in bijna elke oefen-

vorm voor. "Bij deze jongens is plezier maken

het voornaamste. We hebben ze vanuit hun

vermaak dingen geleerd. Dat is héél anders

werken dan wanneer je een topklasser in 

Nederland beter wilt maken." Op een gegeven

moment kon er naar een spelsysteem worden

toegewerkt. De tactische aspecten bleven

daarin beperkt tot de eerder genoemde basis.

In de zes weken voorbereiding op het toernooi

maakten de spelers vooral conditioneel, 

fysiek, mentaal en communicatief grote

sprongen. "In het veld praatten ze niet, ze

speelden puur op intuïtie. Elkaar op iets wij-

zen? Ben je gek! Ze gingen met de mantel der

liefde met elkaar om. We hebben ze ook ge-

leerd fysieke strijd te leveren, de spelers durf-

den elkaar in het begin nog geen

schouderduw te geven..." Binnen de selectie

werd het kaf al snel van het koren geschei-

den: enkele spelers kregen het door. "Ik kan

zeggen dat het niveau ná het toernooi te ver-

gelijken is met een degelijke derdeklasser."

Gevangenen
Buiten het veld keek de trainer zijn ogen uit.

Hij maakte enkele onvergetelijke dingen mee.

"Zo gingen we na het avondeten altijd even

wandelen. Het is daar pikdonker, omdat ze

nergens verlichting hebben. Eén van de eer-

ste keren liepen we nietsvermoedend richting

strand en struikelde ik plots over een snur-

kend stelletje, dat daar lag te slapen. Wat

bleek? De bevolking loopt daar 's nachts hun

huis uit om verkoeling te zoeken en gaan dan

zomaar ergens liggen slapen." Ook de gevan-

genis maakte een onuitwisbare indruk. Als het

donker was zaten de boeven in een klein, 

stenen gebouwtje. "Maar overdag zaten ze in

een rijtje op een krukje achter een muurtje

van een halve meter hoog. Ze kunnen toch

niet weg! De straf is de schande voor de fami-

lie, want iedereen kent elkaar. Die twaalf man

speelden ook wel eens een partijtje voetbal

tegen de politie, die altijd wonnen..."

Op Tuvalu werden de Nederlanders terugge-

worpen in de elementen: back to basic. "We

hadden geen televisie en konden moeilijk

contact leggen met het thuisfront. Mobieltjes

werkten niet, de vaste lijn maar af en toe. In-

ternet deed het vaker niet dan wel. Ik kon pas

later op Fiji voor het eerst Skypen met familie."

De spelers en hun coaches waren op elkaar

aangewezen. "Er kwamen bijzondere krachten

vrij. De bevolking is heel gelovig, het commu-

nity zingen is populair. We zaten een keer in

een bootje om een eilandje met dertig inwo-

ners te gaan bekijken. Zodra we op open

water kwamen, wat gevaarlijk kan zijn, begon

er één speler een gebed te zingen en ging de

rest meedoen. Dat is hun 'verzekering', wij

sluiten liever een reispolis af..." Het geloof

kwam ook op het veld terug. "Vóór en na de

training en wedstrijd gingen ze tien minuten

bidden. Onze peptalk was dus overbodig."

HOOFDTRAINER AMATEURVOETBAL

Tuvalu draagt de naam pas sinds 1 oktober

1978. Voor die tijd werd het de Ellice-eilanden

genoemd. Tuvali is een Polynesische archipel

in de Grote Oceaan ten zuiden van Kiribati, ten

noorden van Fiji en Wallis en Futuna en ten

oosten van de Salomons eilanden. Het is één

van de meest afgelegen landen ter wereld. Met

ruim 11.000 inwoners is Tuvalu na Vaticaanstad

het land met het kleinste inwoneraantal.

Omdat het land lid is van het Britse Gemenebest

is koninging Elizabeth II het staatshoofd. Tu-

valu leefde naast de verkoop van postzegels

en de verhuur van visgebieden vooral van ont-

wikkelingshulp. Dat veranderde in 2000. Des-

tijds werd er voor vijftig miljoen dollar (dit

komt overeen met 4.000 dollar per inwoner)

het aansprekende internettopleveldomein .tv

uitgebracht. De royalty's die Tuvalu ontving

van het Amerikaanse bedrijf VeriSign leverde

Tuvalu redelijk wat geld op.

In 2008 nam het land voor het eerst deel aan

de Olympische Spelen. De selectie in Beijing

bestond uit drie atleten.

TUVALU
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Over de kling
Na de vier weken voorbereiding op Tuvalu,

voegde Foppe de Haan zich bij het stel en

ging de hele stoet richting Fiji. Daar stond de

eerste interland tegen Samoa op het pro-

gramma. "De spelers sliepen daar in een soort

christelijk huis in de hoofdstad Suva. Een

snelle havenstad met een levendig uitgaans-

leven. Een paar spelers wisten hun uitwegen

al snel te vinden, die waren plots minder spiri-

tueel dan op Tuvalu..." De interland verliep

fantastisch. "Doorgaans verloren ze met dub-

bele cijfers van Samoa, maar nu wonnen we

met 3-0. Het thuisland stond op z'n kop!"

Na een week reisde de groep door naar New

Caledonia, het gastland van de Pacific Games.

Een enorm evenement. "We zaten met zo'n

3.500 sporters in een dorp, geweldige sfeer."

Al was die sfeer op straat niet al te aange-

naam, zo vindt Maas. "New Caledonia is een

stéénrijk land, het hoort bij Frankrijk, maar is

enorm kolonialistisch. De rijken zijn blank,

de armen zijn donker; de rasta's. Christian

Karembeu heeft er zijn roots liggen, hem

sprak ik nog op het toernooi. De sociale tegen-

stelling is schrijnend. Aan de ene kant van de

stra  at liepen van die madammen met tassen

van Louis Vutton en aan de overkant stonden

rasta's zonder een cent. Ik verteer dat slecht."

Hij zwaaide daarom vrolijk naar de rasta's,

voor de wedstrijden, die in bomen rondom

het veld hingen. De rijken zaten op de tri-

bune. "Omdat wij ze toezwaaiden, kregen

we ze op onze hand. Dat waren ze niet ge-

wend. De rasta's zetten zich op allerlei ma-

nieren af tegen het kolonialisme. Voor de

wedstrijd werden er twee volksliederen ge-

draaid; die van het land zelf en dat van

Frankrijk. De rasta's floten striemend door

La Marseillaise heen!" De eerste wedstrijd

werd met 4-0 gewonnen van Amerikaans

Samoa, waarna het op een knullige manier

mis ging tegen Vanuata (5-1 verlies). "Mis-

schien hebben we fysiek te veel van onze

spelers gevraagd. We speelden in elf dagen

liefst zeven wedstrijden, plus die intensieve

voorbereiding vooraf. Vooral in het duel met

New Caledonia eiste dat zijn tol. Enkele

spelers gingen volledig over de kling." Re-

sultaat: een 8-0 nederlaag. "Gewonnen had-

den we overigens toch nóóit. Dat land is

qua niveau te vergelijken met bijvoorbeeld

FC Eindhoven."

Het was dus hoog tijd voor een beetje aflei-

ding. "In de eerste periode hadden we nog

getraind, maar al snel zagen we dat dát

niet meer nodig was. Als ontspanning zijn

we naar een strandje gegaan. Ging ik met

die gasten allerlei sporten op het strand en

in het water doen. Foppe heeft bedacht-

zaam toe zitten kijken. Dat hadden ze echt

even nodig." Tegen Salomonseilanden werd

de draad weer een beetje opgepakt, al was

dat in het resultaat niet terug te zien: ook

een 5-1 verlies. "Maar ook die ploeg kun je

vergelijken met een topklasser of zelfs een

ploeg in de Jupiler League." 

Geld
De slotwedstrijd tegen Guam werd met 1-1

gelijk gespeeld. Dit leverde de vierde plek

in Groep A op, te vergelijken met een ze-

vende positie op het hele toernooi. "Histo-

risch de beste prestatie ooit van Tuvalu op

de Pacific Games. We hebben daarmee een

goede basis gelegd voor de toekomst. Want

ze willen het nu serieus blijven aanpakken."

Dat gaat onder leiding van de Nederlandse

journalist Koen van Santvoord, die be-

stuurslid is bij de voetbalbond van Tuvalu.

Hij zorgde dat Maas en kornuiten kwamen

en wil in de komende periode meer trainers

uit ons land over laten vliegen. Probleem:

de financiën.

Maas deed alles op vrijwillige basis. "De

reis- en verblijfskosten waren betaald en

dat was allemaal low budget. Logisch, want

het is niet bepaald een rijk land. Dat bedoel

ik puur in de materialistische  zin, qua le-

venswijze en spiritualiteit kennen ze volop

rijkdom." Hai Berden, eigenaar van Saecon,

stopte gelukkig veel centen in het project.

"Zo konden we mooie materialen voor de

spelers regelen." Geld wordt ook gezocht

voor een kunstgrasveld, wat   nodig is om

verder te kunnen groeien en toe te treden

tot de FIFA. Het plan ligt er ook om de Tuva-

luanen een keer naar Nederland te halen.

"Dat lijkt me gewéldig. Ze zoeken daar nog

een sponsor voor. Volgens mij worden die

jongens hier helemaal gek, moet ik elke dag

met ze naar Scheveningen, haha." Het zou

een fantastisch tv-programma opleveren.

De reis raakte Maas diep in zijn ziel. "Heel

vreemd, maar toen ik de eerste dagen terug

was in Nederland, zag ik in plaats van hui-

zen allemaal bomen en in plaats van een

plein zag ik de zee. Zo'n diepe indruk heeft

het op mij gemaakt." Toch gingen ze een

week eerder terug dan gepland. "Om twee

redenen: we wilden terug naar onze fami-

lies én we zouden een week luxe vakantie

krijgen op kosten van de bond van Tuvalu.

Dat vonden wij decadent en hebben we af-

gewezen. Die centen zijn beter te besteden.

Een uur voordat we uitzwaaiden, zat de hele

zaal al vol mensen. Iedereen was in tranen."

Ooit wil de coach terug. "Maar wél met op-

dracht, want anders valt het tegen. Ik heb

diverse contacten overgehouden aan het

avontuur, met de spelers, maar ook met

bonden van landen als Tonga en Samoa.

Maar de financiën om hier alles achter te

laten kunnen ze natuurlijk niet bieden."
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Ambitie
De samenwerking met Foppe de Haan was voor Maas één grote leerschool. "Ik kreeg

veel vertrouwen, uitwisseling en dialoog. Hij zei duidelijk: 'Jij doet dit stukje bespre-

king, jij coacht dan tijdens een wedstrijd'. Ik heb veel respect voor Foppe. Vooral in de

benadering van de tactiek heb ik veel geleerd. Hij kan het belangrijke en het margi-

nale razendsnel van elkaar scheiden. Ook zijn omgang met spelers is uniek, hij cijfert

zich volkomen weg in de groep." De Haan is net als zijn assistent enorm fanatiek. "Ge-

lukkig was zijn vrouw Geke erbij. Als de spanning te hoog opliep, zorgde zij dat onze

aandacht werd verlegd. Zij relativeerde, waar Foppe, Etiënne en ik héél ver in het

toernooi opgingen. Vooraf had ik me ingenomen daar op te letten, maar eenmaal in de

arena, gelden er andere wetten."

Inmiddels is de coach terug op vertrouwde grond, in Roosendaal. Al was hij na

terugkomst even helemaal klaar met voetbal. "Ik moest er even niks meer van

hebben. Tot ik op een zondag op mijn fiets ben gestapt en met mijn zoontje in de

buurt een wedstrijdje ben gaan kijken. Zo ging het weer kriebelen." Zijn ge-

plande sabbatical werd dan ook al snel onderbroken. "Ik kwam bij derdeklasser

V.V. Alliance, waar ze vroegen of ik een adviesfunctie wilde vervullen. Dat kon ik

wel plaatsen in dit jaar. Het was een soort vriendendienst van mensen die ik van

vroeger ken." Bij V.V .Halsteren ging het ongeveer hetzelfde. "Ik had als onder-

grens gesteld om minimaal bij een eersteklasser te gaan werken. Halsteren staat

eerste in de 2e Klasse, maar is enorm ambitieus."

Het is bovendien in zijn regio. Een belangrijke pré. "Ik heb ook wat aanbiedingen

gehad uit de Hoofdklasse en de Topklasse, maar daarvoor moest ik minimaal an-

derhalf uur rijden. En ik heb me nooit ergens te klein voor gevoeld, maar ook niet

te groot. Ik heb zin om bij Halsteren aan de slag te gaan." De ambitie om ooit in

het betaald voetbal te werken, blijft echter bestaan. "Ik sprak voor de zomer al

met een club uit de Jupiler League, maar dat werd helaas nooit concreet. 

Ik moet geduld hebben en wachten op een kans."

Naam: Peter Maas

Geboortedatum: 14-09-1969

1994-1996 RBC Roosendaal C1 
2 kampioenschappen

1996-1997 RBC Roosendaal B1
2e plaats

1997-2000 RBC Roosendaal A1
kampioenschap, 3e en 2e plaats

1999-2000 RBC Roosendaal 
stage onder Robert Maaskant

2000-2001 V.V. Rillandia
na 3 maanden vetrokken, 2e Klasse
(za.)

2001-2005 WDS '19
kampioenschap en promotie naar 
4e Klasse, 3 periodetitels

2004-2005 Lierse SK 
stage onder Emilio Ferrera

2005-2008 V.V. Steenbergen
2 kampioenschappen (4e en 3e 
Klasse), 3 periodetitels, 2x kwart-
finale beker, 2x sportploeg van het 
jaar, nominatie amateurtrainer van 
het jaar 2008, VVON/CBV in Tilburg

2005-2006 FC Cappellen
stage onder Bart de Roover

2008-2011 V.V. Baronie
kampioenschap Hoofdklasse B, 
achtste finale KNVB Beker, sport-
ploeg van het jaar Stad Breda, 
promotie naar Topklasse, 
trainingsdemonstratie CBV 
in Tilburg

2008-2009 NAC Breda
stage onder Robert Maaskant

2011 Tuvalu
4 weken bondscoach, 5 weken 
assistent onder Foppe de Haan, 
deelname aan Pacific Games

2011-2012 V.V. Alliance
Technisch adviseur

2012 V.V. Halsteren

PASPOORT
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OEFENVORMEN

Opbouw van achteruit 

Organisatie: 
- Het veld is 25 bij 25 meter
- Aan beide zijden staat 1 grote goal met 1 keeper
- Naast elke goal staat aan elke kant 1 neutrale kaatser (wit)
- De bal mag maximaal 2 keer worden geraakt, de kaatser mag hem maar

1 keer raken
- In het veld spelen 3 spelers tegen elkaar en proberen te scoren door 

gebruik te maken van de kaatsers

Coaching:
- Vrijlopen, zoek de ruimte
- Strak en snel inspelen op het juiste been
- Maak oogcontact met kaatser
- Eis de bal op
- Denk vooruit, weet waar je de bal gaat spelen voordat je hem krijgt
- Hoog baltempo
- Coach je teamgenoten

Kaatsen en scoren 

Organisatie:
- 1 keeper op een groot doel, moet met 2 verdedigers voorkomen dat 

3 aanvallers scoren
- 1 van de aanvallers geeft een bal de hoek in, hij loopt zelf met 

2 teamgenoten richting het doel
- Daar moeten ze afwerken
- 1 aanvaller komt bij de 1e paal, 1 bij de 2e paal en 1 door het midden

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

bijgesloten 

Afronden uit voorzet

Organisatie: 
- Speel op een half veld
- De opbouwende partij heeft 1 keeper die een groot doel verdedigt
- Verder bestaat de opbouwende partij uit 4 verdedigers en 3 middenvelders
- Er kan worden gescoord in 2 kleine doeltjes
- De storende partij heeft 3 aanvallers en 2 middenvelder
- De keeper krijgt de bal bij elke spelhervatting

Coaching:
- Verdedigers maken oogcontact met middenvelders
- Verdedigers lopen vrij zonder bal
- Strak inspelen op juiste been
- Aanvallers jagen af, kantelen tussen verdedigers
- Zoek de zijkanten op

10 | DeTrainerCoach

TC 12.01 new v7.qxp:Opmaak 1  13-02-2012  16:32  Pagina 10



DeTrainerCoach | 11

OEFENVORMEN

Opbouw van achteruit (mogelijke vervolgvorm)

Organisatie: 
- Dit is een vorm die je voorbereidend aan de ‘kaatsen en scoren’ vorm 

kunt doen
- Het veld is 25 bij 25 meter
- Op elke zijde een kaatser
- De bal mag maximaal 2 keer worden geraakt, de kaatser mag hem 

maar 1 keer raken
- In het veld spelen 3 spelers tegen elkaar en proberen op balbezit te spelen

Coaching:
- Vrijlopen, zoek de ruimte
- Strak en snel inspelen op het juiste been
- Maak oogcontact met kaatser
- Eis de bal op
- Denk vooruit, weet waar je de bal gaat spelen voordat je hem krijgt
- Hoog baltempo
- Coach je teamgenoten

Kaatsen en scoren (voorbereidende vorm)

Organisatie:
- 1 keeper op een groot doel, moet met 2 verdedigers voorkomen dat 

4 aanvallers scoren
- De aanval begint met een pass in de voeten van de spits, die wordt verde-

digd door een verdediger. De verdediger moet de bal onder druk van de
verdediger de bal aan één van de twee oplopende vleugelspitsen spelen

- Deze vleugelspits haalt de achterlijn en geeft voor op de drie andere aan-
vallers, die worden verdedigt door twee verdedigers (tweede verdediger
doet pas actief mee nadat de spits is ingespeeld)

- Daar moeten ze afwerken
- 1 aanvaller komt bij de eerste paal, 1 bij de tweede paal en 1 door het 

midden
- 1 van de aanvallers blijft staan als nieuwe spits, de overige drie gaan 

terug naar hun beginpositie

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

wordt bijgesloten

Afronden uit voorzet (variatie)

Organisatie: 
- Driekwart veld in plaats van half veld
- De opbouwende partij heeft 1 keeper die een groot doel verdedigt
- Er komt bij de rode partij een spits bij en bij de blauwe partij een 

verdediger + keeper
- Rode partij kan nu ook scoren in grote doel met keeper
- De keeper krijgt de bal bij elke spelhervatting
- Hoeken weggehaald om te voorkomen dat middenvelders steeds 

diep staan/lopen

Coaching:
- Verdedigers maken oogcontact met middenvelders of spits
- Verdedigers lopen vrij zonder bal
- Strak inspelen op juiste been
- Aanvallers jagen af, kantelen tussen verdedigers
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Jesse van Eijden, jeugdtrainer s.v. Orion: 

"Ik probeer zo min
mogelijk te praten"
12 | DeTrainerCoach

JEUGDTRAINER AMATEURVOETBAL 
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Het beeld dat mensen bij F'jes hebben is

vaak wat lacherig. Langs de lijn staat een

vader of zelfs moeder die een horde kleine

knapen 'de wei'  instuurt om ze in kluitjes

achter een bal aan te laten rennen. Dat zal

ook vast op sommige velden gebeuren.

Maar niet bij s.v. Orion. Bij de Nijmeegse

club heeft Jesse van Eijden de jongste spe-

lertjes onder zijn vleugels. Hij brengt graag

structuur in het spel,  hoopt spelertjes

technisch te verbeteren en ziet ze het liefst

met een lach op het gezicht rondlopen. 

"Ik vraag niet te veel discipline", aldus de

coach. "Op school moeten ze al de hele dag

hun gemak houden. Ik hou mijn praatjes

liefst zo kort mogelijk en laat ze lekker veel

voetballen. Die kleintjes moeten hun gang

gaan om hun energie kwijt te kunnen." 

Over de rooie
De laatste jaren is s.v. Orion uit haar jasje

gebarsten. Op zaterdag staan de velden vol

met fanatieke spelertjes en al even enthou-

siaste ouders. Liefst dertien F- en veertien

E-teams spelen wekelijks hun wedstrijdjes.

Van Eijden is trainer van de standaard-

teams van de jongste talentjes: de F1 en F2

én van de E3 en E4. "Dat zijn de eerstejaars

E-pupillen, die het jaar daarop waarschijn-

lijk naar de E1 of E2 kunnen. Omdat we zo-

veel teams hebben, is besloten er nog twee

extra selectieteams bij te maken." 

"Ik kan op zaterdag lekker op bed gaan lig-

gen tot in de middag. Maar zo ben ik niet, ik

heb weinig slaap nodig", vertelt de trainer,

die doordeweeks aan de Academie voor 

Lichamelijk Opvoeding (ALO) studeert. 

"Op zaterdag begin ik meestal om negen

uur met de F2, dan sluit ik aan bij de E4,

vervolgens de F1 en tot slot de E3. Rond

een uur of vier zit het er dan weer op. Ik

ben vanuit mijn opleiding heel erg bezig

met het herkennen van gedrag bij kinderen.

Dat vind ik een enorm interessant proces:

wanneer en waarom wordt een kind boos

en waardoor krijg ik ze juist blij?"

Trekjes
Bij s.v. Orion lopen over het algemeen 'de

lieve, zelfs wat verlegen' jongens rond. "Ik

kom vanuit mijn opleiding veel in contact

met allerlei kinderen in Nijmegen, dus ik

weet dat het ook heel anders kan. Natuur-

lijk, op die leeftijd is er altijd wel iets, ook

bij de lieve, rustige jongens. Maar over het

algemeen is een probleem na één waar-

schuwing of een boze blik opgelost."

Slechts af en toe heeft hij meer moeite met

een kind. "Afgelopen seizoen stond ik bij

een wedstrijd te kijken, waar een spelertje

helemaal over de rooie ging, hij gooide een

bal weg en ging als een dolle springen en

rennen."

Dat probleem smoorde Van Eijden al voor

het seizoen in de kiem. "Hij bleek een con-

centratiegebrek te hebben en absoluut niet

tegen zijn verlies te kunnen. Ik heb gezegd:

dit is niet leuk voor ons, maar ook niet voor

jou. Als je zo boos bent, kun je niet voetbal-

len. We hebben daarom een afspraak ge-

maakt: als het niet gaat geeft hij dat zelf

aan en kan hij even gaan zitten. Op het mo-

ment dat hij weer rustig is, komt hij naar mij

en praten we er even over. Vervolgens kan

hij weer meedoen."

Over dit soort dingen praat de jonge coach

voortdurend met zijn collega's. Na elke

training zitten ze een kwartier tot een half

uur samen om tafel. "Dan praten we door

hoe we het beste met een kind kunnen 

omgaan en hoe bepaalde situaties moeten

worden aangepakt." De meeste moeite

heeft hij met de omgang van de kinderen

met winst en vooral verlies. "Ik probeer

voor elk duel op een andere manier uit te

leggen dat het niet het einde van de wereld

is als ze verliezen, maar winnen is natuur-

lijk leuker. Sommige kinderen kunnen 

De 22-jarige Jesse van Eijden is

bezig aan zijn vierde seizoen als

trainer bij s.v. Orion. De student

leert de jongste talentjes hun eerste

stapjes richting voetbaltop. "In de F-

en E-pupillen maken spelertjes een

héél snelle ontwikkeling door."

Tekst: Jeroen de Laat

Foto’s: Arno Luft
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moeilijk met verlies omgaan. Ik probeer

de trekjes te herkennen die ze hebben als

ze boos worden."

Spekje
Leren, leren, leren. En alles door plezier te

maken. Dat zijn de kernwoorden van de op-

leidingsmethode van Van Eijden. "Ik praat zo

min mogelijk met mijn spelertjes. Bij een be-

spreking van meer dan tien minuten, raak ik

ze 'kwijt'. De concentratie is dan weg. Ook

probeer ik ze in kleine groepjes of individu-

eel iets uit te leggen, maximaal met vieren

bij elkaar, anders zijn ze snel afgeleid." En

ander slimmigheidje is beeldende uitleg. "Ik

pak er een bord bij en begin te tekenen, dan

begrijpen ze iets sneller. Of ik doe het met

beeldend taalgebruik. Neem onze opstelling,

als ik zeg: we spelen in twee spekjes, dan

weten ze precies wat ik bedoel."

"Ik speel met een keeper die in balbezit

meevoetbalt, een linker- en een rechter-

verdediger. Die vormen een driehoekjes,

in de vorm van een spekje. Op het mid-

denveld staat links en rechts een speler

en voorin staat er één, ook een 'spekje'."

In het tactische aspect blijft de coach

zeer bescheiden. "Dat komt later wel, in

hogere elftallen. Tijdens de training zijn

we alleen bezig met het technische ge-

deelte. Waar ik vooral op hamer is het

positiespel, dat ze op hun plek staan, en

het aanbieden en vrijlopen zonder bal.

Soms zie ik iemand bij een ingooi om de

bal staan vragen, terwijl er een verdedi-

ger in zijn rug staat. Ik leg ze uit dat ze

niet zoveel naar de bal, maar meer naar

het veld moeten kijken. Kijk waar de

ruimte ligt en probeer vrij te komen van

je mannetje."

"De verdedigers laat ik een denkbeeldige

lijn trekken tussen de goal en hun man-

netje. Ze moeten dan zelf op die lijn gaan

lopen, vlak bij hun man. De F2 pikte dat dit

seizoen al heel snel op, bij de F1 duurde

dat wat langer, maar nu gaat het bij beide

Naam: Jesse van Eijden

Geboortedatum: 22 januari 1990

2008-2009 Orion F1 en F2

2009-2010 Orion F1 en F2

2010-2011 Orion F1, F2, E3 en E4 + begeleider 
van trainers F- en E-teams

2011-2012 Orion F1, F2, E3 en E4 + begeleider 
van trainers F- en E-teams

PASPOORT
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teams goed." Dat de één het sneller oppikt

dan de ander zie de trainer allerminst als

een probleem. "Herhalen is belangrijk op

deze leeftijd. Ik kan wat vertellen en ze iets

laten doen, maar vaak zijn ze dat na een

week alweer vergeten. Het is dus een

kwestie van herhalen, herhalen, herhalen.

Ook probeer ik overal een wedstrijdelement

in te bouwen. Als ze onderling partijtje 

spelen, is de intensiteit en de concentratie

hoger en worden ze beter. Maar: plezier

staat áltijd voorop. Het moet niet te 

competitief worden."

Positief coachen
De voorbereiding op een wedstrijd gaat in

grote lijnen telkens hetzelfde. Van Eijden:

"Ik roep ze eerst allemaal bij elkaar. Dan ga

ik lekker met ze praten over de dagen voor

de wedstrijd en probeer ze blij te maken.

Het gaat dan nog niet over de wedstrijd.

Vervolgens vertel ik de opstelling en deel

ik de ploeg in twee of drie groepjes in. Ze

gaan dan  trainingsvormen doen waar ze

doordeweeks aan hebben gewerkt, oefe-

ningen die ze leuk vinden. Vlak voor de

wedstrijd roep ik ze allemaal bij me en

spreek ik ze in twee groepjes toe: de ver-

dedigers en de aanvallers. Ik vertel nog

even wat we graag willen zien en dan 

kunnen ze beginnen."

Een negatief woord zal er nooit over de lip-

pen van de jonge coach rollen. Hij probeert

zijn kinderen te stimuleren en prikkelen

door op een positieve manier te coachen.

"Als ik een spelertje voor een wedstrijd iets

heb uitgelegd en dat doet hij direct goed,

nou, dan is het een feest langs de kant! Ik

vind dat fantastisch om te zien en zal dat

duidelijk laten merken. Zo'n jochie is hele-

maal trots als je roept dat het geweldig

gaat."

Ontwikkeling van jeugd is belangrijk. Meer

nog dan winnen. "Maar we hebben geen

standaard wat we iemand willen aanleren

in een seizoen. Als een speler graag pass-

jes geeft, moet hij dat vooral blijven doen.

En als iemand graag dribbelt en acties

maakt, laat ik hem zijn gang gaan. Ik vind het

prachtig om te zien als hij dat hele veld over

dribbelt. Voor mijn part loopt hij zo de achter-

lijn over! Maar hoe hoger ze komen, hoe

meer weerstand er komt. We zijn een grote

club en spelen tegen goede teams uit de

regio. Op het schoolplein en het grasveldje in

de buurt lopen ze hun vriendjes zo voorbij,

omdat ze fysiek verder zijn, maar in wedstrij-

den wordt dat steeds lastiger. In de F'jes

mogen ze bijvoorbeeld achterin acties

maken, in de E-pupillen niet meer. Daar leren

de pingelaars overspelen. Gaat vaak vanzelf.

Meestal zie je een duidelijk omslagmoment

in hun denkwijze: 'Hey, ik kan er niet meer

zelf doorheen dribbelen. Maar als ik over-

speel, maken we meer kans om te winnen'."

Brazilië
In de zoektocht naar nieuwe spelertjes,

hanteert Van Eijden enkele duidelijke pun-

ten. "Ik ga veel rondkijken bij trainingen en

zie snel wat ze kunnen. Ik let vooral op het

plezier en enthousiasme van een spelertje.

Als hij dertig meter achter een bal aanrent,

zegt dat veel. Spelers die enorm fanatiek

zijn, leren op deze leeftijd het snelst, die

gaan hard vooruit. Harder dan spelers die

het vooral van hun voetbalkwaliteiten moe-

ten hebben. Maar natuurlijk let ik op ook de

motoriek en de balaanname." Het is deze

snelle ontwikkeling waar de trainer het

meest van geniet. "Op deze leeftijd worden

kinderen héél snel beter. Als ik ze drie

weken op iets laat trainen, merk ik al direct

de vooruitgang."

"Ik werd laatst door één van mijn E1-spelertjes 

gevraagd om mee naar Vitesse te gaan kijken. 

Hij speelt selectiewedstrijdjes bij die club. Ik vond

het fantastisch om te zien hoe de beleving bij die

spelers is en wat zij met een bal kunnen. Op dat mo-

ment besefte ik, dat ik heel graag jeugdleider wil

worden bij een club als Vitesse of NEC." Maar de

eerste stap in zijn persoonlijke ontwikkelingsproces

is het afmaken van de ALO. "Als dat klaar is, ga ik

aan wat trainerscursussen beginnen, want ik heb

nog geen enkel diploma. Ik ben van plan zo veel 

mogelijk te gaan trainen."

Welke leeftijdscategorie spreekt hem aan? "De F'jes

en E'tjes vind ik nu heel leuk, maar ook de D's lijken

me fijn om te trainen. Die zijn iets verder en kunnen

al wat meer. Kan ik ook ingaan op tactiek. En ze

maken kennis met een heel speelveld, ook een uitda-

ging. Het liefst zou ik al deze categorieën tegelijk

coachen! De C-jeugd is voor mij op dit moment wat

te fanatiek, daar gaat het vaak alleen om het winnen.

Ik vind het mooier dat spelers plezier hebben en het

snel van zich af kunnen zetten als ze een keer verlie-

zen. Ook heb ik in mijn hoofd zitten om ooit eens naar

Brazilië te gaan om daar voetbaltraining te geven."

Jesse’s toekomst
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Organisatie: 
- Baken met 4 pylonen een vierkant van 12 x 12 meter af
- Maak 4 tweetallen
- Ieder tweetal heeft 1 bal
- De ene speler van het tweetal is aanvaller, de ander verdediger
- De aanvaller dribbelt met de bal door het vierkant
- De verdediger probeert de bal af te pakken, de aanvaller moet dat voorko-

men door weg te kappen
- Na 2 minuten spel stil en vragen hoe vaak elk tweetal gekapt heeft
- Vervolgens wisselen aanvaller en verdediger van rol

Coaching:
- De bal kort bij de voet houden als je dribbelt
- Kap snel en kort weg van de tegenstander
- Houd de tegenstander en de bal in het oog

Uitkappen van tegenstander

Organisatie:
- Zet 2 pylonen 15 meter uit elkaar 
- Bij de ene pylon staat een verdediger met bal en aan de overkant

een aanvaller zonder bal
- Zet 2 doeltjes op de denkbeeldige middellijn tussen de pylonen
- Maak voor elk doeltje een poortje met 2 pylonen
- De verdediger passt de bal strak naar de aanvaller
- De verdediger rent achter de gespeelde bal aan en probeert hem af te

pakken
- De aanvaller moet eerst tussen een van de poortjes door dribbelen

voordat hij mag scoren

Coaching:
- Tempo hoog houden
- Probeer de verdediger met schijnbewegingen te misleiden
- Hou de bal kort aan de voet

Techniek - verbeter schijnbewegingen

Organisatie:
- Zet op 15 meter afstand van elkaar telkens 2 pylonen vlak bij elkaar
- De spelers dribbelen van pylon naar pylon en terug
- Bij de pylon moet worden teruggekapt
- Terug op het startpunt passen ze de bal naar de overkant
- Deze speler dribbelt en kapt op dezelfde manier tussen de pylonen
- Hij passt de bal weer terug naar de overkant
- De speler pakt de bal vast en gaat op de grond zitten; wie is het eerste

klaar?

Coaching:
- Snel dribbelen
- Bal kort aan de voet houden
- Over de bal kijken
- Kort kappen
- Hard inpassen
- Variatie: Alles met het verkeerde been laten doen

Techniek - verbeter balgevoel 
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OEFENVORMEN

Organisatie: 
- Spelers stellen zich in drietallen achter een pylon op
- Speler 1 dribbelt op snelheid naar de pylon en kapt de bal daar af
- Daarna versnelt hij en komt terug naar de beginpositie
- Dan komt speler 2 die hetzelfde doet

Coaching:
- De bal kort bij de voet houden als je dribbelt
- Kap snel en kort weg
- Over de bal heen kijken

Bijzonderheden:
- Deze vorm is prima in het begin van de training te gebruiken 

als voorbereidende vorm

Het verbeteren van het afkappen van de bal

Organisatie:
- Twee verdedigers, de rest van de spelers stelt zich met bal achter 

de twee pylonnen op
- De eerste twee spelers dribbelen op de verdediger af en proberent 

te scoren door over de lijn aan de andere kant te dribbelen.
- Dribbelen aan de zijkant levert twee punten op, dribbelen over de 

middelste lijn 1 punt
- Op het moment dat er gescoord wordt, blijf je aanvaller, als de verdediger

de bal verovert, dan wordt de aanvaller de nieuwe verdediger
- Steeds op teken van de trainer met twee spelers tegelijkertijd starten

Coaching:
- Tempo in de actie hoog houden
- Probeer de verdediger met schijnbewegingen te misleiden
- Hou de bal kort aan de voet

Het verbeteren de schijnbeweging

Organisatie:
- Er worden twee groepen spelers van gelijk aantal gemaakt, 

per groep 1 bal
- Op 5 meter staat een eerste pylon, 5 meter verder een tweede 

en nog 5 meter verder een derde
- Op teken van de trainer start de eerste speler en kapt de bal om de 

eerste pylon heen. Hij geeft de bal over aan de tweede speler, etc.
- Op het moment dat speler 1 weer aan de buurt is, gaat hij om 

pylon 2 heen, idem de andere speler
- Welke groep gaat met alle spelers het snelst om drie pylonnen heen?

Coaching:
- Snel dribbelen
- Bal kort aan de voet houden
- Over de bal kijken
- Kort kappen

Het verbeteren van het balgevoel
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WEBSITE

UW WEBSITE VVON.NL
VANAF 1 MEI 2012 TOTAAL VERNIEUWD

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.

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

Uw persoonlijke inloggegevens volgen in de komende ”De TrainerCoach”
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STUDIEDAG VVON DISTRICT OOST

Studiebijeenkomst:
reis door het mentale 
landschap

Drie workshops over het mentale

aspect binnen het voetbal. Mental

coach Sip Kruze nam de ruim zes-

tig trainers uit District Oost mee

door het proces van mentale bege-

leiding. Kruze was achteraf zeer te-

vreden: “Veel trainers vinden het

nuttig om over dit thema te praten.”

Tekst: Rogier Cuypers
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Tijdens de eerste sessie kwamen Peter

Bosz (Heracles Almelo) en sportpsycholoog

Paul van Zwam aan het woord, Erik ten Hag

(PSV) was aanwezig tijdens de tweede ses-

sie van het Polman Stadion in Almelo. De

bijeenkomsten stonden onder leiding van

mental coach Sip Kruze. “Ik kijk positief

terug op deze bijeenkomsten. Het beeld dat

ook de aanwezigen het leerzaam vonden,

werd bevestigd door de evaluatieformulie-

ren. Natuurlijk moeten er wat dingen bijge-

slepen worden tijdens de bijeenkomsten.

Toch merkte ik dat veel trainers het nuttig

vinden om goed over dit thema te praten.

Iedereen heeft ook aangegeven later nog

dieper op zaken in te willen gaan. Ze heb-

ben nog meer behoefte aan verdieping.” 

Doelstelling
“Het doel van de bijeenkomst was de cur-

sisten een reis door het mentale landschap

bieden en inzicht geven dat het soms an-

ders is dan zij denken”, vervolgt Kruze. “Bij

de derde sessie heb ik een golfer als voor-

beeld genomen. Als je (af)slaat, dan komt

er een aantal technische aspecten bij kij-

ken. Je moet dat perfect beheersen. Een

van de belangrijkste is daarvan dat je

steeds naar de bal blijft kijken. Dat zelfde

geldt voor een voetballer. Als een verdedi-

ger tegenover een aanvaller staat, moet hij

naar de bal blijven kijken. Een vrije trap,

niet opkijken als je naar de bal loopt. Maar

ondanks een goede uitoefening van je

techniek en je concentratie, spelen er meer

factoren een rol. Kun je je zodanig concen-

treren dat je in het NU kunt staan? Het los-

laten van wat was en wat komt? Dat kun je

bereiken door te focussen op de bal, je di-

recte actie. Een golfer die net een zware

vergadering achter de rug heeft, slaat on-

danks een goede techniek de bal vaak niet

goed. Kunnen focussen is belangrijk. Fred

Rutten zegt daar vaak van: 'hoog in de con-

centratie kunnen blijven'. Tijdens de

tweede sessie hebben we naar een wed-

strijd van Jong Heracles gekeken en daarin

was de vooractie van de buitenspeler van

Heracles steeds goed, maar zijn vervolg

niet. Hij had niet de rust om zich te blijven

focussen. Dat heeft dus met het vasthou-

den van je concentratie te maken.” 

Indrukwekkend
Giovanni Zweers was één van de aanwezi-

gen tijdens de drie bijeenkomsten in Al-

melo. De trainer van SC Veluwezoom uit

Velp was zeer te spreken over de sessies.

“De eerste keer was heel indrukwekkend

met Peter Bosz en mental coach Paul van

Zwam. Ik had toch een ander beeld van een

mental coach. Je hoort er wel vaker iets

over op tv, maar het is leuk het nu eens van

dichtbij mee te maken. Het beeld dat ik had

van een mental coach was dat hij met spe-

lers praatte over bepaalde situaties. Bosz

gaf echter aan dat het bedoeld is om de

trainer te coachen en hem te laten zien hoe

met spelers om te gaan. Tijdens de eerste

sessie werd het duidelijk dat het heel een-

voudig is om de negatieve kanten te benoe-

men, maar als speler voel je jezelf ook goed

als je eens een schouderklopje krijgt. Dat

doet iets met je. Dat moet je belichten.”

De trainer van Veluwezoom merkt dat de

mentale aspecten in het trainerschap veel

weg hebben van het ‘normale leven’. “Ik

werk in het dagelijks leven veel met men-

sen. Ik geef talenten karaktertraining, dus

let heel erg op de plusjes. De minnetjes zijn

niet van belang. Om de plussen te bena-

drukken, merk je dat er een glimlach bij

persoon ontstaat. Het werkt en ik heb het

zelf gezien. Het is mooi dat er op dit niveau

op dezelfde manier gewerkt wordt als in

het dagelijks leven.” 

Groepen
Tijdens de eerste en derde bijeenkomst

deelde Kruze de cursisten in groepen van

zeven in. De trainers waardeerden deze

vorm. “Er ontstaat soms iets van herken-

ning en soms zijn dingen ook vernieu-

wend”, vertelt Kruze. “Een vraag waar de

groepen mee bezig gingen, was bijvoor-

beeld ‘hoe kanaliseer ik teveel druk op een

team of speler?’ en ‘hoe ga ik om met een

spits die een tijd niet scoort?’. Als je naar

het mentale aspect kijkt, dan is analyse

cruciaal. Een goede analyse voorkomt ver-

keerde oplossingen. Trainers gaan dan ver-

der of dieper in hun aanpak.”

Zweers zelf was ook voor de bijeenkomsten

in Almelo al bezig met het mentale aspect.

“Het is belangrijk om te weten hoe de mens

in elkaar zit. Ik doe ook aan dossiervor-

ming. Ik ken de persoonskenmerken en

kwaliteiten van mijn spelers. Ieder heeft

een eigen benadering nodig. Ik ben een

mensenmens, dus daardoor besteed ik er

wat meer aandacht aan. Je moet weten

hoe je iemand moet benaderen als je tot

een topprestaties wilt komen. Je moet

weten hoe hij reageert op bepaalde zaken,

dus ook als je hem minder leuk benadert.”

Toch hebben de bijeenkomsten ook voor

Zweers nut gehad. “Je hoort het eens van

een andere kant en het is fijn om er met an-

dere trainers over te praten. Iedereen heeft

zijn eigen visie op bepaalde zaken. Het is

handig het vaker te doen, want ik wil zelf

ook vaker naar andere bijeenkomsten gaan.

Het gaat niet alleen maar over voetbal.” 
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STUDIEDAG DISTRICT OOST

'JE MOET WETEN HOE IEMAND TE BENADEREN
ALS JE TOT EEN TOPPRESTATIE WILT KOMEN'

'DE TRAINERS HEBBEN
NOG MEER BEHOEFTE

AAN VERDIEPING'
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Meer bijeenkomsten
Waar Zweers wel aandacht besteedt aan

de mentale aspecten binnen het voetbal,

daar merkt Kruze dat het bij veel andere

trainers anders is. Om die reden wil de

VVON ook graag meer van dit soort bijeen-

komsten organiseren. Om ook trainers uit

andere districten te wijzen op de winst die

er op het mentale aspect te behalen valt.

“Er zijn maar weinig trainers die specifiek

iets met mentaliteit doen als het gaat om

trainingsvormen. Concentratie wordt bij-

voorbeeld amper getraind, spelers worden

alleen opgepept. Er valt op mentaal gebied

een hoop winst te behalen, door het men-

tale aspect meer op de voorgrond te laten

treden. Als trainers meer inzicht hebben in

hoe spelers zijn, dan zullen ze niet zo snel

voorbarige conclusies trekken als het soms

niet lukt.”
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STUDIEDAG DISTRICT OOST

'KUNNEN FOCUSSEN 
IS BELANGRIJK'

Sip Kruze

Sip Kruze is al twintig jaar ondernemer. In eerste instantie als eigenaar van
een organisatie- en managementadviesbureau; de laatste jaren met het bu-
reau voor intuïtief management, ´Sip Kruze, persoonlijke ontwikkeling´. 

De huidige focus ligt op een drietal terreinen: coachingstrajecten voor ma-
nagers en medewerkers, intervisiegroepen/klanbordgroepen voor onderne-
mers/managers en Burgermeesters en mental coaching in de sport. 

Vier seizoenen is hij verbonden geweest aan de voetbalacademie FC
Twente/Heracles waar hij samen met een collega zowel trainers van de
jeugdelftallen als met de spelers van de jeugdopleiding heb gewerkt. De sa-
menwerking leidde tot een (werk)boek (Voetballen Scoren Winnen met je
persoonlijkheid) om het mentaal trainbaar te maken. Daarnaast verzorgde hij
workshops voor het Olympische elftal, de Coaches Betaald Voetbal (CBV) en
voor de KNVB-academie. Voetbalclubs vragen zijn aandacht voor het geven
van periodieke workshops aan trainers en hij verzorgt een aantal specifieke
begeleidingstrajecten voor spelers en trainers. (BVO’s en amateurs) 
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PSYCHOLOOG

Sportpsychologie is de tak van wetenschap, die de mentale aspecten van beweging bestudeert. Daarbij

bestudeert de sportpsychologie ook het gedrag in situaties van sport en bewegen. Hierbij worden de prin-

cipes van de reguliere psychologie toegepast. Aan de ene kant brengt sportpsychologie de invloed van

psychologische en emotionele factoren op sport in kaart en aan de andere kant de invloed van sport op

psychologische en emotionele factoren. Een sportpsycholoog houdt zich onder andere bezig met het ver-

zorgen van mentale training en coaching van (top)sporters, (top)coaches, (top)teams en (top)sportorgani-

saties. Het uitgangspunt daarbij is dat er vier groepen van factoren zijn die samen bepalen hoe goed een

sporter presteert: fysieke, technische, tactische en mentale factoren.

Wie wil winnen, zal moeten
leren daar zo min mogelijk
aan te denken!
Tekst: Huibrecht Boluijt,  (n.a.v. zijn lezing op 10-11-2011 in District Zuid 1)

SPORTPSYCHOLOGIE
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PSYCHOLOOG

Bekende mentale factoren die invloed kunnen

hebben op de prestatie van sporters zijn bij-

voorbeeld: zelfvertrouwen, motivatie, aan-

dacht en concentratie, doorzettingsvermogen,

mentale weerbaarheid, omgaan met tegensla-

gen (coping), wedstrijdspanning en angst in

sport. In teams komen daar elementen bij als:

groepscohesie, collectief zelfvertrouwen,

communicatie en leiderschap (van coach en

groepsleden).

Van der Gijp en Derksen
Mij is gevraagd om naar aanleiding van de op

de VVON-studiedag gehouden lezing, over de

verstandhouding tussen sportpsychologie en

voetbal, in dit artikel terug te komen op mijn

visie op sportpsychologische ondersteuning

in de voetballerij. Tevens is mij gevraagd om

mij kort nader aan u voor te stellen. 

Mijn naam is Huibrecht Boluijt en heb zelf ja-

renlang gevoetbald.  Als jongetje van vijf of

zes jaar ben ik begonnen bij v.v. Dinteloord,

een zaterdagclub. In de jeugd speelde ik daar-

bij ook voor verschillende KNVB-selecties. 

Op mijn vijftiende jaar speelde ik mijn eerste

wedstrijd in het eerste elftal. In die periode

werd ik (destijds door Wim Jansen) uitgeno-

digd voor een oefenstage bij het Nederlands

elftal onder zestien jaar, waaraan ik spijtig ge-

noeg door omstandigheden geen gehoor kon

geven. Enkele jaren nadien werd ik uitgeno-

digd voor een oefenstage bij NAC maar ver-

koos te gaan spelen bij Hoofdklasser

Halsteren. Het was in de tijd dat er van een

topklasse nog geen sprake was. Op mijn

tweeëntwintigste jaar ben ik noodgedwongen

gestopt met voetbal. Ik was inmiddels Licha-

melijke Opvoeding gaan studeren. Een inten-

sieve studie die leidde tot een zware blessure.

Een jaar of acht heb ik gymnastiek gedoceerd

en daarnaast studeerde ik eind jaren negentig

af in de psychologie. Inmiddels ben ik gezond-

heidspsycholoog, wat inhoudt dat ik mensen

met psychische problemen behandel. Naast

het werk als therapeut groeide ook de inte-

resse voor de combinatie tussen sport en psy-

chologie. Ik adviseer nu zowel sporters, teams

alsook sportorganisaties. Maar het grootste

deel van mijn werkweek bestaat uit de bege-

leiding van mensen op klinisch gebied, het be-

handelen dus. De combinatie van klinische

gesprekservaring met (sport)psychologische

kennis en bovendien een actieve sportprak-

tijkkennis is mijns inziens een pré. Dat ik tij-

dens mijn studie Lichamelijke Opvoeding ook

nog eens het nodige heb meegekregen op het

gebied van inspanningsfysiologie, agogiek,

anatomie,  didactiek, methodiek, techniek en

tactiek is in het kader van mijn werk als sport-

psycholoog alleen maar extra handig. Ik kan

daardoor makkelijk uit mijn kaders stappen en

andere belangen meewegen in mijn adviezen.

De mensen voor wie ik spreek, zeggen wel

eens dat ze bij mij het gras als het ware rui-

ken. Het is in mijn voordeel dat ik de taal van

de toehoorders spreek. Ik spreek geen stan-

daard psychologentaal. Hoewel de materie

complex is, ben ik goed te begrijpen, zo hoor

ik altijd terug. Doordat ik de lezingen doorspek

met korte filmpjes die dienen als casuïstiek

wordt het handelen van de coach meer in-

zichtelijk gemaakt en de zware psychologi-

sche stof derhalve beter behapbaar. De heren

van Voetbal International (Derksen, Van der

Gijp e.a.) zijn voor mij een prima stel analytici

die vaak ongewild een lans breken voor de

sportpsycholoog in de voetballerij. Althans,

dat wat zij zeggen sluit in elk geval nauw aan

bij mijn visie op mental coaching. Onder an-

dere namelijk het feit dat je je als coach moet

beperken, nederig en eenvoudig moet zijn en

moet erkennen dat niet jij het succes brengt

maar dat onder andere de kwaliteit van de re-

latie tussen jouw en je sporter het fundament

vormt voor het beter presteren. De ervaren

veiligheid is namelijk de enige bron van waar-

uit de prestatie geoptimaliseerd kan worden.

Het presteren is uiteraard de uitkomst van een

bi-directioneel proces, maar het creëren moet

worden overgelaten aan de sporter zelf in

plaats van dat de creativiteit kapot wordt ge-

maakt door allerlei verboden en geboden wat

men dan tactiek noemt. Dit zorgt ook voor

grote implicaties, te weten dat spelers mogen

falen en dat ze daarmee de verantwoordelijk-

heid voor hun handelen ook volledig zelf dra-

gen. Hoe vaak nog immers worden (ook in de

top) sporters behandeld als monddode, blind

volgzame individuen die zelf niet zouden

weten hoe de sport beleefd en uitgeleefd

moet worden. Sporters zijn (intuïtief) slimmer

dan menig coach vaak in alle ijdelheid denkt.

Een goede coach is een coach die met weinig

(ingrijpen) juist veel weet te bereiken. Mijn

credo luidt dan ook: ‘Niet het vele is goed,

maar het goede is veel’. Transparantie, veilig-

heid, succesbeleving, voorspelbaarheid en

consequentie in het handelen zijn uitgangs-

punten bij het coachen die enorm veel aan-

dacht vereisen en waarvan het belang door

alle coaches natuurlijk wordt onderschreven.

Echter blijkt in de praktijk te vaak dat dit be-

lang verloren gaat en ondergesneeuwd wordt

door preken over tactiek en monologen over

vaardigheden en ‘momentcoaching’ en dat de

aandacht wordt gericht op de problemen in

plaats van dat het accent wordt gelegd op dat

wat wel goed gaat. Alles met de vaak verblin-

dende focus op winst. Niks menselijks is een

coach dus vreemd. En blinde vlekken heeft

eenieder. Een serieuze coach is in staat om

zelfreflectief te handelen. Om het introspectief

vermogen te leren vergroten is het gelukkig

niet ongebruikelijk meer om je als coach te

laten adviseren of te laten confronteren met

minder sterke kanten van je persoonlijkheid

en je handelen. 

Lees het volledige artikel op

www.VVON.nl

Over o.a. de noodzaak tot

zelfconfrontatie, de aanpak van

faalangst, de definitie van talent en

over fenomenen als bijgeloof en

vermijding.
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Kritiek op benadering
richting de spelers

Weliswaar had de vereniging de trainer/coach

in een aantal gevallen onjuist en niet (tijdig)

geïnformeerd, maar anderzijds had de trainer

de aangezwollen kritiek op zijn functioneren

van meet af aan niet goed aangepakt.

Hoewel de trainer/coach geroemd werd om zijn

technische kennis en vaardigheden, was er altijd

kritiek geweest op zijn sociaal-interactieve aan-

pak. De sportieve resultaten waren met de komst

van de trainer aanzienlijk verbeterd en het eerste

elftal van de vereniging bevond zich na zeven

wedstrijden in de top drie van de competitie.

Hoewel de spelers merkten dat de aanpak en de

ervaring van de trainer hun vruchten afwierpen,

werd de wijze waarop de trainer de spelers tij-

dens de trainingen benaderde, voor enkelen van

hen een toenemende bron van ergernis.

De trainer maakte korte metten met de spe-

lers die onvoldoende inzet toonden, waarbij

hij stevig woordgebruik niet schuwde.

Verzetten
Met name de spelers die geen basisplaats had-

den begonnen zich te verzetten tegen de aanpak

van de trainer. De onvrede werd kenbaar ge-

maakt aan de technische commissie. De leden

van die commissie waren van mening dat de on-

vrede voortkwam uit de afgunst van deze spe-

lers over het feit dat zij geen basisplaats hadden.

Daarnaast waren de sportieve resultaten posi-

tief en wilde het bestuur geen 'gedoe' met de

trainer vanwege enkele ontevreden spelers. 

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadat ik mij bij de secretaris van de voetbalvereniging waarmee mijn cliënt in conflict
was geraakt, had gemeld, nam de voorzitter van de vereniging telefonisch contact met
mij op. Het was duidelijk dat de breuk tussen partijen niet meer te lijmen was.

Tekst: R. Beele
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Omstreeks de winterstop bleek dat drie spelers

voor langere tijd geblesseerd zouden zijn. 

De blessures werden toegeschreven aan de

grote trainingsinzet die de trainer van de spe-

lers eiste. Er gingen daarom stemmen op om na

de winterstop een andere trainingsaanpak te

laten volgen. Enkele bestuursleden bleken de

ideeën van de spelers te ondersteunen 

Confrontatie met spelersgroep
De trainer moest via het informele circuit verne-

men dat de spelers een andere aanpak en in-

houd van de trainingen wensten en dat HET

bestuur daar kennelijk achter stond. In plaats

van bij het bestuur te rade te gaan, zocht de

trainer tijdens de eerste training na de winter-

stop de confrontatie met de spelersgroep. Ove-

rigens gebeurde dat pas nadat hij de spelers de

mogelijkheid had gelaten om hun opmerkingen

en wensen aan de trainer kenbaar te maken.

De spelers hadden daarover echter niets ge-

meld.

De relatie tussen trainer en spelers werd als

gevolg van het voorgaande elke week iets

slechter.Op enig moment heeft het bestuur van

de vereniging nog met de trainer gesproken

maar deze had zijn teleurstelling geuit over het

onvolwassen gedrag van de spelers en over het

bestuur dat hem niet (desnoods zijdelings) had

geïnformeerd over de opmerkingen van de spe-

lers over de trainingsaanpak en dergelijke. De

trainer had zijn onvrede daarover niet voor zich

gehouden. De volgende stap laat zich raden:

ook bij het bestuur ontwikkelde zich een nega-

tieve houding tegenover de trainer omdat deze

zich (o.m. in de plaatselijke media) kritisch over

het bestuur had uitgelaten. 

Kortom, de escalatie was begonnen.

Noch de trainer, noch het bestuur, noch de

spelers waren in staat om de impasse te

doorbreken.

Geen behoefte aan openlijke discussie
De vereniging had alle goede en kwade kansen

ingeschat om de arbeidsovereenkomst met de

trainer te laten ontbinden en de keuze gemaakt

om te proberen met de trainer tot een minne-

lijke regeling te komen over een beëindiging

van de arbeidsovereenkomst met wederzijds

goedvinden. De trainer had op zijn beurt geen

behoefte aan een verdere openlijke discussie

met de vereniging. Dat zou zijn naam als trainer

geen goed doen. Beide partijen hadden der-

halve voordeel bij een minnelijke regeling.

Vervolgens ging het gesprek over de hoogte

van de vergoeding die daarbij door de vereni-

ging aan de trainer zou worden betaald.

Ter toelichting is het noodzakelijk om iets te

melden over de inhoud van de arbeidsovereen-

komst. In de arbeidsovereenkomst waren en-

kele bepalingen opgenomen over de aan de

trainer te betalen vergoeding. Een van die be-

palingen had betrekking op de verdeling van het

bedrag van de vergoeding. Grofweg 40% van de

vergoeding zou als (maandelijkse) kosten aan

de trainer worden vergoed. Bij aanvang van de

arbeidsovereenkomst hadden beide partijen

met deze verdeling ingestemd. Echter bij het

(voortijdige) einde van de arbeidsovereenkomst

leek de trainer aan het kortste eind te trekken.

Beëindigingvergoeding
Tijdens een van de gesprekken over de hoogte

van de beëindigingsvergoeding meldde de

voorzitter mij dat de vergoeding van de kosten

weliswaar misschien wat ruim was geweest,

maar dat dit ook de trainer voordelen had gege-

ven. Voor het bepalen van de beëindigingsver-

goeding diende naar zijn mening dan ook het

bedrag van de kostenvergoeding buiten be-

schouwing te blijven.

Uiteraard ontstond daarover discussie met (de

voorzitter van) de vereniging. 

Deze beweerde dat de verdeling van het be-

drag van de vergoeding had plaatsgevonden op

verzoek van de trainer. Echter, uit de e-mail wis-

seling tussen partijen was gebleken dat de trai-

ner had ingestemd met een voorstel van de

vereniging om het bedrag van de vergoeding te

verdelen (zoals dat was gebeurd) in een loon-

component en een (reis)kostenvergoeding. 

Saillant detail was dat het eerste e-mail bericht

daarover afkomstig was van de trainer. Deze

had gereageerd op een mondeling voorstel van

de vereniging tot de genoemde verdeling van

het bedrag van de vergoeding.

Trainingsaanpak
Daarnaast was gebleken dat de vereniging de

trainer aanvankelijk had gemeld dat de door

hem gekozen trainingsaanpak volledig door het

bestuur werd ondersteund omdat daarmee de

kans op positieve sportieve resultaten groter

werd geacht dan met een meer vrijblijvende

aanpak. In een bepaald e-mail bericht had het

bestuur van de vereniging zelfs aangegeven dat

spelers die klachten zouden hebben over de

trainingen e.d. zich primair tot de trainer dien-

den te wenden.

Met verwijzing naar de hiervoor genoemde

correspondentie werd uiteindelijk toch een

voor de trainer zeer aanvaardbaar compro-

mis gevonden.

Zoals vaker blijkt ook in deze casus dat ogen-

schijnlijk kleine zaken het verschil maken. Nog

daargelaten de toedracht van het geschil, heeft

de trainer als gevolg van een schriftelijke reac-

tie op een mondeling voorstel van het bestuur

van de vereniging, een belangrijke bijdrage ge-

leverd aan een voor hem gunstig resultaat van

onderhandelingen.
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In dit land is veel aan regels onderworpen.

Soms te veel en soms zo veel dat de ergernis

toeslaat. Maar voor het overgrote deel is er

goed en helder over nagedacht. Zo moet er bij-

voorbeeld om sporters op te leiden een papiertje

worden overlegd om aan te tonen dat er niet op

zijn Janboerenfluitjes wordt gewerkt. Immers

vraag je iets van een menselijk lichaam en is

kennis gewoon noodzaak. Hans Kraay Jr. heeft

daar lak aan en huurt al geruime tijd Piet de

Kruijff in om dat opleidingstraject te ontlopen.

Niet onbelangrijk, hij laat zich goed voor betalen

voor het feit dat hij geen papieren heeft. Ik heb

daar al eens eerder over geschreven, omdat ik

van mening ben dat het voor Kraay redelijk sim-

pel moet zijn om dat papiertje te halen. Een gedi-

plomeerde Kraay kan een meerwaarde voor het

voetbal zijn. Dat verdomt hij, omdat hij daar klaar-

blijkelijk de tijd niet voor (over) heeft. De Kruijff

laat zich voor dat karretje spannen en loopt slaafs achter Kraay aan, van Lienden naar SVZW

en straks naar Cuijk. Bleef het bij Kraay dan is het nog te overzien, maar slecht voorbeeld doet

slecht volgen en denken veel clubs: “Wat er bij Kraay kan bij ons ook”. Dus blijkt dat papiertje

steeds minder waard en is de ontsnappingsclausule van Kraay en De Kruijff voor veel clubs een

eyeopener. Neem bijvoorbeeld het zo gerespecteerde Oldenzaalse Quick 20, dat nog geen jaar

geleden de door de spelers zo gewenste constructie van een ongediplomeerde René Roord met

diplomaleverancier Rob Snijders resoluut naar de prullenmand verwees. Regels zijn regels niet-

waar? De dramatische resultaten zijn er klaarblijkelijk debet aan dat die constructie nu dus

ineens het ei van Columbus is voor de beleidsbepalers. Hoe hard ze ook van de daken schreeu-

wen dat Snijders toch echt de hoofdcoach is, blijkt daar uit de berichtgeving niets van. In de

media wordt breeduit bericht dat Roord terug is en pas daarna komt Snijders om de hoek kijken.

Dan is het duidelijk hoe het zit. Roord gaat echt niet aan de hand van Snijders lopen. En zo zijn

er helaas meer verenigingen die geen boodschap hebben aan diploma’s en slaat het populisme

in de voetbalwereld fors toe. Neem van mij aan dat de voorzitters van SVZW en Quick niet eerst

bij De Kruijff en Snijders op de stoep stonden, hoe graag ze dat willen doen geloven. Ze gaan

echt voor Kraay en Roord en jammer genoeg hebben de heren geen papieren die dat mogelijk

maken. Er is maar één instantie die dat kan tegengaan en dat is de KNVB. Een brief naar de be-

sturen van clubs om vriendelijk te verzoeken niet aan een dergelijke constructie mee te werken,

lijkt als een pleister op een gebroken been. Het werkt dus niet. Ik ben zeer benieuwd hoe dit nu

verder wordt aangepakt. Hoe zeer menigeen ook van de toren kraait dat men niet zo moeilijk

moet doen, het voetbal is gebaat bij bewezen deskundigheid. En geen gekochte deskundigheid.

Hans Bijvank 
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