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Van de voorzitter

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf ben ik in Split (Kroa-
tië) waar wij als VVON zijn uitgenodigd voor het jaarlijkse
AEFCA (Alliance of European Football Coaches’ Associations)

congres. Ongeveer 55 landen zijn hier vertegenwoordigd om ervarin-
gen, ideeën en trends uit het hedendaagse voetbal uit te wisselen.
Evenzo belangrijk zijn de persoonlijke contacten met collega bestuur-
ders van andere trainersbonden. Altijd weer nuttig en leerzaam om te
vernemen hoe goed, of juist minder goed, collega verenigingen/vak-
bonden hun zaken hebben georganiseerd. Informatie en kennis delen
is ook op zo’n congres weer van grote toegevoegde waarde. 

Wat in ieder geval duidelijk mag zijn is dat de VVON een van de groot-

ste trainersvakbonden ter wereld is. Met enige trots kan ik u vertellen

dat ons ledenaantal nog steeds groeit. Eind volgend jaar hoop ik u te

kunnen melden dat we de magische grens van 4.000 leden hebben be-

reikt. Sinds de oprichting van de VVON in 1946 zijn we nog nooit zo

groot geweest. Maar ledengroei en ledenbehoud schept ook verwach-

tingen. Uiteraard doen we onze uiterste best om die verwachtingen

waar te maken en u te helpen en bij te staan daar waar nodig.

Helpen en bijstaan hebben we in de afgelopen maanden overigens 

alweer tientallen keren in de praktijk gebracht. Clubs raken in paniek

door de stand op de ranglijst, nemen vaak niet de moeite om de echte

oorzaak te achterhalen, en vertellen de trainer dat het maar beter is

dat hij/zij vertrekt. Jammer genoeg wordt dan, te vaak, niet gerespec-

teerd wat er tussen trainer en club contractueel is afgesproken en

zelfs schriftelijk is vastgelegd. Overkomt dit u, neem dan zo snel moge-

lijk contact met ons op. En omdat dit elke trainer kan overkomen is het

raadzaam om, alvorens het u zelf overkomt, kennis te nemen van de 

informatie (persoonlijk advies) hierover op onze website.

Met trots kan ik u verder nog melden dat we op de valreep van 2012 een

nieuwe partner mogen begroeten. Het is Jongbloed Fiscaal Juristen.

Met deze partner hebben we

iemand in huis die graag al uw

vragen op fiscaal-juridisch ge-

bied wil gaan beantwoorden.

Ook zullen regelmatig fiscale

regels en voordelen via onze

website en “De TrainerCoach”

onder uw aandacht worden ge-

bracht. Wat mij betreft een

mooie en welkome uitbreiding

van onze dienstverlening. Ver-

derop in dit magazine meer in-

formatie over Jongbloed

Fiscaal Juristen.

Ofschoon steeds meer leden

inmiddels een persoonlijk ac-

count hebben aangemaakt

voor onze website, zijn er nog

teveel leden die dit nog niet hebben gedaan. Ik raad u aan dit zo snel

mogelijk wel te doen, omdat u anders niet volledig gebruik kunt maken

van onze dienstverlening. Ook voor het actueel houden van uw eigen

gegevens (adres, diploma, licentie en rekeningnummer) is het noodza-

kelijk een account aan te maken. Doe dit dus het liefst vandaag nog.

Het jaar 2012 is weer bijna ten einde. Ook in het komende jaar zal de

VVON er, samen met haar partners, weer voor u zijn. Namens mijn me-

debestuurders wens ik u allen een mooi, sportief en vooral gezond

2013 toe. 

Veel leesplezier.

Arnold Westen
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Henk Harmens, trainer/coach Vroomshoopse Boys

“Een trainer is
een passant, ik
wil meer zijn”
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Met een aantal mensen van de club zit Henk

Harmens op donderdagavond op zijn gemak in

de kantine. Iemand die alleen even op en neer

naar de vereniging gaat en zijn trainingen af-

werkt, is hij niet. Harmens is begaan met de

club, maar wil ook dat de club in zijn ideeën

meegaat. Tijdens zijn eerste periode bij

Vroomshoopse Boys lukte dat niet en dus

scheidden de wegen van club en trainer.

Sinds december 2010 is hij weer terug in

Vroomshoop. 

Als speler heeft Harmens even aan het be-

taalde voetbal mogen ruiken. “Op mijn vijf-

tiende ben ik gescout door De Graafschap

waar Piet de Visser toen trainer was. Daar

heb ik een half jaar stage gelopen. De periode

ervoor heb ik dat bij Go Ahead Eagles gedaan.

Dat was onder meer de lichting van Bert van

Marwijk.” 

Trainersvak
Helemaal uit het voetbal stappen, was voor

Harmens geen optie. Hij wilde graag het gras

onder zijn voeten blijven voelen. Al vroeg be-

haalde hij het diploma dat nu als TC2 door

het leven gaat, om vervolgens bij wat kleine

clubs in de regio Zwolle aan de gang te gaan.

Ook deed hij wat hand- en spandiensten toen

Theo de Jong nog trainer was bij PEC Zwolle.

“Toen het voetbal over was, wilde ik in het

trainersvak blijven. Na wat regionale clubs

ben ik er een jaar of acht, negen uit geweest.

Vervolgens heb ik het weer opgepakt en ben

assistent-trainer geweest bij hoofdklasser

WHC. Dat is een beetje mijn club geworden.

Toen ben ik hier een jaar geweest, maar ik

vond dat het de club aan ambitie ontbrak en

ook aan organisatie. Het werd tijd intern uit

te spreken welke stappen de club wilde

maken. Ik heb altijd contact gehouden met de

assistent-trainer en vervolgens belde hij me

op. In december 2010 ben ik hier weer te-

rechtgekomen.”

Vroomshoopse Boys acteert inmiddels in de

tweede klasse. Niet alleen de ploeg, maar de

hele vereniging heeft stappen gemaakt. “De

club heeft zich wat verder ontwikkeld, want 

anders was ik er niet ingestapt. Ze hebben 

letterlijk en figuurlijk een gezonde ambitie. Fi-

nancieel moet de club gezond zijn en ze stre-

ven er naar om met allemaal jongens uit het

dorp te spelen. Maar iedereen mag lid worden.

Verder is dit ook echt een no-nonsens club.”

Plezier
Harmens heeft het naar zijn zin bij de tweede-

klasser. “Ik moet het ergens leuk vinden en

dat heb ik hier. Daarnaast moeten de jongens

het natuurlijk ook leuk vinden, ook de trainin-

gen. Als ze het leuk vinden, dan heb je de

drive. En dat moet je zaterdag omzetten in

winst. Dat vindt iedereen sowieso prettig.” 

Toch heeft de club nog wat strubbelingen met

de buurman Sportlust Vroomshoop dat op 

hetzelfde complex acteert. Omdat Harmens

iemand is die het qua organisatie tot in de

Henk Harmens (60) mag dan wellicht de jongste trainer niet meer zijn, het

plezier en de beleving stralen er wel degelijk vanaf. Niet alleen is 

Harmens bezig met het beter maken van zijn spelers bij Vroomshoopse

Boys in de tweede klasse, maar hij wil meer zijn dan louter die passant

die een trainer vaak is. “Als de club zich niet verder had ontwikkeld,

was ik er niet ingestapt.”

Tekst & beeld: Rogier Cuypers

‘HET BLIJKT LASTIGER IN DE
GROTE RUIMTE TE VOETBALLEN’
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puntjes geregeld wil hebben, is dat iets wat

hem dwarszit. “Op dit moment moet ik wel

eens concessies doen. Voornamelijk in het

faciliterende gedeelte. We hebben twee

clubs. Naast ons heb je ook Sportlust. Ik doe

aan de periodisering. Als we zaterdag spelen,

wil ik dinsdag trainen. Het achterste gedeelte

van het grastrainingsveld hebben we op dins-

dag tot onze beschikking. Daar red ik me

mee. Dat kon alleen maar doordat de Boys

bereid was op donderdagavond een stuk af te

staan aan Sportlust om de keepers te trainen.

Maar we willen het sportpark optimaal laten

renderen. Het is juist dat er gewoon weg te

weinig speel velden zijn. Toen we een keer

een conditionele test deden op het kunst-

grasveld, werden we op de vingers getikt. We

hadden dat niet overlegd. Dan komen ze niet

naar mij toe, maar dan wordt het via een

omweg gespeeld. Dat is jammer.”

Organisatie
“Ik ben iemand met een idee. Daarnaast ben

ik erg gecharmeerd van de goede organisatie,

maar ook om de trainingen heen”, omschrijft

hij zichzelf als trainer. “Ik wil dat mijn spelers

niet het idee krijgen dat het niet goed gere-

geld is. De randvoorwaarden moeten kloppen.

We hebben er nu een verzorger bij die ook de

core stability verzorgt. Ook doet hij het uitlo-

pen. Daarnaast hebben we een teammanager,

leider en verzorger op het elftal zitten en heb-

ben de spelers een trainingsoutfit van de club.

Ik vind het belangrijk dat spelers zich alleen

maar met voetbal bezighouden. Die ruimte

krijgen we binnen de club.”

In het seizoen 2006/2007 was Harmens al

werkzaam bij de ploeg uit Vroomshoop. Het

bleek voor hem geen onverdeeld succes. Na

één seizoen hield de man uit Wezep het al-

weer voor gezien. “Tijdens mijn eerste peri-

ode wilde ik harder dan de club meekon. Nu

heb ik meer mensen die ook enthousiast zijn

en daarin mee willen. Ik hecht waarde aan

kleine dingen. Bijvoorbeeld vind ik dat een

voorzitter aan het hoofd van een bestuurs-

tafel moet zitten op een wedstrijddag. Ook is

het belangrijk dat een scheidsrechter na af-

loop van een wedstrijd, ongeacht hoe hij ge-

floten heeft, een bloemetje krijgt. Dat

waardeert zo iemand en zal hij ook voortzeg-

gen. Misschien ben ik wel een type Louis van

Gaal, ik vind overal wat van. Het grote ver-

schil is wel dat hij laat doorschemeren het

voetbal uitgevonden te hebben. Ik wil onder-

deel zijn van de club. Een trainer is normaal

gesproken een passant, maar ik wil meer be-

tekenen.”

Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat 

Harmens organisatie binnen de club zijn stok-

paardje is. Als die organisatie goed staat,

komt de rest vanzelf, lijkt hij te denken. Verder

hoopt de zestigjarige oefenmeester dat zijn

spelers ook technisch het nodige van hem op-

steken. “Als mijn tijd hier geweest is, mogen

ze wel zeggen dat ik een rare trainer was,

maar dat ze wel wat geleerd hebben. We heb-

ben een jonge groep van gemiddeld 21,1 jaar.

Het zijn gedreven en leergierige jongens. Dat

past bij mij, want zo zit ik zelf nog steeds in el-

kaar. Thuis heb ik een eigen kamer waarin ik

mijn oefenstof ontwikkel. Trainingen die bij dit

artikel staan, zijn mijn vertrekpunt. Mijn basis.

In elke training komt het positie spel en de

pass en trappen vormen terug, want verzorgd

voetbal is enorm belangrijk.”

Verzorgd voetbal
Voetbaltechnisch gezien hamert Harmens het

meest op verzorgd voetbal. Dat begint met

een goede organisatie en de opbouw van

achteruit. “We proberen altijd van achteruit te

voetballen. Niet alleen bij het eerste elftal,

maar dat loopt als rode draad door de club

heen. Vorig jaar heeft de technische commis-

sie daar ook een presentatie over gegeven.”

Qua opbouw is de visie van Harmens dat het

begint bij de twee centrale verdedigers (‘3’ en

‘4’). De beide backs (‘2’ en ‘5’) denken vaak al

aanvallend. “De 2 en de 5 spelen bij ons hoog,

de 3 en de 4 zakken in en van daaruit gaan we

opbouwen. Toch wil ik geen robots van ze

maken hoor. Maar wat bij ons vaak gebeurt, is

dat de 3 de 4 inspeelt, hij kaatst met een mid-

denvelder en dan bijvoorbeeld meteen de
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rechtsback zoekt. Op dat moment moet de 7,

de rechtsbuiten, naar binnen komen om ruimte

voor de back te maken. Maar dat heeft ook

met gogme te maken, dat moet je zien en aan-

voelen. Je zult ons niet snel een bal naar voren

zien trappen. Onlangs verloren we met 1-0 van

Rohda Raalte, maar hebben we geen conces-

sies gedaan aan onze speelwijze. Op dat mo-

ment kan ik wel leven met een nederlaag.”

Maar opbouwen tot doel verheven, gaat Har-

mens ook wat te ver. Verzorgd voetbal heeft

hij ook in het vaandel staan, maar voetballers

leven nu eenmaal ook voor de punten. “Waar

je kunt opbouwen, moet je het doen. Kan het

niet, dan niet. Als je ‘s maandags op je werk

komt, vraagt men alleen naar het resultaat.

Daar moet je ook je voldoening uit halen. Je

moet wel een kick krijgen en die krijg je vaak

als je goed speelt. Maar uiteindelijk wil je wel

met drie punten de bus in.”

Meerderheid creëren
“We proberen altijd de 3 of de 4 door te schui-

ven om zo een meerderheid op het midden-

veld te creëren en vervolgens voorin”,

verduidelijkt Harmens zijn aanvallende inten-

ties met zijn team. “Als de tegenstander de

bal heeft, proberen we meteen druk te gaan

zetten. Ik zeg ze niet eens dat ze moeten in-

zakken, want dat doen ze niet. Dat is een

nobel streven. We starten met een 4:2:3:1-for-

matie, maar ik wil dat de 7 en de 11 ‘mee-

doen’. Als 7 rechtsbuiten staat, dan heeft hij

een leuke middag tegen de linksback. Maar

dat is niet de bedoeling. Die back van de 

tegenpartij moet een keus maken. Ga ik met

de 7 mee? Dan komt er ruimte voor een ander,

bijvoorbeeld mijn rechtsback.” 

Positiespelen
Vaak komen de positiespelen aan bod bij

Vroomshoopse Boys. De Wezeper merkt dat

het zijn vruchten begint af te werpen. “Ik heb

laten zien waar ik met de ploeg naartoe wilde.

In het begin was ik in vijf minuten twintig bal-

len kwijt en nu vijf ballen in twintig minuten. Ik

speel in de warming-up vaak 6 tegen 4 of 6

tegen 3 in afgebakende ruimtes. Soms één

keer of twee keer raken. Soms verplicht twee

keer raken. Soms verplicht de derde man zoe-

ken, dus om je heen kijken. Ik vind ook dat als

de bal onderweg is, dat jij onderweg moet zijn.

Dat is de basis.”

Dat zijn spelers nog wel eens moeite hebben

met een te grote ruimte, kwam Harmens al

achter. “Ik train vaak 7 tegen 5 of 9 tegen 7. In

de positiespelen 9 tegen 9 met twee neutrale

spelers. Spelen in de grote ruimte is moeilij-

ker. 6 tegen 2, dan komen die twee er niet aan.

Spelen we dat in de grote ruimte, dan duurt

het allemaal te lang. Aannemen, lopen, dat

doe je niet in de kleine ruimte. De meesten

zeggen dat in de grote ruimte makkelijker spe-

len is, maar de praktijk wijst anders uit. We

moeten in de grote ruimte die vertaalslag

maken en dezelfde dingen doen. Maar we

gaan dan juist lopen met de bal. Lopen om het

lopen, om de ruimte te benutten. 

Fit
“Ik moet dit wel even afkloppen”, lacht Har-

mens wanneer het gaat over de fysieke ge-

steldheid van zijn ploeg. Daar is niets mis mee.

Tot op heden althans. De randvoorwaarden en

het periodiseren helpen daarbij. “We zijn nog

blessurevrij. Maar onze verzorger heeft ook

een achtergrond als fysiotherapeut en we

hebben een klein krachthonkje. Die ondersteu-

ning vanuit de club is er. We hebben ook een

preventie- en herstelteam. Omdat we maar

twee keer in de week trainen, wil ik eigenlijk

dat de looptraining niet van mijn trainingstijd

afgaat. Dat zou helemaal ideaal zijn om de trai-

ningstijd zo effectief mogelijk te benutten.”

Toekomst
Hoe zijn toekomst eruit ziet, weet de

trainer/coach van Vroomshoopse Boys niet.

“We zitten nu in een fase of we wel of niet

met elkaar doorgaan. We hebben het daar

nog niet over gehad. Ik heb geen TC1, dus

hoofdtrainer worden in de hoofdklasse wordt

hem niet voor mij. Ik heb wel een poosje

mogen meelopen met WHC en ben daar ook

assistent-trainer geweest. In het bijzonder in

de organisatie en de omgang met spelers heb

ik daar veel geleerd. Ik heb gewerkt met trai-

ners die werken met het conflictmodel en met

trainers die anderen behandelen zoals zij zelf

behandeld willen worden. Zelf heb ik meer

met het laatste. Ik probeer vanuit het positieve

te werken. Als je een foute bal geeft, weet je

dat zelf ook wel. Wat schiet je ermee op als

een trainer of ploeggenoot daar wat van zegt?

Ga er later wel met elkaar over in gesprek.”
‘PASSEN EN TRAPPEN IS ALTIJD MIJN BASIS’

Naam: Henk Harmens
Woonplaats: Wezep
Leeftijd: 60 jaar
Club: Vroomshoopse Boys
Competitie: tweede klasse

“Als trainer heb je altijd een basis waar je
van uitgaat. Toen ik pas in de trainerij zat,
wilde ik elke week andere trainingen verzor-
gen. Ik zorg nu ook voor afwisseling, maar de
basis is hetzelfde.”

PASPOORT
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Organisatie:
- A speelt B in, B kaatst op A en A geeft pass op C + volgen
- C passt B in, B kaatst op C en C geeft pass op A + volgen
- B vaste man

Coaching:
- Strak inspelen op juiste been
- Met links en rechts kaatsen
- Wisselen van positie B
- Uitbouwen met vragende B
- Twee minuten

Opbouw passen en trappen 1

Organisatie:
- A speelt B in, B kaatst op A en A geeft pass op C
- C loopactie: B positie van A, A positie van B
- C balbezit: C speelt vragende B in, B kaatst op C en 

C geeft pass op A
- C loopactie: B positie van C, C positie van B

Coaching:
- Wisselende speler in het midden
- Eerst weg, dan vragen + kaats
- Twee minuten
- Met links en rechts kaatsen

Opbouw passen en trappen 2

Organisatie:
- Meerdere spelers bij A
- A balbezit: A speelt vragende B1 in, B1 kaatst met links op A, A komt

in en geeft korte pass aan de binnenkant van de pylon, B1 gaat om
de pylon heen en komt in de bal en passt C1 in, C1 neemt aan en
dribbelt buitenom terug naar positie bij A

- Loopactie: A komt op positie B1, B1 op positie C1
- Volgende speler bij A passt in op vragende B2, B2 kaatst met rechts,

enzovoort.

Coaching:
- Strak inspelen op juiste been
- Op tempo uitvoeren, hoge balsnelheid
- Met links en rechts kaatsen

Opbouw passen en trappen 3

DeTrainerCoach | 8
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Organisatie:
- Beginsituatie zelfde als oefening 3
- A speelt de vragende B2 in, B2 kaatst op A en A geeft diepe pass op

inkomende C2, C2 gaat een-twee aan met B2 en dribbelt buitenom
terug naar positie A, B2 komt in positie C2

- Links en rechts opzetten

Opbouw passen en trappen 4

Organisatie:
- A balbezit: A speelt vragende B2 in (B2 biedt zich naar binnen of

naar buiten aan)
- Biedt B2 zich naar binnen aan, dan gaat C2 naar buiten
- B2 kaatst op A en A geeft pass op C2 en C2 gaat een-twee 

aan met B2
- Loopactie: A op positie B2, B2 positie C2
- Links en rechts opzetten

Coaching:
- In de breedte aanbieden en niet naar de bal toekomen
- Denk aan het kaatsbeen i.v.m. overzicht

Opbouw passen en trappen 5

Organisatie:
- A speelt vragende B in, B kaatst op A, A geeft diepe pass op C, C legt

de bal breed voor inkomende B, B rondt af
- Loopactie: A positie B, B positie C en C haalt de bal op of ontvangt

van de keeper en C sluit aan bij A
- Links en rechts opzetten

Coaching:
- Snel doorwisselen van positie, klaarstaan voor volgende bal
- Met links en rechts passen, kaatsen en trappen
- Goed doortrappen bij afronden

Opbouw passen en trappen 6
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Enkele jaren geleden ging Conrad Horsten met een aantal mensen bij

elkaar gaan zitten om te brainstormen. "We waren op zoek naar struc-

tuur en herkenbaarheid binnen de jeugdopleiding van Boeimeer", ver-

telt hij. De doelstelling van het Voetbaltechnisch Jeugdplan is om

mensen de gelegenheid te bieden om zowel op recreatief niveau als

prestatief niveau zo optimaal mogelijk te spelen. "Daarbij moet je trai-

ners handvatten geven om mee te kunnen werken. Wij moeten de

randvoorwaarden optimaliseren. En dat wilden we met het schrijven

van dit plan bereiken." 

In het verleden liepen trainers tegen zaken op die niet goed waren in-

gekaderd. "Elk jaar moeten de teams bijvoorbeeld opnieuw worden in-

gedeeld. Hoe gaat dat? Op basis van welke criteria komt een speler in

aanmerking voor een selectieteam en een ander niet? Telkens kwamen

daar vanuit de trainers, spelers en ouders vele vragen over. Dat kostte

enorm veel tijd en was lastig allemaal te managen. Daarom hebben we

dit in het Jeugdplan vastgelegd. Er zijn richtlijnen opgenomen voor het

indelen van de spelers per team. Ik merkte dat er beduidend minder

vragen werden gesteld afgelopen zomer. Het was voor iedereen duide-

lijk. We leggen het onszelf ook op om dit soort zaken goed uit te voe-

ren, want in maart plaatsen we een stukje tekst op de website met

uitleg, zodat iedereen weet waar we mee bezig zijn, hoe de team-

indeling tot stand komt en wanneer de teamindeling gereed is."

"Een ander probleem waar veel trainers tegenaan hikten: wanneer mag

je een speler van een ander team lenen? Kan de trainer van de A2 wel

een speler van de B1 meenemen? Ook dat is allemaal keurig beschre-

ven, zodat er geen onduidelijkheden meer zijn voor de betrokkenen."

Eigen initiatief
De beleidsbepalers van Boeimeer mogen eigenlijk geen beleidsbepa-

lers heten. "Nee, wij geven de trainers met dit Voetbaltechnisch Jeugd-

plan wel handvatten, maar laten ze verder helemaal vrij in hun

werkwijze. Waar wij heel duidelijk voor staan, is dat we iedereen eigen

initiatief willen laten nemen. We willen niet directief overkomen: zo

moet het! In het jeugdvoetbal is het net als bij Oranje, waar vijftien 

miljoen bondscoaches aan de kant staan. Iedereen weet het beter.

10 | DeTrainerCoach
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BSV Boeimeer heeft sinds anderhalf jaar een uiterst gestructureerd

en professioneel jeugdbeleid. In het zogeheten Voetbaltechnisch

Jeugdplan staat zeer nauwkeurig geformuleerd wat er van iedereen

bij de Bredase vereniging wordt verwacht. Ook biedt het oplossingen

voor veelvoorkomende voetbalkwesties. Conrad Horsten is grondleg-

ger van het project. "We moeten sámen verbeteren."

Tekst: Jeroen de Laat

Beeld: BSV Boeimeer

Conrad Horsten, Voetbaltechnisch Jeugdcoördinator bij BSV Boeimeer

"Laat de trainers maar
eigen initiatief nemen"
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Daarom zeg ik: ieder heeft zijn eigen mening

en die is nooit goed of fout. We moeten sámen

verbeteren. Wie ben ik om te zeggen hoe het

moet? Er lopen hier vrijwilligers rond die meer

hersenen hebben dan wij, hoor. Laat ze die

capaciteiten maar benutten. Wij geven ze

daar alle vrijheid in." 

Sinds dit seizoen heeft Boeimeer voor de

kleintjes techniektraining geïntroduceerd naar

het model van Cock van Dijk. In zijn aanpak

worden ook de trainers getraind. "We willen

op de selectieteams liefst trainers met een di-

ploma, maar daaronder wordt dat lastig. Boei-

meer heeft geen zak geld waarmee zomaar

overal trainers vandaan kunnen worden ge-

haald. We waarderen het daarom heel erg dat

we zoveel vrijwilligers hebben en respecteren

die allemaal. Dus ook de welwillende vader,

voor wie het net een stapje te ver gaat om een

trainerscursus te gaan volgen. We proberen

die echter wel te prikkelen om naar zo’n tech-

niektraining te gaan. Vaak blijkt dan dat ze

ineens meer leuke en nuttige trainingen aan

hun assortiment kunnen toevoegen, waardoor

de spelers zichtbaar groeien. Op die manier

krijgt een trainer er hopelijk ook nog meer lol

in en zet dit hem ertoe aan om verder te gaan

met zichzelf te ontwikkelen als trainer. Zo kom

je in een opwaartse spiraal. Trainers worden

beter, spelers worden beter, de club gaat

vooruit."

Ballenkooi
De gehele aanpak van het door Horsten be-

schreven plan is er op gericht om enerzijds

steeds meer taken en verantwoordelijkheden

bij de trainers en leiders neer te leggen. Maar

anderzijds om de trainers en leiders ook

steeds meer zeggenschap en inbreng te

geven. "Een voorbeeld. Voorheen lagen bij ons

alle ballen bij elkaar in het ballenhok. Aan het

eind van het seizoen waren we honderd bal-

len kwijt en natuurlijk wist niemand waar ze

gebleven waren. Dat is een kostenpost van al

snel 2.000 tot 3.000 euro. Zonde. Zeker voor

een kleine club. Nu hebben we zogenaamde

ballenkooien met een cijferslot. In elke kooi

liggen vijftien ballen en die worden gebruikt

door twee of drie teams. Zij zijn hier samen

verantwoordelijk voor. Zijn ze een bal kwijt,

dan merk je dat ze elkaar hier op aanspreken

en naar de bal op zoek gaan. Dat gebeurde

eerst niet. Dit is pure winst. Bovendien wor-

den de werkzaamheden voor de medewerkers

van de accommodatie hierdoor verminderd en

kunnen trainers en leiders flexibeler omgaan

met hun eigen middelen en zijn ze automa-

tisch ook zuiniger op hun eigen materiaal. Een

absolute  win-win stuatie. Als een trainer zui-

nig is op zijn materialen, is hij er ook van ver-

zekerd dat hij gedurende het seizoen beschikt

over voldoende en ook juiste kwaliteit van

trainingsmaterialen."

Nog een hekel punt waar voorgaande seizoe-

nen mee werd geworsteld, was de indeling

van de trainingsvelden. Boeimeer heeft 950

leden in tientallen elftallen, die graag allemaal

hun eigen trainingsmogelijkheden hebben.

"Een crime, want doordeweeks zaten alle vel-

den werkelijk bomvol, eigenlijk gewoon te vol.

En steeds meer trainers gaven aan dat ze

later op de avond wilden trainen, omdat dit

beter uitkwam met hun werk. Wat hebben we

daarom gedaan? Iedere trainer mocht aan het

eind van vorig seizoen een briefje invullen met

zijn voorkeurstijden om te trainen en de dagen

en tijden dat hij absoluut niet kon trainen. De-

gene die maar één training kon, kreeg iets

meer gewicht aan zijn voorkeur. Toen we alle

briefjes binnen hadden, zijn we gaan puzzelen

en tot een schema gekomen waar iedereen

zich in kan vinden en achter staat." 

'WE MOETEN BINNEN DE CLUB SAMEN
DINGEN VERBETEREN'
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Zo werd bijvoorbeeld ook een spelervolgsysteem geïntroduceerd. Trainers

kunnen zo precies de verrichtingen van hun spelers in de gaten houden.

"Wij hebben ze de handvatten gegeven om hier mee aan de slag te gaan en

je merkt dat ze heel fanatiek met dit onderdeel bezig zijn. Het leeft enorm.

Onderling wordt er volop over gepraat. Dit zijn wat extra dingetjes die het

voor de trainers fijner maakt om hier trainer te zijn."

Aanvallend voetbal
In het Jeugdplan staat ook een voorkeur voor de wijze van spelen van

teams beschreven. "De speelwijze in de opleiding van Boeimeer is ver-

zorgd, aanvallend voetbal spelen. We promoten daarbij voor de D, C en

B-teams het 1:4:3:3-systeem. Daar zijn de oefenvormen die we aan-

reiken ook op gebaseerd. In die elftallen wordt de nadruk gelegd op

het leren voetballen vanuit de teamtaak. Dit betekent veel balbezit en

daarom is met 1:4:3:3 de veldverdeling beter, denken wij. In de miniʼs, F

en E'tjes ligt de nadruk op het leren van de voetbalvaardigheden. En in

de A1 wordt er juist weer resultaatgericht gespeeld. Soms vraagt dat

een andere opstelling, bijvoorbeeld 1:4:4:2. Daar staat de trainer vrij in.

Overigens mag de trainer van de C1 ook best een andere formatie han-

teren. Wij leggen hem niks op."

De doorstroming van de A-junioren naar de selectie, is een beetje de

achilleshiel van de opleiding. "Zeker nu het eerste elftal zo hoog speelt

(Tweede Klasse, red.), is het lastig voor die jonge gasten om snel aan te

haken. Hoe wij dit willen stimuleren? Goed genoeg, is oud genoeg. We

willen spelers die de potentie hebben, zo snel mogelijk doorschuiven naar

het eerste of tweede elftal. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een rechts-

back vanuit de B1 doorgeschoven naar de senioren, hij heeft dus twee

jaar in de A-junioren overgeslagen. Hierbij merk je wel dat hij vooral con-

ditioneel flink moet aanpoten. In de Vierde en Derde Klasse ging dat nog

wel, nu is het moeilijker. Ook hebben we de gedachte om een derde elftal

te creëren met beloften. Hierin zouden dan spelers uit de B- en A-jeugd

staan, die de potentie hebben om in het eerste of tweede elftal te voetbal-

len. Dit team is een soort tussenstap voor ze."

De manier van opleiden legt Boeimeer geen windeieren. "Dat we goed

bezig zijn met de opleiding, bewijst het feit dat we met het eerste elftal

de laatste drie jaar telkens gepromoveerd zijn, van de Vijfde naar de

Tweede Klasse. In dat team staan bijna alleen maar zelfopgeleide spe-

lers. Omdat we nu zo hoog spelen, zijn afgelopen zomer voor het eerst

drie spelers van buitenaf gekomen. Twee daarvan hebben dan wel
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weer een verleden bij Boeimeer. Scouten doen wij niet, we doen het

met de jongens die door onze poorten naar binnen komen wandelen."

Met Ralf Seuntjes (FC Den Bosch), Mats Seuntjes en Nemanja Gudelj

(beide NAC Breda), heeft Boeimeer bovendien drie betaaldvoetballers,

die de aankomende talenten als voorbeeld kunnen stellen.

Eigen kind
Horsten was afgelopen twee seizoenen trainer/coach van Boeimeer

D1. Maar een selectieteam trainen zit er even niet meer in voor de lief-

hebber. Hij is dit seizoen druk met het halen van zijn TC II, hij loopt

stage bij het eerste elftal en is ook nog eens Voetbaltechnisch Jeugd-

coördinator. "Dit kost veel tijd en energie. In de B2, een eerstejaars be-

loftenteam, speelt mijn zoon, dus dat was een mooie kans op meer

vader en zoon momenten. Ik ben dus trainer geworden van dat team

om toch lekker op het veld bezig te zijn. Ook vind ik het een mooie leef-

tijd om jongens verder te helpen ontwikkelen om die laatste stap naar

de senioren te zetten. Bovendien gaan er voor deze jongens andere

zaken een rol spelen en zijn spelers sneller geneigd om te zeggen: ik

vind het wel leuk, maar toch stop ik. Dat moeten we zien te voorkomen

en daarin ligt voor mij een mooie uitdaging." 

Zoals veel ouders die hun eigen kind trainen, moet ook Horsten oppas-

sen dat hij zijn zoon niet voortrekt. "Ik houd daar goed rekening mee. Ik

merk zelfs dat ik kritischer op hem ben dan op de rest. Tijdens een trai-

ning geef ik hem misschien geen complimentje, waar ik dat bij een

ander wel doe. Achteraf komt hij dan om bevestiging vragen en geef ik

die uiteraard wel. Maar dan denk ik: ho, dat had ik net op het veld ook

kunnen doen. Het is deels onbewust, ook omdat ik niet de indruk wil

wekken dat ik hem voortrek. Wat dat betreft heb ik één geluk: mijn zoon

is keeper. Ouders hoeven dus niet te komen klagen dat hij meer speel-

tijd krijgt dan een ander, haha." 

"Uiteraard komt het wel eens voor dat over zulke dingen in lagere

teams geklaagd wordt. Een trainer, speler of ouder kan hiervoor naar

de jeugdcommissie. Zij behandelen alle zaken die niet voetbaltech-

nisch zijn. Voor voetbaltechnische zaken is er voor elke leeftijdscate-

gorie een hoofdtrainer aangesteld, waar een coach vragen aan kan

stellen. Vastlegging van de ontwikkeling van een speler en de statistie-

ken over trainingen en wedstrijden in het spelervolgsysteem wordt

hierbij steeds belangrijker. Naast de jeugdcommissie, hebben we ook

een commissie Sportiviteit & Respect, een pedagoog en een informa-

tieboekje voor de leden en ouders. In dit boekje wordt gewezen op het

feit dat we meer doen dan alleen maar voetballen. Onze maatschappe-

lijke functie wordt steeds groter."

"Ik kan wel een mooi voorbeeld geven op wat voor manier wij met

mensen willen omgaan. Vorig jaar hadden we een trainer waarvan

wij vonden dat hij niet bij Boeimeer paste. De handelwijze en commu-

nicatie van deze ouder was niet zoals wij die graag zien. Wat doe je

dan? Het makkelijkste is dan te zeggen: vertrek maar. Is dat echter de

juiste oplossing? We hebben onszelf afgevraagd wat we hier mee

willen. We zijn daarom met die man aan de slag gegaan door hem te

begeleiden en ondersteunen. Ik moet zeggen: hij is compleet veran-

derd in positieve zin. Hierdoor heb je een win-win-situatie. Wij heb-

ben nu een goede trainer, de jongens hebben een goede trainer en

hij heeft zich prima ontwikkelt, zelfs in zijn sociale leven werkt het

zichtbaar door." 

Vertalen naar de praktijk
Hij liet het eerder al vallen: de term Voetbaltechnisch Jeugdcoördinator.

Een rol binnen Boeimeer, die sinds dit seizoen door Horsten is opgepikt.

"Mijn taak is om de beschreven aanpak en onze visie op jeugdvoetbal te

vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit doe ik op diverse manieren:

door techniektrainingen te verzorgen voor de onderbouw en tegelijk

train de trainer, zodat de trainers de techniektraining ook kunnen ver-

zorgen. Verder de implementatie van het eerder genoemde spelervolg-

systeem, generieke trainingsvormen uitwerken, voetbalschool voor de

miniʼs en de pupillen en keeperstraining, waarbij ook weer het train de

keeperstrainer wordt toegepast. Bij al deze onderwerpen proberen we

zoveel mogelijk gebruik te maken van leden die een maatschappelijke

stage moeten lopen vanuit school, maar ook herintreders en andere 

organisaties en instanties zoals NAC@Teamplay."

TC 12.05 FINAL_Opmaak 1  11/26/12  5:00 PM  Page 13



Organisatie:
- Veld van 50 x 60 meter
- Tien ballen
- 10 tot 16 spelers
- Spelers 4 zakt in en speler 8 passt in op speler 4, speler 4 draait di-

rect open (bal ligt klaar om te passen)
- Speler 4 passt op speler 10, die de bal laat vallen op speler 11, maakt

een een-twee
- Speler 10 passt op speler 3, die een een-twee maakt met speler 11
- Speler 3 dribbelt naar het beginpunt
- Linkerkant zelfde vorm (links trappen, rechterkant met rechts trap-

pen)

Coaching:
- Hard laag inpassen
- Juiste voet inspelen
- In de bal komen en bal klaarleggen
- Over de bal heenkijken
- Aanname van de back moet goed zijn
- Pass van de back op de spits moet hard en zuiver zijn

Verbeteren van opbouw door backs bij balbezit centrale verdedigers (1)

DeTrainerCoach | 14

OEFENVORMEN

Organisatie:

- Veld van 50 x 60 meter

- Vijf ballen

- 12 tot 16 spelers

- Speler 4 zakt in en speler 8 passt in op speler 4, speler 4 draait direct

open (bal ligt klaar om te passen)

- Speler 4 (tegenstander 11 zet direct druk op 4) passt op speler 10, die

in de bal komt

- Tegenstander 5 zet direct druk op speler 10, speler 10 laat de bal val-

len op speler 4

- Speler 4 passt diep op speler 11, speler 11 dribbelt naar speler 2

(blauw) en sluit aan

- Speler 2 (blauw) speelt in op speler 7, speler 9 zet druk, enzovoort

- Spelers bewegen tegen de klok in, spelers krijgen verschillende rol-

len

Coaching:

- Hard laag inpassen

- Juiste voet inspelen

- Over de bal heenkijken

- In de bal komen en bal klaarleggen

- Aanname van de back moet goed zijn, de bal moet direct klaar lig-

gen om te kunnen passen

- Pass van de back op de spits moet hard en zuiver zijn

- Back moet moment leren herkennen om na aanname te passen of

juist te kappen (als de aanvaller de baan richting de buitenspeler af-

schermt)

Verbeteren van opbouw door backs bij balbezit centrale verdedigers (2)
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Het verbeteren van het opbouwen op de helft van de tegenstander

door de middenvelders en spitsen wanneer er balbezit is ter hoogte

van de middellijn

Verbeteren van opbouw op helft tegenstander bij balbezit ter hoogte van middellijn

Organisatie:

- Veld van 60 x 50 meter

- Acht gele en vier groene hesjes

- Tien ballen

- Een groot doel

- 12 tot 16 spelers

- 4 spelers opgesteld in ruit-formatie (7, 8, 9 en 11), een keeper

- Centrale middenvelder (8) speelt buitenspeler (11) aan, deze speelt

de spits (9) aan en komt naar binnen

- Spits laat vallen voor de buitenspeler (11), tegelijkertijd is rechtsbui-

ten (7) naar binnen gekomen

- Linksbuiten speelt de bal in de loop van de rechtsbuiten, deze rondt af

- Vervolgens oefening herhalen met het inspelen op nummer 10

Coaching:

- Strakke eerste bal

- Linksbuiten komt in de bal

- Alles in een keer raken

- Spits komt in de bal

- Steekbal moet de juiste snelheid hebben

Het verbeteren van kaatsen en openen

Organisatie:
- Veld van 60 x 50 meter
- twee keer acht hesjes
- Tien ballen
- Twee grote doelen
- Formatie TCT: 1-1-3-3
- Formatie TP: 1-3-2
- Normale spelregels, geen buitenspel
- Het veld is verdeeld in twee speelvakken, de spelers zijn gebonden

aan een speelvak, alleen twee middenvelders van TCT mogen over-
steken naar het andere vak wanneer de bal in dat vak terecht komt

- Wanneer de TP de bal onderschept moeten ze proberen om ze snel
mogelijk te scoren

- De twee overgestoken middenvelders gaan terug naar het andere
vak en verdedigen mee

- Wanneer de bal over de zijlijn of achterlijn gaat, start de aanval op-
nieuw bij de keeper van het TCT, de keeper mag alleen iemand in zijn
eigen vak aanspelen

Coaching:
- Snel rouleren van de bal in eerste vak, snel handelen
- Snel de diepte zoeken richting de spiten (7/9)
- Spitsen in de bal komen en kaatsen op de inkomende middenvelders

(6/8/10)
- Moment herkennen van de controlerende middenvelder om de aan-

vallers aan te spelen
- Zorg dat er diepte in het spel is (spitsen 7/9/11) diep staan en veel

bewegen
- Aanspeelbaar zijn van de middenvelders na het inspelen van de spitsen

TC 12.05 FINAL_Opmaak 1  11/26/12  5:00 PM  Page 15



16 | DeTrainerCoach

WEBSITE

NOG NIET INGELOGD OP DE VVON WEBSITE ?
VIJF REDENEN OM SNEL EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN !!!

1. Als lid bent u zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw persoonlijke gegevens.
Via “MIJN VVON” dient u zelf uw adresgegevens en emailadres actueel te houden.
Controleert u ook of uw rekeningnummer correct is vermeld.

2. Voor u als lid is het belangrijk dat de VVON beschikt over de meest actuele gegevens inzake
uw diploma en licentie. Via “MIJN VVON” kunt u deze gegevens invullen/aanpassen.

3. Ledenkorting voor studiebijeenkomsten alleen voor leden die beschikken over een
persoonlijk account en inschrijven via de website.

4. Regelmatig belangrijke fiscaal juridische en arbeidsrechtelijke adviezen via de website.
Deze zijn echter alleen beschikbaar voor leden en dus is inloggen noodzakelijk.

5. Oefenstof en presentaties van diverse studiebijeenkomsten zijn, exclusief voor leden, terug te
vinden op de website. Ook hiervoor is het nodig om in te loggen.

Na invoeren Lidnummer, geboortedatum en emailadres ontvangt u
een email om uw wachtwoord aan te maken. Vervolgens kunt u
inloggen met uw emailadres en wachtwoord.

Uw Lidnummer staat op de adresdrager van “De TrainerCoach”. Ook
kunt u uw Lidnummer opvragen door een email, met uw naam en
adresgegevens, te sturen naar: info@vvon.nl

Maak nu direct uw persoonlijk account aan via: www.vvon.nl/leden
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PARTNERSHIP

Partnerovereenkomst VVON en Jongbloed Fiscaal Juristen

Dennis Jongbloed richtte in 2005 Jongbloed

Fiscaal Juristen op. Daarvoor werkte hij al

tien jaar in de branche. “Momenteel heeft

ons bedrijf drie vestigingen: in Enschede, Al-

melo en Voorschoten. We werken met vijftien

zeer ervaren mensen op kantoor, allemaal fis-

caal juristen, federatie belastingadviseurs of

fiscaal economen.”

Fiscaal jurist
Veel mensen weten niet precies wat een fis-

caal jurist doet, weet ook Jongbloed. “Je kunt

in Nederland drie soorten recht studeren: met

Nederlands recht word je advocaat, met nota-

rieel recht notaris en met fiscaal recht belas-

tingadviseurs of fiscaal jurist. Een accountant

is meer een ‘huisarts’ van de klant, wij zijn een

specialist die diepgaander op bepaalde mate-

rie ingaat. We bedenken onder andere struc-

turen hoe je minder belasting kunt betalen, je

risico kunt beperken of we adviseren bij fu-

sies, immigraties, internationale structuren of

herstructureringen.” We beginnen meestal

met een fiscale scan van het bedrijf of de per-

soon. 

Trainers
Tot voor kort waren sporters en trainers geen

doelgroep voor Jongbloed Fiscaal Juristen.

Daar is sinds enige tijd verandering in geko-

men. Volgens Jongbloed zijn er interessante

cases waar veel voetbaltrainers hun voordeel

mee kunnen doen. “Wat doe je bijvoorbeeld

wanneer je als oefenmeester in het buiten-

land gaat werken? Betaal je hier je belasting

of daar? En hoe zit het met de afkoopsom als

je ontslagen wordt? We hebben een telefoni-

sche helpdesk en voor leden van de VVON

zullen we ook vragen beantwoorden. Eenvou-

dige vraagstukken lossen we gratis op. Voor

complexe vraagstukken zullen we meer din-

gen moeten uitzoeken en maken we een of-

ferte.”

Weinig aandacht
Dat fiscale vraagstukken voor veel clubs en

trainers een blinde vlek is, beseft Jongbloed.

Middels de artikelen in de ‘TrainerCoach’ en op

de VVON website hoopt hij dat het belang van

dergelijke zaken wel degelijk bij de belangheb-

benden gaat leven. In de voetballerij gebeurt

dat tot op heden nog te weinig. “Bij sommige

clubs, zoals bij FC Twente, zijn fiscale zaken

goed geregeld. Maar we merken dat er bij veel

voetbalclubs nog weinig aandacht is. Maar

voor trainers is het belangrijk het goed te rege-

len. Als ze een bepaalde vergoeding krijgen,

kunnen ze dan bepaalde kosten aftrekken? En

soms worden trainers belastingvrij onder de

maat betaald of krijgen ze juist meer dan is toe-

gestaan. De meeste clubs doen hun eigen ding

en daar zit geen lijn in.”

Doelgroep
Voor mr. Dennis Jongbloed is de voetbaltrainer

gezien zijn eigen achtergrond een extra interes-

sante doelgroep. “Zelf ben ik trainer en elftallei-

der bij de F’jes van VV Rood Zwart in Delden.

Daarnaast heb ik ook vijftien jaar ook op redelijk

hoog niveau gevoetbald. Tijdens de serie artike-

len in de TrainerCoach kijken we naar een aan-

tal verschillende ‘type’ trainers. Bijvoorbeeld zij

die worden betaald of alleen een vrijwilligers-

vergoeding krijgen. We schrijven dan in eerste

instantie verhalen over fiscale gevolgen die het

voor trainers kan hebben.”

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.  is

onlangs partner geworden van de

VVON. Vanaf volgend jaar zal het be-

drijf teksten schrijven voor de ‘Trai-

nerCoach’ en de VVON website. Het

doel is om fiscale regels en voorde-

len bij voetbaltrainers onder de aan-

dacht te brengen. “We hebben een

telefonische helpdesk en beant-

woorden vragen van VVON-leden.”

Tekst: Rogier Cuypers

“Clubs houden zich amper bezig 
met fiscale vraagstukken”
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JURIDISCH

De interpretatie van
de toezegging

De (arbeids)verhouding tussen A. en de ver-

eniging was lange tijd gebaseerd op de

goede relatie tussen A. en het bestuurslid.

Aan het einde van dat seizoen werd besloten

dat de ‘samenwerking’ werd voortgezet. Im-

mers, degradatie in het vorige seizoen was

voorkomen en de spelers waren tevreden

over de aanpak en wedstrijdbegeleiding door

A. Begin oktober van het lopende (nieuwe)

seizoen had A van het bevriende bestuurslid

de mondelinge toezegging gekregen dat de

bestaande arbeidsovereenkomst (ook) aan

het eind van het lopende seizoen zou worden

voortgezet.

Kentering
De kentering kwam toen er een zakelijk ge-

schil ontstond tussen A. en het bestuurslid.

Op enig moment was A ter ore gekomen dat

het bestuurslid bij zowel spelers als bij andere

bestuursleden kritische opmerkingen over

hem had gemaakt. A kon daartegen weinig uit-

richten omdat de inhoud van de kritische op-

merkingen weinig concreet was. Dat werd

anders toen de vereniging besprekingen

voerde over een eventuele fusie met een an-

dere voetbalvereniging. Bij de beoogde fusie-

partner was eveneens een trainer/coach

werkzaam met dezelfde bevoegdheid als A.

Inmiddels was de zakelijke relatie tussen A en

het bestuurslid geëindigd, maar de poten

onder de stoel van A waren redelijk ingezaagd.

Eindigen arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst van de trainer/coach

van de mogelijke fusiepartner zou aan het

einde van het lopende seizoen van rechts-

wege eindigen. Met hem werden gesprekken

gevoerd over een eventuele voortzetting. Die

gesprekken werden echter opgeschort tot er

duidelijkheid zou ontstaan over de mogelijke

fusie van beide verenigingen.

De heer A. vertelde mij dat hij door een van de bestuursleden in de maand maart van het voorgaande jaar

bij de vereniging als trainer/coach was binnengehaald in een periode dat de sportieve prestaties van het

eerste elftal langdurig achterbleven bij de verwachtingen. Het betreffende bestuurslid was een goede

bekende van A omdat beide heren ook zakelijk met elkaar te maken hadden. 

Tekst: R. Beele

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
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Dat gold overigens ook voor de arbeidsover-

eenkomst met A. Ook deze arbeidsovereen-

komst zou aan het einde van het lopende

seizoen van rechtswege eindigen. De voorzit-

ter van de vereniging had A eind november

van het lopende seizoen gemeld dat een defi-

nitief besluit over voortzetting zou worden ge-

nomen als er over de fusie duidelijkheid zou

zijn. Naarmate de tijd verstreek werd steeds

duidelijker dat de eventuele fusie niet tot stand

zou komen. Dat werd in februari van dat jaar

bevestigd.

Stand van zaken
A had tussentijds regelmatig gevraagd naar de

stand van zaken maar de gewenste duidelijk-

heid werd pas medio maart van het lopende

seizoen gegeven. Die duidelijkheid was voor A

minder prettig; de vereniging had besloten dat

de arbeidsovereenkomst niet zou worden 

verlengd. De kritische opmerkingen van het

voorheen bevriende bestuurslid hadden hun

doel niet gemist. A had, zo meende hij, een

duidelijke toezegging tot voortzetting van de

arbeidsovereenkomst. Echter, de toezegging

was afkomstig geweest van het bestuurslid

waarmee de verhouding bekoeld was geraakt.

Dat bestuurslid was uiteraard niet van plan de

door hem gedane toezegging te bevestigen. 

Vanwege de fusieperikelen en het vertrouwen

op de toezegging tot voortzetting van de 

arbeidsovereenkomst had A geen noodzaak

gezien om omstreeks de winterstop bij andere

verenigingen zijn interesse als trainer/coach

te laten blijken. De vraag die moest worden

beantwoord luidde: Had A gerechtvaardigd

mogen vertrouwen op de toezegging van één

bestuurslid in een periode waarin zowel de

verhoudingen als de sportieve resultaten goed

zijn? Het antwoord is nee! 

Juridische bril
Voor een goed begrip van dat ontkennende

antwoord moet de zaak door een juridische

bril worden beoordeeld. Een enkel bestuurslid

(wellicht met uitzondering van de voorzitter) is

veelal niet bevoegd om de vereniging “rech-

tens te binden.” De statuten van een vereni-

ging geven vrijwel altijd aan wie of welke com-

binaties van de bestuursleden bevoegd zijn de

vereniging “in en buiten rechte” te vertegen-

woordigen.

Bij A deed zich, zoals bij vele van zijn colle-

ga’s, het probleem voor dat hij meende te kun-

nen vertrouwen op het woord van één

bestuurslid. Als dat vertrouwen al terecht zou

zijn, hetgeen dus (statutair vaak) niet het geval

is, had A niet kunnen volstaan met het aanho-

ren van de mondelinge toezegging van het be-

stuurslid. In het spraakgebruik lijkt een

toezegging vaak een bevestiging te zijn. Juri-

disch is dat niet altijd het geval.

Aanbod tot voortzetting
In het geval van A was de ‘toezegging’ om de

arbeidsovereenkomst voort te zetten slechts

een aanbod tot voortzetting van de arbeids-

overeenkomst. A had dat aanbod expliciet

moeten aanvaarden door daarvan schriftelijk

te laten blijken. Strikt genomen beriep A zich

pas na maanden op het bestaan van de toe-

zegging. Dit betekent dat hij kennelijk pas na

maanden (door te wijzen op het bestaan van

de toezegging) het aanbod heeft willen aan-

vaarden. Kennelijk meende A dat de door hem

als zodanig omschreven toezegging de in-

stemming van de vereniging inhield  om met

elkaar door te gaan. De vereniging meende

echter nooit een dergelijke toezegging te heb-

ben gedaan. 

Als er sprake zou zijn geweest van een beves-

tiging had het op de weg van A gelegen om

aan te tonen:

- waarop de bevestiging betrekking had;

- door wie de bevestiging was uitgesproken;

- dat A erop had mogen vertrouwen dat de-

gene die de bevestiging had uitgesproken

(zelfstandig) bevoegd was de vereniging te

binden.

Al eerder heb ik aangegeven dat degene die

het bestaan van ‘iets’ beweert, daarvan de be-

wijslast draagt. De arbeidsovereenkomst van

A zou van rechtswege eindigen. 

Een nieuwe arbeidsovereenkomst of, zo men

wil, een voortzetting van de rechtens geëin-

digde overeenkomst komt wederom tot stand

door aanbod en aanvaarding van hetgeen par-

tijen over en weer hebben verklaard.

A zou een voor hem gunstig resultaat van de

discussie met de vereniging hebben kunnen

bereiken als hij destijds de toezegging van het

voorheen bevriende bestuurslid zou hebben

bevestigd (lees: het aanbod zou hebben aan-

vaard) door in een kort e-mail bericht te mel-

den dat hij (met verwijzing naar het gesprek

met het bestuurslid) met dank voor het in hem

gestelde vertrouwen, evenals de vereniging

uitkeek naar de voortgezette samenwerking in

het nieuwe seizoen. Het is vervolgens aan de

vereniging om de door de trainer/coach aan-

genomen voortzetting van de arbeidsovereen-

komst al of niet te weerspreken.
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Een half uur voor aanvang van de training was

de business ruimte van het Polman Stadion al

rijkelijk gevuld. De uitgedeelde consumptie-

bonnen werden goed besteed en de statafels

waren omringd door trainers die onderling

hun verwachtingen met elkaar deelden. 

“Iedere studiedag is het weer afwachten wat

de organisatie ons voorschotelt”, zegt een

aanwezige coach, die liever anoniem wil blij-

ven. “En de vraag is natuurlijk of we er wat

aan hebben bij onze club, want een club als

Heracles Almelo heeft veel meer faciliteiten

tot zijn beschikking dan de plaatselijke twee-

deklasser.” Een andere trainer kijkt anders

naar het geboden programma. “Ik gebruik de

studiebijeenkomsten om mijn kennis te verrij-

ken. Spelers opleiden willen we allemaal en

bij Heracles zijn er meer mogelijkheden om

dat proces te begeleiden, maar details zetten

me wel aan het denken.” 

Domineren is keuzes maken
De discussie tussen de trainers werd onderbro-

ken door de stem van Peter Bosz. De hoofdtrai-

ner van Heracles Almelo kondigde aan dat hij

de training wilde bespreken met de aanwezige

trainers, voordat hij die training zou uitvoeren in

het stadion. Binnen ‘no time’ zat iedereen voor

hem op een stoel en had hij de aandacht van

alle aanwezigen. Dat was het begin van een

boeiende dag, waarin het thema ‘hoe maakt

Heracles Almelo jonge spelers beter?’ centraal

stond. “Vanochtend kijken jullie mee met de

training die voor vandaag op het programma

stond en dat is een Voetbal Conditie Training

met herhaald kort sprint vermogen en een par-

tijspel zeven tegen zeven als belangrijkste on-

derdelen. Na de training bespreken we de

training en is er ruimte voor het stellen van vra-

gen. Vanmiddag willen wij graag onze oplei-

dingsvisie met jullie delen.” Terwijl Bosz met

zijn assistenten naar het veld loopt, namen de

aanwezigen plaats op de tribune van de thuis-

haven van Heracles. De mist was nog niet weg,

maar daar keek men doorheen.

De Almelose eredivisionist wordt al jaren ge-

roemd om het fantastische positiespel. Dat is

niet uit de lucht komen vallen, want Bosz be-

20 | DeTrainerCoach

STUDIEBIJEENKOMST

De dag begon mistig, maar niemand liet zich het zicht ontnemen. Op

woensdag 24 oktober hield de VVON district Oost een studiebijeen-

komst bij Heracles Almelo. Onder leiding van hoofdtrainer Peter Bosz

schotelde de technische staf van de eredivisionist de circa 300 aan-

wezige coaches een interessant programma voor. De meeste aan-

dacht ging uit naar de manier waarop talent ontwikkeld kan worden.

“Een studiebijeenkomst is voor mij erg nuttig, omdat trainers erva-

ringen opdoen en die naar huis meenemen.”

Tekst & beeld: Twan Epe

Individueel 
ontwikkelen
basis voor 
succes
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steedt daar veel aandacht aan in zijn trainin-

gen. Ook tijdens de voorgeschotelde training

liet de oefenmeester zijn spelers een positie-

spel spelen. “In het veld moeten spelers keu-

zes maken en vaak hebben ze wel tien opties,

maar er is er maar een de beste. In het veld

moeten spelers die keuze zien te maken, dus

daar spreken wij met de spelers over: welke

keuzes kun je in het veld maken en welke is

de beste?”, vertelt Bosz na de training over

het positiespel waar hij de training mee

begon. “Zes tegen twee in de kleine ruimte

zorgt ervoor dat spelers heel snel moeten

handelen en dus keuzes moeten maken. Dat

maakt het positiespel nuttig.”

Voetbal Conditie Training
Na het positiespel en een pass- en trapvorm

werden de spelers onderworpen aan de

sprintvormen in het kader van herhaald kort

sprintvermogen. “Niet alle spelers deden

daaraan mee, omdat we per speler kijken in

hoeverre we ze kunnen belasten. Dat geldt

ook voor het partijspel zeven tegen zeven.

Sommige spelers doen bijvoorbeeld twee van

de drie partijen mee of mogen maximaal een

partij meedoen. Dat kan te maken hebben met

dat spelers in die week al met de beloften

hebben gespeeld of ze terugkomen van een

blessure. We doen er alles aan om spelers te

beschermen tegen blessures en dus moet je

oppassen dat je ze niet te extreem belast. Wij

werken erg individueel gericht en kijken dus

per speler hoe we de spelers via een individu-

eel schema kunnen verbeteren.” 

Talent opleiden
“Heracles wil talentvolle spelers op een jonge

leeftijd ontdekken, vastleggen, beter maken

en met winst doorverkopen. Daar zijn wij als

club niet uniek in, want dat wil iedere club. De

manier waarop dat gebeurd, verschilt per club

en in dat proces denken wij als club wel uniek

te zijn”, opent Bosz het middagprogramma. De

aanwezige trainers luisterden aandachtig en

stelden tussendoor vragen, waardoor het

thema van de dag op een ontspannen manier

werd behandeld. “In onze visie staat dat we

altijd goed voetbal willen spelen. In balbezit

willen we ten alle tijden blijven opbouwen en

we hechten veel waarde aan goed positie-

spel. Bij balbezit tegenstander zullen wij altijd

vooruit verdedigen en de tegenstander vroeg

vastzetten om de bal zo snel mogelijk terug te

krijgen. Wij hechten veel waarde aan het ont-

wikkelen van het individu, want hoe beter de

spelers individueel zijn, hoe beter ze kunnen

functioneren in de team-tactische discipline

en hoe beter het team gaat functioneren. Om

onze visie uit te dragen werken we met het

Voetbal Coaching Model, waarin we de indivi-

duele ontwikkeling bijhouden.”

Voetbal Coaching Model
“Binnen het Voetbal Coaching Model werken

wij met een individueel plan per speler en dat

plan moet hij zelf invullen, want hij moet er

zelf in geloven. Hij vult dan een doelstelling in

op de korte en op de lange termijn en zijn

sterke en zwakke punten bij aanvallen en ver-

dedigen die hij wil verbeteren. John Stege-

man maakt iedere zondag een persoonlijke

weekschema per speler, afgestemd op de be-

lastbaarheid en de manier waarop de spelers

individueel willen trainen om het persoonlijke

plan uit te voeren. Wij gebruiken daarnaast

Indicia en dat is een online programma

waarin we de individuele ontwikkeling per

speler kunnen bijhouden. Met Indicia hebben

we alle losse programma’s, zoals het gewicht

en vetpercentage, de krachttrainingen per

speler, het herstelvermogen tijdens de condi-

tietrainingen etc., gebundeld om zo optimaal

mogelijk in beeld te brengen hoe de ontwikke-

ling per speler zich voltrekt.” Bosz beseft zich

dat niet alle aanwezige trainers van zulke sys-

temen gebruik kunnen maken, maar hij pro-

beert de kennis van de trainers te verrijken.

“Een studiebijeenkomst is nuttig, want trai-

ners nemen van iedere presentatie een aantal

onderdelen mee waar ze over gaan naden-

ken. Ik hoop tenminste dat onze werkwijze de

trainers helpt om een completere trainer te

worden, want dat word je door iets op te pik-

ken van anderen wat jij weer toe kunt passen

op je eigen werkwijze. Een studiedag kan

daarom dus een verrijking zijn.”

Het programma van de studiedag
werd opgeluisterd met het huldigen
van negen leden van de VVON die
langer dan vijfentwintig jaar lid zijn
van de VVON. Henk Bisschops, Jan
Verheijen, Jos Rump, Henri ten Kloos-
ter, Ernst van Nispen, Herman Hobert
(allen vijfentwintig jaar lid), Wim Len-
sink, Kars Schepers (beiden veertig
jaar lid) en Harry Tusveld (vijftig jaar
lid) kregen een dasspeld en een oor-

konde voor hun trouwe lidmaatschap. Iedere jubilaris kreeg mooie persoonlijke woorden toe-
gesproken door Wim Benders, voorzitter district Oost. Albert Hendriksen, Sjirk van de Werff,
Jan Menting en John van Dijk, allen 25 jaar lid van de VVON, waren om diverse redenen afwe-
zig en worden om die reden op een later moment in het zonnetje gezet door het bestuur van de
VVON district Oost. Het was bijzonder om stil te staan bij zoveel jaren trouw lidmaatschap en
hopelijk mogen er in de toekomst nog veel jubilarissen volgen.

Jubilarissen gehuldigd voor trouw lidmaatschap
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Organisatie:
- Zet een veldje uit van 12 x 7 meter 
- Speler aan de zijkant begint met de bal 
- Vijftien keer rondspelen is een punt 
- Onderscheppen is positie overnemen 
- Variatie: een of twee keer raken (moeilijker maken) 

Coaching:
- Op de voorvoeten bewegen 
- Anticiperen op spelverplaatsing 
- Actief vragen om de bal 
- Opengedraaid staan 
- Buitenste been inspelen

Pass- en trapvorm 1

Organisatie:
- Zet een veldje uit van 20 x 20 meter 
- Speler 1 speelt speler 2 in 
- Speler 2 speelt speler 3 in de loop aan 
- Speler 3 speelt de bal door naar speler 4 
- Speler 4 opent de bal op speler 5 
- Speler 5 speelt de bal naar het beginstation 
- Variatie: Vrije positiespel: laat de spelers bepalen wie ze inspelen en

elkaar de keuze nacoachen 

Coaching: 
- Lichtvoetig bewegen op de voorvoeten 
- Vooractie maken; in de bal komen 
- Buitenste been inspelen 
- Opengedraaid staan en doorbewegen 
- Bal nacoachen en vragen om de bal

Pass- en trapvorm 2

1

5

64

3

2

Organisatie:

- Zet een veldje uit van 60 x 50 meter 

- Drie partijvormen van twaalf minuten 

- Terugspelen op de keeper is toegestaan 

- Bal uit: start bij keeper rechthebbende partij 

Coaching:

- Conditioneel werken: in beweging zijn 

- Snel omschakelen balbezit/balverlies

Voetbal Conditie Training 7:7 

3
2

5

8
6
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9
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8
6
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De ontvangst in het fraaie Parkstad Limburg

Stadion van Roda JC was groots. In de riante

businessruimte kreeg iedereen koffie, thee en

cake aangeboden. De meeste coaches ston-

den in deze aangename omgeving al snel met

bekenden gezellig over het trainersvak te bab-

belen. Voor de eerste actie op de agenda,

sprak voorzitter Jos Klingen van VVON district

Zuid 2 een paar woorden richting de aandach-

tige toehoorders. "De KNVB heeft liefst vier

studiepunten aan ons programma van van-

daag toegekend, dus het is een zeer interes-

sante bijeenkomst."

Sportiviteit en respect
De eerste spreker van buitenaf was helaas

verhinderd, Paul Stijnen van de KNVB. Maar

de voetbalbond had als vervanger Vincent

Oomen gestuurd, die hoofd Wedstrijdzaken in

district Zuid 2 is. "Ik krijg niet vaak de kans om

met trainers te sparren, daarom ben ik blij

met deze kans", begon hij zijn toespraak over

sportiviteit en respect. "Waarom dit onder-

werp? Omdat er veel beweging in zit. Sinds

vorig seizoen is er vanuit de KNVB extra aan-

dacht voor dit onderwerp." Dit gebeurt in drie

onderdelen: aanpak onwenselijk gedrag, op-

leiden en begeleiden van arbiters en trainers

en tot slot ondersteuning van verenigingen.

"De bedoeling is om er de komende periode

nog meer aandacht aan te besteden, want

we zien dat het resultaat heeft. Er is inmid-

dels een lichte daling van excessen op en

rond de voetbalvelden en we kenden een op-

merkelijk rustige eindfase van de competitie.

Het lijkt er op dat we langzaam de goede kant

op gaan."

Aansluitend trad Maurice Voestermans van

Voetbaltechnische Zaken naar voren. De

KNVB-medewerker maakte duidelijk hoe de

rol van de trainer is in dit heikele punt. Aan de

hand van een aantal voorbeelden uit de prak-

tijk, liet hij zien hoe een coach binnen een ver-

eniging een positieve bijdrage kan leveren

aan een sociale en respectvolle sportomge-

ving. "Trainers zijn het uithangbord van de

club, je hebt dus een voorbeeldfunctie. Een

trainer moet alle spanningsvelden, zoals

winst/verlies en prestatiedruk, een plaats kun-

nen geven en rustig blijven. Je bent niet al-

leen een coach! Jij kunt invloed uitoefenen op

de spelers, de scheidsrechter, het publiek,

grensrechters en leiders."
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De VVON, district Zuid 2, organiseerde op woensdag 24 oktober een stu-

diebijeenkomst bij Roda JC. Liefst tweehonderd trainers kwamen naar

het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De KNVB gaf daar een uit-

eenzetting over sportiviteit en respect, Ruud Brood trainde zijn eerste

elftal, Jordi Bulte besprak een zeer bijzonder item over differentieel en

duurzaam leren en Dennis Peerbooms trainde de D-jeugd van Roda JC.

Studiebijeenkomst bij Roda JC

“Het is goed met trainers
onder elkaar te sparren”
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Ruud Brood
Na deze inspirerende rede, verkasten de trai-

ners richting tribune, waar Ruud Brood en zijn

selectie al stonden te wachten. Op het zon-

overgoten hoofdveld, sprak de hoofdtrainer

van Roda JC enkele welkomstwoorden aan

zijn collega’s. Hij ging daarop anderhalf uur

lang aan de slag met zijn groep en trainde op

het verbeteren van de opbouw via de linker-

kant (nummer 4 in samenwerking met de 5, 8

en 11) om zo tot een gevarieerde aanval te

komen (zie volgende pagina voor oefenvor-

men). "Ik hamer hier deze dagen flink op,

omdat het in de afgelopen wedstrijden tegen

VVV-Venlo en FC Twente niet liep zoals wij

willen. De bal kwam vooral niet goed vooruit

vanuit het centrum naar onze middenvelders",

legde Brood na afloop van de training in de

businessruimte uit aan zijn gehoor. "Als onze

centrumverdedigers Bart Biemans of Danilo

Pereira aan de bal komen, moeten Davy De

Beule en Mark-Jan Fledderus aanspeelbaar

zijn." Laatstgenoemde was er deze dag niet bij

en werd vervangen door Amin Affane, een ta-

lent van Chelsea. "Ik was vandaag niet blij met

Amin. Hij viel constant uit de speldiscipline."

De middenvelder werd tijdens de training dan

ook openlijk keihard aangepakt door Brood.

"Dit is een BVO en we werken met profs, daar

moeten ze mee omgaan. Ik heb hem nog ge-

spaard."

De oud-trainer van RKC Waalwijk, Helmond

Sport en Heracles Almelo gaf aan nog nooit

als spreker tijdens een studiebijeenkomst te

hebben opgetreden. Het ging hem echter

zichtbaar makkelijk af. "Het is goed voor mij

om te sparren met jullie, daar kun je als trai-

ner alleen maar beter van worden. Ook ik. Ik

weet dat, omdat ik regelmatig met amateur-

trainers spreek en zij wijzen mij af en toe op

details waar ik zelf niet op zou komen. Het is

dus voor elke coach goed om naar anderen te

luisteren."

Motorisch leren 
Direct na het heerlijke buffet, werd VVON-be-

stuurslid Piet van de Kerkhof in het zonnetje

gezet. Na 25 jaar lidmaatschap kreeg hij een

oorkonde en bijbehorende dasspeld overhan-

digd. "Dit was niet de bedoeling", reageerde

de regelaar verrast. "Ik wil jullie er via deze

weg dan maar op attenderen dat wij in de toe-

komst waarschijnlijk in een andere samen-

stelling studiebijeenkomsten gaan geven. We

zijn daar druk over aan het praten. De bedoe-

ling is kleinere groepen te formeren, zodat er

meer interactie zal ontstaan."

Hij droeg de microfoon over aan Jordi Bulte,

een bewegingswetenschapper die inmiddels

als jeugdtrainer actief is bij Roda JC. Hij stak

een bijzonder verhaal af over differentieel en

duurzaam leren. "Coachen is aanwijzingen

geven, die direct resultaat hebben, zoals in

een wedstrijd. Trainer is aanwijzingen geven,

die op de lange termijn resultaat hebben.

Duurzaam leren betekent dat je spelers din-

gen leert, die na een training aanblijven." Hij

haalde er een opmerkelijk voorbeeld bij. "Het

is slim om niet te veel te herhalen. Want van

herhaling wiegen spelers in slaap. Dit klinkt

heel tegendraads, maar uit onderzoek is ge-

bleken dat differentiatie betere resultaten op-

levert." Via wat grafiekjes liet hij zien dat

differentieel trainen aantoonbaar vooruitgang

oplevert bij spelers. "Dit komt, omdat het 

neurale netwerk in het brein leert om sneller

te denken, iets wat nodig is tijdens een 

wedstrijd. Dan moet in een tiende van een se-

conde iets beslist worden." De jonge weten-

schapper is zijn ideeën nu binnen de jeugd

van Roda JC aan het implementeren. "Maar",

zo bekent hij eerlijk, "niet alle trainers zijn di-

rect overtuigd."

Intussen was de duisternis ingetreden en

begaf Jordi Bulte zich, na zijn verhaal, naar

het hoofdveld. Daar gaf hij samen met Dennis

Peerbooms een training aan de D-pupillen van

Roda JC. Het thema was het verbeteren van

de samenwerking tussen verdedigers, mid-

denvelders en de aanvallers tijdens het op-

bouwen door impliciete leervormen. Na afloop

werd er nabesproken en overgegaan tot het

uitdelen van de felbegeerde certificaten aan

de wijzer geworden trainers.
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Organisatie:
- Half speelveld
- Voldoende ballen
- Nummers 4, 5, 8, 9, 10 en 11 en een keeper
- Nummer 4 speelt in op nummer 8
- De 8 kaatst op de weggelopen 4, die inspeelt op de nummer 11
- Die geeft mee aan de opkomende nummer 5
- Deze dribbelt de hoek in en geeft voor op de inlopende 9 en 10, die afronden

Coaching:
- Strak inspelen op juiste been
- Vooractie maken
- Hoge balsnelheid
- Vanuit positie starten
- Concentratie hoog

Pass/trapoefening met afwerken vanuit positie 

4

8

5

11

9 10

Organisatie:
- Half speelveld
- Voldoende ballen
- Nummers 2, 3, 6, 7, 9 en 10 en een keeper
- De nummer 3 speelt de back in, die op zijn beurt de nummer 10 zoekt
- Die laat de bal vallen op de 6
- De nummer 7 gaat diep en krijgt de bal om vervolgens voor te geven
- De nummers 9 en 10 lopen in en ronden af

Coaching:
- Strak inspelen op juiste been
- Vooractie maken
- Vanuit positie spelen
- Hoge concentratie
- Baltempo hoog

Pass/trapoefening met afwerken vanuit positie

Organisatie:
- Heel speelveld
- Twee elftallen tegenover elkaar
- Voldoende ballen
- De keeper brengt de bal naar de nummer 3
- Die zoekt de nummer 10, die in de bal komt
- De 10 geeft direct mee aan de opkomende linksback
- Deze back zoekt diepte bij de 11 of de spits
- Als de tegenpartij de bal verovert, moeten ze binnen 15 tellen scoren
- Is de bal uit het spel, dan begint de keeper weer opnieuw

Coaching:
- Snel beslissingen nemen
- De nummer 10 moet een vooractie maken om ruimte te creëren voor zichzelf
- De nummer 6 komt ook in de bal en kan de back eveneens zoeken
- Variatie in keuzes van nummer 3 (mag ook ineens opstomende back zoeken)
- Spitsen blijven in beweging

Aanval via linkerflank 

DeTrainerCoach | 25

OEFENVORMEN

TC 12.05 FINAL_Opmaak 1  11/26/12  5:01 PM  Page 25



COLUMN

26 | DeTrainerCoach

HANS BIJVANK

René van der Gijp was heel stellig. “Ajax is

kansloos tegen Manchester City, dat

wordt wel 1-14”. Frank de Boer wordt ge-

confronteerd met stelling dat Manchester City

wel heel erg matig was. PSV wint met 3-0 van

Napoli, maar die misten wel erg veel spelers.

Louis van Gaal wint vier wedstrijden achter el-

kaar in de WK kwalificatie, niet omdat “we” ge-

wonnen hebben, maar omdat de tegenstand van

een matig niveau was. Kortom van enige posi-

tieve benadering van ons vaderlandse topvoet-

bal is nauwelijks sprake. Verdedigend kunnen

we er geen hout van. We moeten leunen op de

weinige topspelers die we rijk zijn, de aanstor-

mende jeugd is niet rijp of wordt nooit rijp, inter-

nationaal zijn we een lachertje en we kunnen

België al niet meer bijbenen. Zij hebben verloren,

maar wij hebben nooit gewonnen. Zo langza-

merhand wordt ik een beetje gestoord van die

negatieve benadering die er aan de dag wordt

gelegd. Dat Nederland nog steeds prima talenten voortbrengt is al een prestatie op zich voor een

klein land. Dat is een bewijs dat het met de opleiding niet zo slecht is als menig kenner wil doen

geloven. Van Gaal heeft het aangedurfd om jonge spelers in te passen tijdens een kwalificatie-

reeks en niet terug te vallen op erkende “namen”. Dan gebruik je inderdaad wel iets meer spe-

lers dan bij een reeds ingespeeld team. Hij is een vakman en bewijst dat steeds weer opnieuw.

Zijn mediaoptredens mogen dan voer voor critici zijn, maar dat is gewoon van ondergeschikt be-

lang aan de wijze waarop hij een elftal laat spelen. Het is de taak van de media om dat te be-

lichten, maar helaas is een opgewonden van Gaal voor de microfoon of camera klaarblijkelijk

interessanter en levert meer vermaak op voor de kijker. Dat clubs in Nederland  internationaal

niet meer top zijn heeft ook gewoon een oorzaak. Veel en veel te veel topclubs leunen op een

vaak Arabische of Russische suikeroom of steken zich tot boven de kruin in de schulden en

laten Gods water over Gods akker stromen.  Het land is zo goed als failliet, maar het voetbal

geeft net zo gemakkelijk miljoenen uit aan volledig overbetaalde spelers. De voorbeelden hoef

ik niet aan te dragen, die kunt u er zelf moeiteloos bij denken. Gelukkig leven we in een land

waarin een sluitende begroting nog van belang is. Topspelers mogen van mij goed geld verdie-

nen, daar is ook niets mis mee. Een prestatie mag beloond worden. Als “we” op deze wijze een

achterstand oplopen ten opzichte van de rest van het internationale voetbal heb ik daar weinig

moeite mee. Die achterstand moet dan wel in perspectief worden gezien. Dit land kent een prima

sportklimaat en doet wereldwijd op een bovengemiddeld niveau mee. Het voetbal is daar een

exponent van en dat moet veel meer belicht worden. Steeds vaker zap ik na een voetbalwed-

strijd weg om het oeverloze geleuter niet meer aan te horen. Ik kan mijn eigen mening wel vor-

men. Die praatprogramma’s heb ik allemaal al eens eerder gehoord. 
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