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Al onze arrangementen zijn geheel naar uw eigen wensen
in te vullen. U kunt kiezen uit bestemmingen dichtbij de
stad, aan de kust of juist in een bosrijk gebied. Voor
zowel recreatieve als professionele teams zijn er veel
mogelijkheden om een uitstekend en compleet verzorgd
trainingskamp te beleggen dichtbij huis in Nederland,
België of Duitsland of in de winterstop in Zuid-Europa.

BEZOEK FC BARCELONA MET JE TEAM!
Wat dacht u van een driedaags voetbalweekend in mei of juni naar
Barcelona? Een weekend lang genieten in Barcelona en Camp Nou. 
Onder andere stadiontour of wedstrijdbezoek FC Barcelona, 
voetvolley, voetbalquiz en nog veel meer activiteiten mogelijk!

FC Barcelona speelt in de volgende weekenden thuis:
19 mei FC Barcelona - Real Valladolid
01 juni FC Barcelona - Malaga

SNEEK
Aan de rand van de Friese wateren en op korte afstand van het
levendige centrum van Sneek kunt u een ideaal trainingskamp
beleggen. Geniet op het zonneterras van dit stadje aan het
water en op ca. 5 autominuten liggen de trainingsvelden.

ALBUFEIRA - PORTUGAL
Dit veelzijdige beach resort ligt direct aan een prachtig zandstrand
aan de Atlantische Oceaan in Albufeira. Het centrum ligt op
loopafstand en de diverse voetbalcomplexen op 5-10 autominuten.
Een ideale locatie voor in- en ontspanning in de winterzon.

3 dagen, 

2 nachten
vanaf 

€99,- p.p.

5 dagen, 

4 nachten
vanaf 

€449,- p.p. 

Neem contact op voor meer informatie       tel: +31 (0)78-6291577       e-mail: info@trainingskampen.nl
www.facebook.com/trainingskampen             www.twitter.com/trainingskampen

Op zoek naar de perfecte start van het seizoen?

Begin het seizoen goed met een trainingskamp! Ook tijdens de winterstop
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Van de voorzitter
In de eerste maanden van 2013 waren de weersomstandigheden

dusdanig dat er nauwelijks sprake is geweest van competitievoetbal.

Het was koud, het vroor en het sneeuwde zelfs in april nog. En eigenlijk

is deze situatie van weinig voetbal in deze maanden niet nieuw. Wij

irriteren ons als trainers, spelers, clubs en toeschouwers steeds

opnieuw aan deze jaarlijks terugkerende omstandigheden, waarbij

wekelijks de onzekerheid bestaat over het wel of niet doorgaan van

een competitiewedstrijd. En elk jaar opnieuw barst de discussie weer

los over een vaste en langere winterstop. En ook elke keer opnieuw

doen we er vervolgens niets aan en blijven we aanmodderen. 

Het moet toch mogelijk zijn om de competitie jaarlijks vanaf de Kerst tot

1 maart stil te leggen en er vervolgens toch voor te zorgen dat begin mei

alle wedstrijden zijn gespeeld. We ontkomen er dan waarschijnlijk niet

aan om vanaf april een aantal speelronden op doordeweekse avonden

in te plannen. Maar ook nu spelen veel clubs elk jaar opnieuw

inhaalwedstrijden op doordeweekse dagen, met dit verschil dat deze

niet vroegtijdig gepland zijn, maar ingepland worden naar aanleiding van

de vele afgelastingen. Op onze website geeft bijna 90% aan, van de

ongeveer 250 personen die hebben gereageerd op onze stelling over deze

kwestie, voorstander te zijn van een vaste winterstop tot 1 maart. Wat mij

betreft een punt om op de agenda te plaatsen in het overleg met de KNVB.

Een punt dat al jaren op de agenda staat is het onbevoegd trainen. Ik heb

overigens niet de illusie dat dit agendapunt ooit zal verdwijnen, maar het

is uiteraard wel de bedoeling om stappen te maken en vooruitgang te

boeken. Nu kan ik zelfs 2 stappen voorwaarts benoemen. De eerste stap

is het genomen besluit dat elftallen die uitkomen in een klasse waarin de

licentieplicht geldt (voor de Trainer/coach) vanaf het komende seizoen

ook daadwerkelijk verplicht zijn om een Trainer/coach met een geldige

licentie in dienst te hebben. Nu komt het nog regelmatig voor dat clubs

aangeven niet te beschikken over een Trainer/coach. Hierdoor kon de

KNVB deze clubs niet of moeilijk

aanspreken en bestraffen

vanwege het hebben van een

onbevoegde Trainer/coach.

Hoewel die onbevoegde trainer

er in veel gevallen wel was.

De tweede stap is het verplicht

vermelden van de gegevens

van de Trainer/coach op het

Digitale Wedstrijd Formulier.

Op dit moment zijn wij als

VVON nog in gesprek met de

KNVB over de daadwerkelijke

wijze van uitvoering en is de

KNVB druk doende om alles

technisch mogelijk te maken.

Op de komende regio- en

districtsvergaderingen van de

KNVB staat dit punt op de agenda.

Op 20 maart 2013 heeft de KNVB het actieplan “Tegen geweld, voor

sportiviteit” gepresenteerd. Het zou goed zijn om het plan op zijn minst

een keer goed door te lezen, zodat u in ieder geval op de hoogte bent

van de door de KNVB genomen maatregelen. Het actieplan kunt u

terugvinden op www.vvon.nl. Ik roep u op om daar waar mogelijk een

positieve bijdrage te leveren. Daarnaast ga ik er uiteraard vanuit dat u

zich gedraagt als een respectvol voetbaltrainer en lid van de VVON.

Zonder respectvolle emotie geen voetbal.

Arnold Westen
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HOOFDTRAINER 

Adrie Poldervaart, trainer VV Zwaluwen Vlaardingen

Normaal blijven 
doen en hard werken
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Zijn trainerscarrière begon vijftien jaar

geleden. Destijds was Adrie Poldervaart nog

speler van OHVV in Oudenhoorn. "Vanuit de

spelersgroep kwam de vraag of ik speler-

trainer wilde worden", vertelt hij. Daarvoor

trainde hij al wat jeugdteams. "Maar pas als

hoofdcoach van het eerste werd ik echt

serieus. Ik ging Oefenmeester 3, 2 en 1 volgen.

Eigenlijk zat er altijd wel een trainer in mij." Hij

dacht als speler al verder dan zijn eigen taken

en is sinds 1993 als fysiotherapeut verbonden

bij Excelsior. Hij praat vreselijk graag met

spelers, collega's en trainers over het spelletje.

Onder meer met Harry Rusken, Peter-Marcel

Nauta, Marcel Smith, Mario Meijer, Alex

Pastoor, Leon Vlemmings, Jon Dahl Tomasson,

André Hoekstra, Mario Been, Adrie Koster,

Henk van Stee, John Metgod, Ton Lokhoff en

John Lammers. "Ik stak daar veel van op, en

dat doe ik nog steeds. Ik sla alles op, praten

over voetbal is het mooiste wat er is."

Na vier seizoenen vertrok de trainer naar

Nieuwenhoorn. In zijn eerste jaar als

assistent-trainer bij het eerste elftal en

daarna als hoofdtrainer. Hij hield dat twee jaar

vol, tot Spijkenisse kwam. Daar zat hij liefst

zeven jaar op de bank. "Tot ik afgelopen zomer

plots zonder club zat. Ik heb een aantal clubs

afgezegd, om verschillende redenen.

Daarnaast heb ik met een paar clubs gepraat,

zoals Westlandia en TOGB, maar die kozen

helaas voor een andere trainer." En dus zat hij

aan het begin van het huidige seizoen thuis.

Clubloos. Maar wel weer voetballend voor zijn

oude liefde OHVV. In november klopte

Zwaluwen uit Vlaardingen echter aan de deur.

Of hij Harry Akkermans wilde opvolgen. De

zaterdaghoofdklasser bungelde namelijk in de

onderste regionen van de ranglijst, degradatie

dreigde. En het bestuur vond dat de chemie

tussen trainer en groep was uitgewerkt.

Poldervaart tekende voor anderhalf jaar.

Molensteen
Het was voor de oefenmeester een nieuwe

ervaring. Hij stapte nooit tijdens een seizoen

in een klus. "Een club komt halverwege het

seizoen niet bij een trainer aan als het goed

gaat. Dat gebeurt alleen in extreme situaties.

Het betekende dus dat het niet lekker ging. Ik

zag echter de uitdaging. De zaterdaghoofd-

klasse B zit vol met leuke regioclubs. Het enige

vervelende was, dat ik mijn team niet rustig

naar mijn hand kon zetten." Sterker nog,

Poldervaart had welgeteld één training in

voorbereiding op een bekerduel tegen vv Delft

(6-5 winst). "De opstelling maakte ik vooral met

hulp van mijn assistent Tom Korporaal en

keeperstrainer Hans Sloof, die waren

gebleven. Eigenlijk vervingen we alleen de

linksback, omdat die geblesseerd was." De

eerste dagen was het vooral observeren en

vragen stellen. "Hoe was de situatie toen ik

begon? Lastig, want veel zaken zijn niet

meetbaar. Ontbrak het ze aan zelfvertrouwen?

Geen idee. Wat een feit was, is dat ik aan de

spelers moest wennen en zij aan mij."

"Ik heb er bewust voor gekozen er verder

blanco in te stappen. Geen idee of Harry zin

had om mij bij te praten, maar ik had daar

geen interesse in. Dan word je toch op een

bepaalde manier ingekleurd en ga je met

vooroordelen hier naartoe." Het tekent de

trainer Poldervaart. Hij is van het harde en

transparante werken. "Ik ben zeker geen

patser, geen trainer die roept: ik ga voor de

ommekeer zorgen. Hoe kun je zoiets zeggen?

Je hebt geen enkele zekerheid in het voetbal."

De eerste tegenstander in de competitie, was

DeTrainerCoach | 5

HOOFDTRAINER 

Voetbalmaf. Beter kan Adrie Poldervaart niet in één woord worden
omschreven. De 42-jarige fanatiekeling is vlak voor de winter
aangesteld om VV Zwaluwen in de zaterdaghoofdklasse B te houden.
"Dit is een nieuwe ervaring. Ik heb eerst iedereen aangesproken op
zijn verantwoordelijkheid, daar ontbreekt het tegenwoordig vaak aan."

Tekst: Jeroen de Laat

'VOETBAL IS EEN SPEL VAN TIJD EN RUIMTE. 
ALS JE VAAK DE RUIMTE VINDT, BEN JE GOED'
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koploper Excelsior Maassluis. "Pas in de extra

tijd maakten zij de winnende goal, erg zuur.

Net na de winterstop stonden we na 50

minuten met 3-0 voor tegen tien man van

SteDoCo, maar toch verloren we nog met 3-4.

Dat hangt nog steeds een beetje als een

molensteen om je nek. En later wonnen we

wel, maar versloeg de concurrent

bijvoorbeeld ineens de nummer twee. Het zit

nog niet mee. Anderzijds moet je het helemaal

zelf doen en niet afhankelijk zijn van anderen."

Tijd en ruimte
De nieuwe coach kwam dus halverwege het

seizoen binnen, op een moment dat de

gevaarlijke degradatieplekken akelig dicht bij

waren. Waar begin je dan mee als trainer?

"Mensen aanspreken op hun

verantwoordelijkheid. Ik vind dat het daar in

alle geledingen van het moderne voetbal aan

ontbreekt. Bij spelers en iedereen om het

eerste elftal heen. Iedereen moet

verantwoording nemen en er staan. Het

voornaamste is dat de intrinsieke motivatie

goed is. Je moet er vol voor gaan." En hij

merkt dat het daar nog wel eens aan schort.

"Mensen zijn tegenwoordig erg zuinig. Dat is

niet alleen hier, dat is overal. In de

oefenwedstrijd tegen Barendrecht heb ik mijn

bespreking hierop gericht. Waarom altijd

zuinig en de weg van de minste weerstand

kiezen? Waarom nooit tot het gaatje? Van het

gevraagde of zelfs meer dan dat, wordt een

mens en een team nooit minder."

Voetballend hoeft Poldervaart zijn spelers niks

meer te leren. "Er lopen spelers rond die ruim

honderd duels in het betaald voetbal hebben

gespeeld, die hoef ik geen bal te leren trappen.

Belangrijkste is: hoe ga je met elkaar om? Wat

voor gedrag vertoon je in balbezit en wat voor

gedrag bij balverlies? Hoe reageer je bij verlies

en teleurstelling? Dat is een bewustwordings -

proces. Ik ben heel detailgericht. Daar spreek ik

mensen ook op aan. Op de juiste voet inspelen,

een kaatsbal niet breed, maar terug, zodat de

afstand tot de verdediger groter wordt. Voetbal

is een spel van tijd en ruimte. Het gaat er dus

om waar je gaat staan om zoveel mogelijk

ruimte te krijgen. 

Als je dat kan als voetballer, dan ben je goed. 

Ik vroeg aan André Hoekstra (assistent-trainer

Excelsior, red.) hoe Johan Cruijff vroeger als

voetballer was bij Feyenoord. Hij gaf aan nog

nooit een speler te hebben gezien die zo vaak

vrij stond als hij de bal aangespeeld kreeg." 

Duizendpoot
Poldervaart ziet zichzelf absoluut niet als een

dictator. Juist het tegenovergestelde. "Ik heb

dan wel Oefenmeester 1 en ben medisch

geschoold, maar dat wil niet zeggen dat ik alles

maar weet. Onzin. Ik zeg hoe we het gaan doen,

ja. Ik zou echter dom zijn als mijn spelers met

een suggestie komen en ik daar niet naar luister.

Ik ben een duizendpoot. Het zou mij sterk

tegenvallen als iemand van de spelers waar ik

ooit mee heb gewerkt zou zeggen: hij geeft mij

geen aandacht. Misschien krijgen de nummers

twaalf tot en met twintig zelfs wel méér

aandacht dan de basiself. Het lastige op dit

niveau, is dat het verschil niet altijd Lionel Messi

- David Villa is. Het is meestal Villa - Pedro,

oftewel: twee redelijk gelijkwaardige krachten.

Dan kies je op details, die met name op het

technische vlak en de huidige vorm liggen." 

De oefenmeester beschouwt zijn spelers als

profs. "Ik vind zelfs dat zij soms meer prof zijn

dan echte profspelers. Naast de drie

trainingen en wedstrijd iedere week, werken

zij er nog bij. Dat trekt best een grote wissel

'IK GEEF SPELERS IN HET VELD DE VRIJHEID, 
DAN ZIE JE VAAK DE MOOISTE DINGEN GEBEUREN'
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op het leven van een amateurvoetballer. Daar houd ik rekening mee. 

Ik ben geïnteresseerd in de persoon achter de voetballer. Eén van de

eerste dingen die ik zeg: geef aan als er iets is. Kan ik daar rekening

mee houden, bijvoorbeeld door iemand een training eventjes met rust

te laten. Ieder persoon zit anders in elkaar en dat probeer ik te

doorgronden. Je managet mensen. Ik kies een route, maar binnen die

route zijn er nog veel zijweggetjes. Ik luister naar al mijn spelers en

zorg voor een nauwe band." 

Normaal doen
Poldervaart heeft zijn eigen visie, zoals elke trainer dat heeft. Hij zal

nooit afwijken van 4-3-3. Nooit. "Het driehoekje waar dan ook op het

veld is mijn ding. In balbezit moeten spelers veel draaien om zo vrij te

komen. Bij balbezit tegenstander koppel ik op het middenveld mijn

spelers aan die van de tegenstander. Het balbezit spelen op de helft

van de tegenstander in een kleine ruimte, is op amateurniveau moeilijk,

zeker als de velden niet altijd best zijn. Je hebt vaker balverlies en

daardoor meer omschakelmomenten. Maar we proberen het wel, want

dat geeft veel genoegdoening. Daarnaast probeer ik via mijn backs

vaak een man meer op het middenveld te creëren. Eén van de twee

moet opstomen naar rechtshalf of zelfs rechtsbuiten. Of links uiteraard.

De buitenspeler kan dan in de bal komen." Hij wil goed positiespel tot

kunst verheffen. "Maar we krijgen niet altijd de tijd en ruimte. Of we

voeren het niet goed uit, want we staan niet voor niets twaalfde. 

Als ik in een wedstrijd zie dat het niks uithaalt, gaan we wat anders

doen. Je moet het niet opzoeken om het opzoeken."

Als trainer heeft hij pas vorig jaar kennisgemaakt met het strijden tegen

degradatie. Spijkenisse won de nacompetitie. "In zo'n seizoen heerst

rondom het team met name negativiteit. Maar ik blijf me wel gewoon

hetzelfde gedragen, ga niet gek doen. Ik ga niet ineens van systeem

ruilen, vijf spelers slachtofferen of mijn trainingsstof veranderen. Ook zal

ik nooit opportunistisch gaan spelen in de hoop dat de bal een keer goed

valt. Ik houd vast aan mijn speelwijze, want goed voetbal wint altijd. 

Kijk maar naar FC Barcelona dat in de Champions League na een 2-0

nederlaag alsnog thuis met 4-0 wint van AC Milan." Hij merkt dat

'normaal doen' als trainer of speler tegenwoordig gezien wordt als

'apart'. "En apart doen als normaal, dus als een speler twee clubs heeft

gehad in tien jaar, wordt er gezegd: zo weinig? Ik vind dat normaal. 

En als iemand iets extra doet, iemand complimenteert, of juist altijd op

tijd komt, is hij een slijmerd. Een vreemde tendens." 

Voorbereiden
"Ik probeer het als trainer simpel te houden en mijn ideeën duidelijk

over te brengen naar mijn spelers. Als ik het te ingewikkeld maak, komt

er zaterdag niks van terecht. Dat stukje creativiteit moeten ze zelf

houden. Ik geef ze daar absoluut de vrijheid toe, dan zie je vaak de

mooiste dingen gebeuren."  De coach beseft dat zijn werk vooral

doordeweeks gedaan wordt. Rondom wedstrijden moeten zijn spelers

het doen. "Ik kan alleen wisselen en ze in de motivatie sturen:

corrigeren, stimuleren en complimenteren. Ik coach heel erg

begeleidend en altijd op een positieve wijze. Ik zal nooit een speler in

het openbaar afkraken. Niet op het veld en zeker niet in de krant. Dat

hoort niet. De kritiek is in de kleedkamer en voor iedereen transparant.

Bovendien wordt niemand daar beter van. Als iemand een fout maakt,

pak ik hem liever even apart om situatief uitleg te geven in plaats van

over het hele veld te schreeuwen waar hij mee bezig is."

Het zal niet voorkomen dat Poldervaart tijdens een wedstrijd van zijn stoel

valt van verbazing, omdat de tegenstander ineens een tactiek speelt die

hij niet had verwacht. "Ik bereid me heel goed voor op tegenstanders,

weet heel veel van ze. Ik luister naar onze scouts, bel collega-trainers,

ken zelf veel spelers en ploegen. In de speelwijze van onze opponent

worden wij niet verrast. Ik vind dat je als trainer daarin je huiswerk moet

doen. Zonder al te veel concessies te doen aan je eigen team. Ik wist dat

de rechtsback van Hoek graag opkomt. Mijn linksbuiten kreeg daarom de

opdracht meer schuin naar het midden te gaan staan, zodat hij hem altijd

ziet komen. Zulke details zijn cruciaal. Als je weet dat een middenvelder

van de tegenstander altijd buitenkant rechts aanneemt en dan wegdraait,

moet je je middenvelder daarop voorbereiden." 

Intrinsieke motivatie
Poldervaart hamert sterk op de intrinsieke motivatie van zijn spelers.

Een drive die mensen vanuit zichzelf hebben. Hun ambitie, hun

interesse of de voldoening die ze beleven aan het leveren van een

prestatie. "Hierin moet mijn spelersgroep nog een stap maken, dat

weten ze ook. Het gaat niet alleen om presteren tijdens wedstrijden,

daarin is de inzet dik in orde. Maar het gaat mij er juist om dat ze ook

tijdens trainingen tot het gaatje gaan en altijd geconcentreerd zijn,

alert en bij de les. Ik probeer ze daarin scherp te houden. Zo heb ik bij

Nieuwenhoorn en Spijkenisse wel eens een opstelling op het bord

geschreven met twaalf namen (4-4-3, red.). De speler die niet zou

spelen van die twaalf, had ik al ingelicht en die moest zijn mond

houden. Daarnaast had ik een flap gemaakt met wel de juiste elf

namen erop. Als niemand opvalt dat er een naam te veel op staat, is

dat een slecht signaal. Dan denken ze niet mee of letten ze niet op, zijn

ze niet scherp. Ik verwacht en wil meedenkende spelers."

HOOFDTRAINER 

Adrie Poldervaart

1998-2002 OHVV
2002-2003 Nieuwenhoorn (assistent-trainer)
2003-2005 Nieuwenhoorn
2005-2012 Spijkenisse
2012-heden Zwaluwen

PASPOORT
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Een ander aspect van het voetbal waar nog veel winst te behalen valt,

zijn spelhervattingen, denkt Poldervaart. "Ik probeer daar op te trainen.

Het wordt steeds belangrijker in het voetbal. Bij elke training komt er wel

een oefenvorm aan bod die ik steeds herhaal. Die situaties komen terug

in wedstrijden. Je hoopt dat het in een wedstrijd een keer iets oplevert.

Veel tijd kan ik er echter niet insteken met onze beperkte tijd. Dat is het

voordeel als proftrainer, je hebt dan volop tijd om daar aandacht aan te

besteden. Destijds keek ik veel naar trainingen van Pastoor en Lammers

en die haalden daar regelmatig veel profijt uit. Ik denk zelfs dat je een

vrije trap rondom de zestien van de tegenstander zo ver kunt instuderen,

dat je een soort strafcorner krijgt met hockey. Dus dat je met dummy’s en

bloks een speler in vrije scoringspositie kunt zetten."

Voorwaarden creëren 
Poldervaart is fysiotherapeut van beroep en heeft twee eigen

praktijken. Daarnaast werkt hij acht tot tien uur per week bij

Excelsior. "Ik ga daar veel om met spelers, maar ook met de staf. 

Het verschil is dat zij de hele dag met voetbal bezig kunnen zijn. 

Als amateurtrainer kun je dat niet. En als amateurspeler ook niet. In

de uitvoering zijn zij beter dan wij, verder is denk ik veel hetzelfde.

Want geloof mij: wij werken hier op professioneel niveau. De

trainers van Excelsior zeggen hetzelfde tegen zijn spelers als ik hier

zeg. Zij spelen ook elf tegen elf, doen dezelfde oefenvormen als wij

doen. Bovendien vraagt Leon Vlemmings net zoveel van zijn spelers

als ik van mijn spelers vraag. Alleen moet je dat wel in een context

plaatsen. Mijn spelers werken overdag en zeggen soms een training

af door studie, werk of hun gezin. Dat gebeurt zelden bij een prof. Ik

hoop dat iedereen bewust is wat het spelen op dit niveau inhoudt en

wat je daar voor moet laten." 

"De spelers verlangen van mij dat ik optimale voorwaarden creëer om

tot prestaties te komen. Daar mogen zij mij op aanspreken. Het komt

niet over als ik voor mijn groep ga staan en zeg: jongens, zaterdag naar

Hoek, oh nee, wacht, tegen Xerxes, of was het toch Nivo Sparta? Dat

kan niet. Trainingen moeten op voetbal slaan en raakvlakken hebben

met de komende tegenstander of onze  speelwijze. Andersom mag ik

die voorwaarden ook van mijn spelers vragen. Zij moeten goed

schoeisel hebben, de kleding moet in orde zijn, ze moeten op hun

voeding letten en zorgen dat ze fit zijn. Ik heb wel eens een speler

gehad met wat overgewicht. Ik zei: doe jij vandaag maar eens een shirt

aan dat drieënhalve kilo weegt. Ja, trainer, zei hij, dat gaat toch

nergens over? Maar intussen sleept hij wel dat overgewicht met zich

mee. Youssef El Akchaoui vertelde destijds ook zoiets bij NEC, hij had

daar zijn bedenkingen over. De verzorger liet hem enkelbanden van

ieder een kilo dragen tijdens de warming-up. Hij was kapot. Op die

manier ben je bezig met de bewustwording."

Ambitie
Hij begon als trainer in de derde klasse en heeft al die jaren gewerkt

tussen dat niveau en de hoofdklasse. "Ik zou liegen als ik zou zeggen

dat ik niet hogerop wil. Bij Excelsior zie ik hoe het er in de

profwereld aan toe gaat, dat zou ik wel willen. Ik heb me eens

opgegeven voor de cursus Coach Betaald Voetbal, maar toen had ik

te weinig punten en maar één jaar hoofdklasse getraind. Op dat

moment besefte ik dat het voor mij ook weinig zin heeft om die

cursus überhaupt te gaan volgen. Profclubs zullen mij niet nemen

als onbekende. Ik zou het wel heel graag willen doen om veel input

te krijgen en mij verder te verrijken op allerlei gebied als

trainer/coach. Je moet als trainer zonder grote voetbalnaam, jezelf

eerst op het allerhoogste amateurniveau bewijzen. Dan moet je

absoluut top presteren, zoals Eric Meijers die nu bij Helmond Sport

de kans krijgt, Art Langeler bij FC Zwolle of Jan Zoutman destijds bij

Haarlem. Ik zou alleen in aanmerking kunnen komen als assistent

van een trainer die ik ken. Als dat iets moois is, zou ik dat zeker

overwegen en mijn twee fysiopraktijken laten vallen. Maar ik richt

mij nu volledig op handhaving met Zwaluwen, dat staat voorop."

HOOFDTRAINER 
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Organisatie:
- Veld van 8x8 meter
- Voldoende ballen
- 5 Spelers aan de zijkant, 2 in het midden
- 5-tal mag de bal 1x raken
- 2 Zetten samen druk
- Aanraken is voldoende om eruit te gaan
- Diegene die de fout maakt moet in het midden
- Vijftien keer bal rondspelen is extra blijven staan
- Variatie: met 4-tal mag de bal 2x worden geraakt

Coaching:
- Kort-kort-lang
- Altijd 2 spelers ernaast en 1 er tussendoor vragen
- Juiste voet en balsnelheid
- Altijd aanspeelbaar

Rondo 5:2 of 4:2

Organisatie:
- Veld van 60x50 meter
- Heel het elftal (posities dubbel bezet: 20 spelers + 2 keepers)
- Bij minder spelers in ieder geval 9/10/11/7 dubbel bezet
- Starten met lange bal van de keeper van de tegenpartij
- 2 Gaat hoger staan, 3 rechtsback en 4 centraal
- 4 Speelt 3 in, 7 komt in de bal en kaatst op vrijkomende 6, die speelt

lopende 2 in de ruimte aan en geeft voorzet
- 9 Komt bij eerste paal, 10 erachter, 11 bij tweede paal en 8 op de

rand zestien
- De aanval 2x over rechts en dan 2x over links

Coaching:
- Iedereen is actief in de organisatie
- Vooracties
- Juiste balsnelheid en juiste been inspelen
- Bijsluiten 8 en 11 bij voorzet rechts
- Knijpen 5 bij opbouw met 3 spelers
- Juiste moment bezetting voor de goal
- Afwisselen lage en hoge voorzet
- Echter maken door 2 centrale verdedigers neer te zetten

Aanvalsvorm vanuit opbouw 

Organisatie:
- De zijkanten van het straf-

schopgebied doortrekken tot
de middellijn

- Twee goals op de achterlijn
- Voldoende ballen
- Spelen in 3-2-3 organisatie
- Keepers bij balbezittende partij
- Door middel van balbezit van

de ene keeper naar de andere
keeper voetballen

- Tegenpartij speelt pressie
- Zoveel mogelijk vanuit de positie
- Vrij spel (max 3x raken)

Coaching:
- Loskomen
- Draai of kaats
- Kort of diep
- Derde speler eronder
- Juiste been spelen, juiste 

balsnelheid
- Tweede speler inspelen en dan

eronder
- Van rechtsback naar linksbui-

ten en vice versa
- Diep is kort en kort is diep

Positiespel 8:8 met 2 keepers

DeTrainerCoach | 9
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Organisatie:
- Veld van 50x25 meter
- Voldoende ballen
- 2-3-5-7-9-11 staan aan de zijkant
- In het midden 5:5 of 6:6
- Speel balbezit met de zijkanten
- Zijkanten 1x raken op een derde speler
- Na de kaatser, moet je naar een andere kaatser
- Kaatsers naar elkaar
- Vrij spel (max 3x raken)

Coaching:
- Derde man onderweg
- Juiste been inspelen
- Kaatser inspelen als het moet en derde speler komt
- Links is rechts en vice versa
- Speel er tussen
- Kaatser zoekt de diagonalen
- Zorg voor driehoeken

Positiespel met vaste posities van 2-3-5-7-9-11

Organisatie:
- Half veld
- Een goal (2 keepers)
- 3 Speelt 6 in, kaatst terug, 3 speelt 9 in
- 9 Kaatst op 6, kaatst terug, 
- 11 Vraagt diep en geeft voor op 9 (eerste paal), 10 (erachter op de

penaltystip)
- 4 Speelt 8 in, draait door op 9 en krijgt kaats terug
- 9 Speelt één-twee met 7, die kort vroeg
- 7 en 11 bepalen kort of diep
- Werk af door 2 duo’s 9 en 10
- 2x over rechts, dan 2x over links

Coaching:
- Coachen kaats/draaidoor
- Voorzet laag of hoog
- Spitsen soms uitstappen en ruimte creëren
- Rebound scoren

Afwerkvorm voor 9/10 via zijkanten

Organisatie:
- Met behulp van CD van Raymond Verheijen
- Goed audiosysteem
- Heel veld
- 22 pylonen en meetlint
- Test start met 2 spelers per positie (elkaars concurrenten)
- Kan ook met eerste en tweede elftal tegelijk
- Dan 3 of 4 spelers per positie
- Spelers lopen trajecten van 20 meter; van pylon naar pylon
- Pylon 1 is organisatie bij balverlies, pylon 1.1 bij balbezit, enz.

Coaching:
- Begeleidend coachen
- Motiveren om steeds te denken dat ze het veld alle 11 klein moeten

maken
- Steeds groot-klein-groot-enz

Interval Shuttle Run Test (ISRT) vanuit de posities bij balverlies en balbezit

DeTrainerCoach | 10
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JEUGDTRAINER 

In zijn jeugd verdedigde hij het doel van vv Veenhuizen, maar door
blessureleed stopte hij op  jonge leeftijd  (23) met voetbal. Toch
probeerde de Groninger als bestuurder, als elftalleider en later als
keeperstrainer en  jeugdtrainer  zijn weg te vinden in de voetballerij. Hij
genoot van het trainerschap en startte met TC3, waarna hij direct verder
ging met TC2. Met TC2 in zijn zak besloot hij enkele jaren het trainersvak
te beoefenen bij, onder andere, zijn jeugdclub vv Veenhuizen. Tijdens
TC1 bracht zijn stage hem bij FC Groningen, waar Barend Beltman, die
toentertijd verantwoordelijk was voor de A1 van FC Groningen, hem
onder zijn hoede nam. Tot zijn grote vreugd werd hij gevraagd de C2  (<14)
te trainen, wat hij vier jaar deed, om vervolgens bij zijn huidige baan
terecht te komen: RVO FC Groningen/Cambuur  B1. 

"Ontwikkeling staat 
altijd centraal"
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De temperatuur ligt tegen het vriespunt en er

waait een frisse wind over Sportpark Corpus

den Hoorn in Groningen. Op een achteraf 

gelegen kunstgrasveld geeft een fanatieke,

ogenschijnlijk sterke man met een positieve

uitstraling zijn spelers aanwijzingen en kijkt

vervolgens aandachtig toe of zijn instructies

op de juiste manier worden opgevolgd. 

Peter Moltmaker (49) is inmiddels zes jaar ver-

antwoordelijk voor de B1 van FC Groningen.

Met dat team promoveerde hij vorig seizoen

naar de Eredivisie, waardoor alle teams van

de jeugdopleiding nu op het hoogste niveau

actief zijn. Niet noodzakelijk, maar zeer 

wenselijk in zijn ogen, om spelers maximaal 

te kunnen ontwikkelen. 

Ontwikkeling van spelers
Waar een promovendus normaliter handha-

ving als doelstelling heeft, zijn resultaten niet

het belangrijkste voor Moltmaker. “Wij hebben

geen doelstelling in de zin van eerste worden

of bij de bovenste vijf eindigen. Als dat wel je

doelstelling zou zijn, dan schuif je tijdens het

seizoen ook niet zomaar spelers door naar ho-

gere teams en dat doen wij wel. Bij Groningen

kijken wij voornamelijk naar de ontwikkeling

van spelers. Daarbij is het wel heel mooi mee-

genomen dat we momenteel met alle teams op

het hoogste niveau in Nederland spelen, want

dat is wel het beste podium om je als speler te

ontwikkelen”, legt Moltmaker uit. 

De oefenmeester heeft veel contact met de

andere trainers van Groningens jeugdoplei-

ding. “Ik heb dagelijks contact met, vooral, de

trainers van de bovenbouw (C1 t/m A1, red.).

Bij de B1 zeggen we dat we ze moeten leren

dat ze een wedstrijd willen winnen. Daarnaast

moeten ze leren op welke manier ze wedstrij-

den kunnen winnen. Bij de A1 gaat het alleen

nog maar om wedstrijden willen winnen, terwijl

het in de onderbouw vooral gaat om de voet-

balontwikkeling. Daarom ga je in de onder-

bouw in de rust wel eens wisselen, terwijl je

weet dat je niet beter wordt van die wissels.

De jongens die de wedstrijden spelen moeten

willen winnen, maar dat is niet de kern taak

van de trainer in de jeugdopleiding. Het gaat er

als trainer namelijk om dat je die zestien/

zeventien spelers weet te ontwikkelen.”

Spelers doorschuiven naar hogere teams
Zoals gezegd is de trainer voorstander van het

doorschuiven van spelers naar hogere teams.

Toch moet daar wel voldoende kwaliteit voor

aanwezig zijn. “Bij de ene lichting gaat dat

hartstikke goed en bij de andere lichting gaat

dat wat minder. Bij de huidige onder 15 lich-

ting, bijvoorbeeld, schijnt er in het hele Noor-

den wat minder talent te zitten,  of we hebben

ze nog niet in voldoende mate ontdekt. Als je

naar Heerenveen onder 15, FC Groningen

onder 15 en het onder 15 districtteam van de

KNVB kijkt, zie je dat er gewoon beduidend

minder talent is dan dat West 1 en West 2

hebben”, stelt de coach. 

Volgens Moltmaker heeft dat een geografische

reden. “In West 1 en West 2 wonen veel meer

mensen, dus wordt er ook door meer mensen

gevoetbald. Als er meer voetballers rondlopen,

dan is de kans ook groter dat er talent bijloopt.

Maar dat kun je niet zo één op één zeggen,

want we vinden dat we wel over voldoende

kwaliteit beschikken bij de lichtingen daaron-

der en daarboven. Dat blijkt ook wel aan 

Richairo Zivkovic, die vorig jaar als zestienjarige

debuteerde in het eerste. Daarnaast trainen er

wel eens jongens uit mijn team met het eerste

of beloften  en A1 mee en worden er wel eens

spelers geselecteerd voor de KNVB.”

Spelers begeleiden naar hun top
De bescheiden trainer weigert de eer op te

eisen voor de positieve ontwikkeling van zijn

spelers. “Ik probeer alleen maar iedereen te

helpen en te ontwikkelen naar zijn top toe.

Als zijn top FC Groningen 1 is, is dat super.

Maar als zijn top de Jupiler League is, dan is

dat ook prima. We streven er hier naar om de

spelers naar hún top te begeleiden, waar dat

dan ook is. Daarnaast streef ik er onder het

motto ‘van puber naar jonge prof’  naar om de

jongens bij de A’s af te leveren met het be-

wustzijn wat ze ervoor moeten laten om hun

droom te verwezenlijken.”
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Daarom stelde FC Groningen een aantal 

uitgangspunten op, die je binnen de hele club

tegenkomt. “Dat zijn discipline, initiatief en

strijdvaardigheid. Het publiek wil graag een

winnend FC Groningen zien, het liefst met

goed voetbal, maar zij kunnen ook zeer con-

tent zijn als de jongens gestreden hebben, ini-

tiatief getoond hebben en er veel energie in

hebben gestoken. Dat is het minste wat wij

van onze spelers verwachten.”

Voldoende speeltijd
Om duidelijkheid te verschaffen aan de spelers,

stelt iedere trainer van FC Groningen vooraf-

gaand aan het seizoen een plan van aanpak op.

Daar staan bijvoorbeeld contacten met ouders,

spelers en diëtistes in, maar ook hoe je omgaat

met speeltijd. “Wij hebben afgesproken dat een

speler tot en met de onderbouw, C2, iedere

wedstrijd minimaal een halve wedstrijd speelt.

Daarna moet je zorgen dat je bij de eerste elf zit,

want dat hoort er in het profvoetbal ook bij.

Vanaf de B1 kan het voorkomen dat je een hele

wedstrijd op de bank zit. Dat is nooit zomaar.

Dat ontstaat. In mijn plan van aanpak staat ech-

ter wel dat iedere speler minimaal veertienhon-

derd speelminuten krijgt in wedstrijden die er

echt toe doen. Dat kunnen competitiewedstrij-

den, bekerwedstrijden en serieuze oefenwed-

strijden zijn. Daar mogen de spelers mij ook op

afrekenen als ik ze die speeltijd niet geef. 

Iedere speler krijgt in ieder geval voldoende

podia om zich te laten zien. Ook laat ik wel eens

spelers meedoen met onder 16, zodat zij daar

minuten kunnen maken.”

Systeem
De Groningers spelen hun wedstrijden in het

1:4:3:3 systeem. “Maar dat kan je op heel veel

manieren invullen. Je kunt bijvoorbeeld op het

middenveld met de punt naar voren of met de

punt naar achteren spelen en de vleugelspit-

sen een andere rol geven. Bij ons hoeven vleu-

gelspitsen niet per sé kalk onder hun

schoenen te hebben. Als je ze als vleugelspe-

lers  vrij laat, dan creëren ze in onze ogen veel

meer vrijheid. Het gaat bij ons veel meer om de

intenties dan om de formatie. Als er iemand

van buiten de club een wedstrijd of een trai-

ning van ons komt bekijken, moet diegene 

kunnen herkennen dat die groenwitten er heel

veel energie in stoppen en wel heel snel weer

die bal willen hebben.”

“Ik rouleer ook veel op het middenveld. 

Al mijn middenvelders kunnen op ’10’, maar

ook als controlerende middenvelder spelen.

Het gaat namelijk om de wisselwerking”, legt

de ervaren coach uit, die op die manier ook

het verdedigende aspect van zijn spelers

hoopt te verbeteren. En dat is volgens hem

hard nodig. “Als je een willekeurige Nederlan-

der een wedstrijd van het Nederlands Elftal

laat kijken en vraagt wat diegene van Van

Rhijn vond, dan begint hij eerst over zijn aan-

vallende acties en niet zo zeer over zijn verde-

digende kwaliteiten. Trainers en scouts kijken

vaak naar de handeling aan de bal, maar 

vervolgens gaan we die spelers wel heel hard

beoordelen op het verdedigen.”
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Verdedigers
Volgens Moltmaker komt het te vaak voor dat rechtsbuitens omge-

schoold worden tot rechtsbacks. “En die rechtsbuitens hebben een

heel ander karakter dan echte verdedigers. Ze zijn minder betrouw-

baar in de zin van dat ze ten koste van alles een tegengoal willen

voorkomen. Het is belangrijk dat een verdediger betrouwbaar is.” 

Ter illustratie geeft de coach een voorbeeld van een speler die niet

zo zeer opviel om zijn kwaliteiten aan de bal, maar waarvan wel werd

gedacht dat hij een hele goede verdediger kon worden. “Hij voetbalt

nu in de A1, maar is twee/drie jaar achterelkaar structureel gebles-

seerd geweest. Die jongen is tijdens zijn hele blessureperiode zeer

zelfregulerend geweest en heeft zich altijd in dienst van de club 

opgesteld. Dat betrouwbare, loyale en die verantwoordelijkheid

straalt hij nog steeds uit.”

Wel blijft het voor Moltmaker het belangrijkste dat een speler goed

kan voetballen. “Alleen bij dat goed kunnen voetballen, hoort volgens

mij ook goed kunnen verdedigen. Als je twee centrale verdedigers

hebt die niet op kunnen bouwen, dan heb je ook een probleem.

Daarom moet je altijd blijven kijken naar een mix.” 

Scoutingsbeleid
Zoals de meeste BVO’s scout ook FC Groningen landelijk. “Maar dat doen

we pas vanaf de B-junioren. Wij willen geen kinderen van twaalf/dertien

jaar uit hun sociale omgeving halen. Hier intern voeren wij ook wel eens

discussies of je dat bij jongens van zestien wél moet doen. Je haalt ze

toch uit een gezin en ook de ouders ervaren het alsof ze een deel van de

opvoeding loslaten. En dat is natuurlijk ook wel zo.”

“We hebben hier een keeper die als die de bal te ver uitschiet, hij hem

in zijn eigen achtertuin schiet. Maar we hebben hier ook spelers die in

een gastgezin zitten en die iedere avond aanschuiven bij andere men-

sen dan hun eigen familie. Dat is een wereld van verschil. Als iemand

die bij zijn eigen familie woont een probleem heeft, moppert hij wat

tegen zijn ouders en dan is hij klaar. Bij iemand die een gastgezin

woont, werkt dat niet op die manier. Daarom moet je je extra in die 

jongens verdiepen”, stelt Moltmaker. 

POP
“Je moet niet alleen kijken wat voor een speler iemand is, maar ook wie

die speler is. Om hem als speler te kunnen beïnvloeden, zul je eerst moe-

ten weten wie hij is. Wij werken daarom van jongs af aan met een 

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Bij het eerste POP-gesprek vullen

de spelers een vragenlijst in, met vragen over de gezinssamenstelling,

hun favoriete reclamefilmpje, hun favoriete muziek etcetera. Bij de vol-

gende POP-gesprekken zet ik dan bijvoorbeeld hun favoriete muziek aan

en dan komen ze binnen met een lach op hun gezicht. Vervolgens ga je

het dan daar over hebben en dan kom je echt te weten wie iemand is.”
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Pubers
Het is belangrijk dat je als trainer, zeker als je

te maken hebt met puberende spelers, geduld

moet hebben. “Je moet je bewust zijn dat als

je deze lichting traint, dat wat je er vandaag in

stopt er morgen nog niet uitkomt. Daarnaast

moet je wel iets van het puberende brein

weten. Pubers kunnen beslissingen nemen op

basis van hele andere feiten dan dat ze over

drie of vier jaar doen. Ze zijn makkelijk te 

beïnvloeden door hun omgeving.” 

Daarom moet je volgens hem veel empathisch

vermogen hebben. Een eigenschap waarover

hij, naar eigen zeggen, beschikt. “Coachen is

beïnvloeden. Wil ik ze beïnvloeden, dan zal ik

ze minimaal moeten bereiken. Als ik dat vanuit

mijn ivoren toren doe, dan gaat mij dat niet

lukken. Daarom moet je veel herhalen, gedul-

dig zijn, contact maken en bepaalde dingen

tot op een zekere hoogte accepteren. Je moet

daarnaast constant positief blijven,  maar dat

wil niet zeggen dat je een speler af en toe

eens op een hardere manier moet benaderen,

even resetten noem ik het wel eens.” Volgens

de coach is dat ook de stijl die het best bij

hem past. “Als ik de spelers zou uitschelden,

dan ben ikzelf degene die daar het meeste

last van heeft. Als ik dan ’s avonds in mijn

bedje lig, dan denk ik bij mijzelf: ‘ik heb die

spelers helemaal verrot gescholden’. Ik kan in

een gesprek heel veel eisen zonder te

schreeuwen. Dat past meer  bij mij.”

“Als je een gesprek begint door te zeggen dat

het weer klote was vandaag, dan slaan ze

dicht, gaan hun handschoenen omhoog en

gaan ze zich verweren. Als ik zeg “fantasti-

sche pass man en wat een geweldig schot”

en vervolgens kritisch word, bereik ik ze veel

beter. Ik veroordeel anderen niet die wel gaan

schreeuwen, want iedereen heeft zijn eigen

stijl. Het belangrijkste is dat je als trainer geen

rol gaat spelen, want daar prikken de spelers

zo doorheen. Als ik heel boos ga doen, dan 

lachen ze mij gewoon uit, daar prikken ze door

heen, want dan speel ik een rol. Blijf daarom

altijd dichtbij jezelf”, adviseert Moltmaker.

“Maar dat wil niet zeggen dat je zo nu en dan

geen maatregelen kunt nemen om een speler

weer in het gareel te krijgen.”

Externe prikkels
Doordat niet iedere speler hetzelfde is, gaat dat

bij de ene speler makkelijker dan bij de andere.

“Ook in deze lichting lopen er daar een paar  van

rond. Die hebben steeds externe prikkels nodig

op dit moment. Die jongens zijn heel goed, en dat

weten ze zelf ook, en ze willen heel goed worden

maar de daden duiden er niet op dat ze ook echt

heel goed willen worden. Ik probeer ze die ex-

terne prikkels te geven door ze af en toe mee te

laten trainen met het eerste en ze te laten erva-

ren hoe dat is met Maaskant. Wij ervaren dat dat

positief kan werken. Dan is het vervolgens weer

mijn taak om te zorgen dat ze bij de B niet naast

hun schoenen gaan lopen. Doen ze dat wel, dan

zet ik ze wissel of laat ik ze met de B2 meespelen.

Daarnaast geef ik ze prikkels door het verlie-

zende team van een partijvorm domweg een

loopopdracht te laten doen. Dat is een korte 

termijn prikkel die ook prima functioneert.”
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Organisatie:
- Half speelveld
- Minimaal 10 veldspelers en 1 keeper
- Trainer passt de bal op 9, die kaatst op bijkomende 10 en de overige

aanvallers kiezen positie
- Op het moment dat de trainer de bal passt mogen de verdedigers

druk zetten
- Aanvallers kunnen in acht seconden scoren op doel, verdedigers

kunnen scoren door naar de trainer te passen

Coaching:
- Aanvallers: positiekiezen, ruimtes groot houden
- Verdedigers: vooruit, van de goal af, aanvallers naar de een

kant sturen, elkaar rugdekking geven en druk zetten

Positie-partijspelen 4:2(+keeper)]

1 1

711

10

TR

9

Organisatie:
- Half speelveld
- Minimaal veertien spelers en 1 keeper
- De keeper krijgt steeds een hoge bal van de trainer aangespeeld,

vanaf hier start het spel
- Het spel start opnieuw met een hoge bal van de trainer als de bal uit

is of wanneer er een doelpunt is gemaakt
- Beide teams kunnen op de grote doelen scoren, de aanvallers kun-

nen dit alleen vanuit het gebied achter de middellijn

Coaching:
- Samen druk zetten
- Aanvallers een kant op drukken

Positie-partijspelen 7(+k):6 

9

8
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5

43
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Organisatie:
- Half speelveld
- Veertien veldspelers en 1 keeper
- Teams van 2 spelers + keeper
- 6 Aanvallende tweetallen, 1 verdedigend tweetal
- Tweetallen proberen eerst 1 verdediger en daarna nog 1 verdediger uit te

spelen om daarna te kunnen scoren
- Roulatie: aanvallende tweetallen maken opnieuw twee rijen aan beide

zijkanten van het doel waar de actie naartoe is gericht
- Roulatie verdedigers: rouleren wanneer alle aanvallende tweetallen

twee keer hebben aangevallen
- Verdedigers mogen alleen in vak verdedigen

Coaching:
- Let op buitenspel
- Ruimte maken door breed te lopen
- Controleren in de ruimte

Positie-partijspelen 2:1(+k) 
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Organisatie:
- Half speelveld
- Veertien veldspelers en 1 keeper
- Teams van 2 spelers + keeper
- 2 Spelers proberen hun teamgenoot in te spelen (nummer 3)
- Verdediger 1 probeert dit te voorkomen in het eerste vierkant
- Op het moment dat nummer 3 de bal krijgt, mag 1 speler van het

tweetal bijsluiten om samen met de spits verdediger 2 uit te spelen

Coaching:
- Maximaal 2 aanvallers in een vak
- Hoog baltempo

Positie-partijspelen 2x 2:1(+k) 

3

2
1

Organisatie:
- Half speelveld
- 12 Veldspelers en 1 keeper
- Teams van 2 spelers + keeper
- Tweetal nummers 1 zijn verdedigers, tweetal nummers 2 zijn passer

en spits, tweetal nummers 3 zijn bijsluitende spelers
- Na het afronden op doel achterlijn, afronden doel middellijn
- Keeper wisselt steeds van doel
- Na de aanval bal halen en naast het doel neerleggen
- Verdedigers scoren op kleine doeltjes
- Roulatie: na twee rondes rouleren, nummers 1 sluiten achteraan en

worden bijsluitende spelers, nummers 2 worden verdedigers, num-
mers 3 worden passer en spits

Coaching:
- Let op buitenspel
- Strak inspelen op juiste been
- Hoog tempo uitvoeren (binnen 10 seconden scoren)
- Vol in het duel gaan, niet ‘schijnverdedigen’ 

Positie-partijspelen 3:2(+k) 

33

11

2

2

Organisatie:
- Speelveld verlengde zestien meter
- Minimaal 4 veldspeler + 2 keepers
- 1 speelt in op 2, die speelt op keeper
- De keeper vervolgt met pass en vanaf hier is het 2:2 

(nummers 1 tegen nummers 2)
- Beide teams kunnen scoren op de grote doelen
- Roulatie: nummers 1 op positie nummers 2, nummers 3 op positie 

nummers 1, van rechterkant naar linkerkant van het doel

Coaching:
- Aanspeelbaar zijn in de breedte op de buitenspellijn
- Als medespeler 1:1 of 2:2 creeren door bijsluiten of wegblijven
- De bal mag na de eerste pass niet meer worden

teruggespeeld naar de keeper

Partijspelen 2:2 

2
2

1 1

33
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JURIDISCH

Onduidelijkheid 
en het kortste eind

Voor het geval er geen schriftelijke arbeids-

overeenkomst bestaat is de werkgever op

grond van art. 7 655 BW gehouden om de

werknemer binnen een maand nadat de werk-

zaamheden zijn begonnen schriftelijk te infor-

meren over de wezenlijke onderdelen van de

arbeidsverhouding. 

In de praktijk blijkt dat ook deze verplichting

door werkgevers nauwelijks wordt voldaan.

Op het niet nakomen van de verplichting om

informatie te verstrekken is geen wettelijke

sanctie gesteld. Er geldt alleen een sanctie

voor de werkgever als de werknemer schade

lijdt als gevolg van het niet verstrekken of on-

juist verstrekken van de betreffende gegevens.

De schade moet dan uiteraard wel door de

werknemer worden gesteld en bewezen. Zoals

eerder opgemerkt kan de werknemer, dus ook

de trainer/coach, aan onzekerheid ontkomen

door de inhoud van de overeengekomen werk-

zaamheden alsook de betaling daarvan, schrif-

telijk aan de vereniging te bevestigen.

Vertrouwen
De werkelijkheid is nog altijd dat veel trainers

deze bevestiging achterwege laten en ver-

trouwen op de goede relatie met de vereni-

ging. Overigens geeft een schriftelijke

arbeidsovereenkomst ook niet altijd de brood-

Het komt nog altijd voor dat het bestaan van de arbeidsovereen-

komst tussen de trainer/coach en de voetbalwerkgever (de ver-

eniging) alleen blijkt uit de periodieke betalingen van de

vereniging aan de trainer/coach. In eerdere bijdragen heb ik al

aangegeven dat het voor de trainer lastig wordt om de inhoud van

de werkzaamheden te bewijzen als de arbeidsverhouding alleen

blijkt uit de ontvangen betalingen. 

Tekst: R. Beele

ARBEIDSOVEREENKOMST
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nodige duidelijkheid. Een fraai voorbeeld daar-

van is de navolgende bepaling die was opgeno-

men in de arbeidsovereenkomst met trainer Y: 

" Voor de werkzaamheden ontvangt werkne-
mer maandelijks een vergoeding van € xx,-
bruto inclusief 8% vakantietoeslag. In deze
vergoeding is ook een bedrag van € xx,-
netto opgenomen voor reiskosten en een 
bedrag van € xx,- netto voor overige kosten.”

Uit de jaaropgave die Y van de vereniging had

ontvangen bleek dat de vereniging geen 

onderscheid had gemaakt tussen de bruto en

netto vergoedingen. Omdat de netto vergoe-

dingen waren vermengd met de brutobedra-

gen bleek dat ook inhoudingen over netto

vergoedingen hadden plaatsgevonden. 

Het ligt voor de hand dat in een eventuele 

ontbindingsprocedure bij de Arbitragecom-

missie van de KNVB het lastig zou worden om

het exacte loonbestanddeel te bepalen voor

het geval een vergoeding aan de trainer zou

worden toegekend. Y bleek de bepaling niet te

hebben gelezen. Hij had besloten de vereni-

ging daarop niet alsnog aan te spreken omdat

dit naar zijn mening nogal ‘gedoe’ zou geven.

Uiteindelijk trok Y dus aan het kortste eind.

Combinatiefunctie
Een ander voorbeeld waarbij de trainer aan

het kortste eind trok was het volgende.

Ongeveer twee maanden voor aanvang van

het nieuwe seizoen was trainer A in gesprek

geraakt met een vereniging. Het bestuur van

die vereniging had A al enige tijd gevolgd en

wilde A graag een combinatiefunctie aanbie-

den van trainer van de oudste jeugd en hoofd

jeugdopleiding. A was nogal ingenomen met

de belangstelling van de vereniging en zag de

overstap als een duidelijke verbetering.

De gesprekken verliepen voorspoedig en A

ging ruim een maand voor de ingangsdatum

van de overeenkomst bij de nieuwe vereni-

ging aan de slag. Hij had duidelijke ideeën

over de jeugdopleiding en over de wijze

waarop deze ideeën in de praktijk gebracht

moesten worden. A had overigens wel met de

vereniging afgesproken dat er twee arbeids-

overeenkomsten zouden worden opgesteld. 

Eén daarvan zou betrekking hebben op de

werkzaamheden als trainer, de ander op die

van hoofd jeugdopleiding. Voor de overeen-

komsten zouden ook geschieden vergoedin-

gen worden betaald.

Na afloop van de eerste maand van de over-

eengekomen periode had A geen vergoedin-

gen van de vereniging ontvangen. Pas twee

weken nadat A daarover bij de penningmees-

ter navraag had gedaan, ontving hij een voor-

schot. Dat voorschot was minder dan de helft

van het bedrag dat hij maandelijks zou 

ontvangen uit hoofde van de arbeidsovereen-

komst als trainer.

Na afloop van de tweede maand werd een

aanvulling op het voorschot betaald. Daarmee

was nog altijd niet de volledige betaling voor

de eerste maand ontvangen. Opnieuw ging de

trainer te rade bij de penningmeester van de

vereniging. Bovendien vroeg hij naar de

schriftelijke arbeidsovereenkomsten die hij

nog altijd niet had ontvangen. De reactie van

de penningmeester bevatte geen verontschul-

diging, maar een verwijtende toon waarin de

trainer kenbaar werd gemaakt dat hij ver-

trouwen moest hebben in de mondelinge 

afspraken en dat ‘het’ wel goed zou komen. 

Arbeidsovereenkomst
Halverwege de derde maand ontving A een (1)

arbeidsovereenkomst van de vereniging. Uit

de inhoud daarvan bleek dat hij een combina-

tiefunctie zou vervullen. Ook was de daarbij

vermelde vergoeding kleiner dan de som van

de overeengekomen afzonderlijke vergoedin-

gen. Daarnaast bleek de vergoeding ook te

bestaan uit een reiskostenvergoeding en een

vergoeding voor overige kosten.

Tenslotte bleek in de overeenkomst niet de

periode van twee jaar te bevatten, maar een

optie voor een tweede jaar. A was van mening

dat er andere afspraken waren gemaakt voor-

afgaand aan het begin van zijn werkzaamhe-

den. De vereniging deelde die mening niet. A

had geen enkel bewijs van de inhoud van de

gesprekken die hij met de vereniging had ge-

voerd. Bovendien was hij in die gesprekken

altijd alleen geweest tegenover twee be-

stuursleden van de vereniging.

A heeft lang nagedacht over de wijze waarop

de vereniging de afspraken eenzijdig had ge-

wijzigd. Uiteindelijk heeft hij besloten genoe-

gen te nemen met de gewijzigde voorwaarden.

Gedurende het eerste jaar van de overeen-

komst heeft de vereniging de vergoedingen 

altijd onregelmatig betaald.

Van een voortzetting van de arbeidsovereen-

komst in het tweede jaar is het nooit gekomen.

A heeft gedurende het eerste jaar van di-

verse andere verenigingen verzoeken ont-

vangen om in het aansluitende seizoen een

vacature te vervullen. Op één daarvan is hij

ingegaan. De laatste betaling van de vereni-

ging heeft A nooit ontvangen. De vereniging

was ten onrechte van mening dat zij gerech-

tigd was de betaling achter te houden,

omdat A een trainingsjack niet zou hebben

teruggegeven. A heeft ook op dat punt 

besloten het erbij laten zitten.

Veel ergernis had kunnen worden voorkomen

als A na afloop van de besprekingen ter beves-

tiging van de afspraken zelf een e-mail bericht

met een korte inhoud van de voorwaarden aan

de vereniging had toegezonden.

TC 13.02corected_Opmaak 1  15-04-13  14:50  Pagina 19



20 | DeTrainerCoach

RINUS MICHELS AWARD

Wie wordt de opvolger van Eric Meijers, die vorig

jaar werd uitgeroepen tot beste amateurtrainer van

ons land? De genomineerden van 2013 zijn:

Nominaties Rinus Michels Award

BESTE AMATEURTRAINER
SEIZOEN 2012/2013

District Noord : Marcel Groninger – Be Quick 1887 - Hoofdklasse 

District Oost : Kick Maatman – Rohda Raalte – Hoofdklasse

District West I : Martin de Groot –  ADO ’20 – Topklasse

District West II : Cees Bruinink – vv Katwijk – Topklasse

District Zuid I : Gérard de Nooijer –  vv Goes – Hoofdklasse

District Zuid II : Leo Beckers –  EVV Echt – Topklasse

Nederlands Trainerscongres 2013
Datum: vrijdag 10 mei 2013 

Start: 10:00 uur

Locatie: IJsseldelta Stadion (PEC Zwolle)

Aantal studiepunten: 4

Inschrijven & informatie: www.trainerscongres.nl

Eric Meijers krijgt de Rinus Michels Award uit handen van VVON-voorzitter Arnold Westen. 
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“GOED KEEPERSWERK 
BEGINT BIJ DE VOETEN”
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KEEPERS

Als keeperstrainer is Bob Beentjes fysiek ingesteld. De bij meerdere clubs

werkzame Noord-Hollander legt tijdens zijn trainingen altijd de nadruk op

het beter laten functioneren van het lichaam. In TrainerCoach legt hij uit

waarom het gestel van een keeper zo belangrijk is.

Tekst: Lars van Soest

Beeld: Han de Swart

Bob Beentjes, keeperstrainer 
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KEEPERS

“Juist!”, “Goed zo!” Uitgesmeerd over meerdere seconden galmen de

krachttermen over het veld terwijl Bob Beentjes zijn keepers onder

handen neemt. Hij heeft zoals hij zelf zegt ‘de P van plezier’ hoog in het

vaandel staan. Het vormt de basis van zijn werkwijze. Beentjes, woon-

achtig in Egmond-Binnen en eigenaar van een groot transportbedrijf,

werkt bij verschillende clubs in de regio. 

Ook ver buiten Noord-Holland staat de 49-jarige trainer echter met zijn

handschoenen op het veld. Tijdens  een trainingskamp met de 

FC Castricum-selectie bij VV Steenwijk beloofde hij de voorzitter van

de gastheer terug te komen voor een aantal trainingen. Dit omdat ze in

Steenwijk dunnetjes in de keeperstrainers zaten. Inmiddels is Beentjes

al tien keer langs geweest. Anderhalf uur heen, en anderhalf uur terug.

Typisch Beentjes, als hij er maar plezier in heeft.

Combinatieoefeningen
Maar met plezier alleen kom je nergens, weet ook Beentjes. Niet alleen

bekwaamde hij zich door middel van de cursussen van Frans Hoek tot

keeperstrainer, ook haalde hij bij het Papendal Nationaal Sportcentrum

zijn papiertje als loop- en conditietrainer. Met deze achtergrond is het

niet gek te horen dat Beentjes zich bij zijn keepers vooral richt op 

handelingssnelheid, voetenwerk en conditie, coördinatie & kracht.

“Ik houd van combinatieoefeningen”, aldus Beentjes. “Dat zijn oefe-

ningen waar meerdere facetten tegelijkertijd in terugkomen. Naast de

eerder genoemde punten kunnen dat echter ook zaken als  omschake-

ling, traptechniek, spelvoortzetting, terugspeelballen, loopscholing en

coaching zijn. Ik vind dat mijn keepers de facetten echter eerst enigs-

zins los van elkaar moeten beheersen voordat ze met combinatieoefe-

ningen kunnen beginnen.”

Handelingssnelheid 
Om de facetten los en in combinatievorm te kunnen trainen, heeft 

Beentjes zich goed verdiept in de termen. Over het begrip ‘handeling -

snelheid’ stelt hij dat het vaak verkeerd wordt toegepast. “Dat komt

door gebrek aan kennis van de termen inzichtsnelheid en beslissings-

snelheid. Veel trainers begrijpen vaak de samenhang niet. De hande-

lingssnelheid van een keeper is opgebouwd uit de som van

'WANNEER EEN KEEPER SPRINTEND ZIJN DOEL
UITKOMT, MOET HIJ ZIJN BOVENLICHAAM 

IETS MEER RECHTOP HOUDEN'
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inzichtsnelheid, beslissingssnelheid, startsnel-

heid en technische motorische vaardigheden.

Samen moeten die een eenheid vormen.”

Voetenwerk
Automatisch kom je dan dus uit op voetenwerk.

Ballen worden wel gestopt met de handen,

maar als het voetenwerk niet goed is, zullen de

handen ook niet altijd op tijd bij de bal zijn. “Het

voetenwerk van een keeper is een heel belang-

rijk onderdeel van het keepen. Een keeper moet

in staat zijn snel te starten, voorwaarts te lopen,

zijwaarts en achterwaarts en ook nog eens snel

te kunnen wenden en keren en dat alles in voor

en in zijn doel. Er wordt niet voor niets gezegd

dat goed keeperswerk bij de voeten begint.” 

Beentjes gaat verder: “Als je in staat bent door

met goed voetenwerk je lichaam steeds in de

goede richting van de bal te brengen, zul je be-

paalde ballen vaak makkelijker en misschien

zonder te duiken of te vallen kunnen verwer-

ken. Wanneer een keeper sprintend zijn doel

uitkomt, moet hij zijn bovenlichaam iets meer

rechtop houden, zijn passen groter maken en

moet hij zijn voeten hoger optrekken. Bij wen-

den en keren is het bovenlichaam lager en

meer voorover gebogen. De voeten komen

slechts een klein beetje van de grond en de

passen die je maakt  zijn duidelijk kleiner. Ik

train daarom veel op het voetenwerk. In en

voor het doel. Dit kan met en zonder bal!”

Conditie
Om het voetenwerk lang en goed uit te kun-

nen voeren, moet een keeper over conditie

beschikken. Volgens Beentjes is ook dat de

verantwoordelijkheid van de keeperstrainer.

“Spreekt men over conditie, dan heeft men

het vaak over de vijf grondmotorische eigen-

schappen. Namelijk uithoudingsvermogen,

kracht, lenigheid, coördinatie en snelheid. En

met coördinatie bedoel ik dan het harmonisch

samenwerken van verschillende onderdelen

van het lichaam bij het uitvoeren van een

actie. Toch is deze  indeling niet zo makkelijk

en globaal te maken aangezien er veel wissel-

werkingen tussen deze aspecten zijn. Ze moe-

ten daarom op elkaar afgestemd worden om

tot een goede prestatie te komen.”

Kracht
Keepers moeten atletisch zijn. Dat is wel duide-

lijk als we het pleidooi van Beentjes aanhoren.

Maar volgens hem is het niet zo dat keepers

moeten gaan pompen in een sportschool. Het

vraagt meer finesse. “Naast wedstrijd gerichte

oefenvormen kan een keeper zijn prestaties

verbeteren aan de hand van specifieke kracht-

training. Onder krachttraining verstaan we

in dit verband het trainen en het sterker

maken van de belangrijke spiergroepen met

als het belangrijkste doel de belastbaarheid

en fun ctionaliteit te vergroten. Met krachttrai-

ning voor keepers kun je vanaf het zestiende

levensjaar beginnen. Niet eerder. Dit vanwege

de groei. Het heeft echter voor een keeper

geen zin om aan gewichten te gaan hangen.

Het vereist specialisme om op een bewuste

manier aan de kracht van een keeper te

werken.”

Maar wat kun je concreet bereiken met

krachttraining voor keepers . Beentjes: “Je

hebt het dan voornamelijk over het fysiek

goed volhouden van trainingen en wedstrij-

den, het verhogen van de belastbaarheid om

veel te kunnen trainen. Het verbeteren van de

wendbaarheid – denk aan liggen, staan, sprin-

gen, voortbewegen voor-, zij-en achterwaarts.

Het verbeteren van de startsnelheid, het ver-

beteren van het reactievermogen, het verbe-

teren van de sprongkracht – timing en hoogte

– , het beter kunnen pareren van harde scho-

ten, het verbeteren van het klemmen van bal-

len en het sterker worden in een fysiek duel

met een tegenstander.” 

Rompstabiliteit 
Bij krachttrainingen gaat Beentjes altijd die-

per in op core-stability, ook wel rompstabiliteit

genoemd. “Bij sporten komt het vaak voor dat

de spieren eenzijdig zijn ontwikkeld,omdat de

training vaak gericht is op het verbeteren van

één bepaalde spiergroep. Wielrenners zijn bij-

voorbeeld voornamelijk bezig met het verbete-

ren van de beenspieren. 
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KEEPERS

Naam: 
Bob Beentjes

Woonplaats:
Egmond-Binnen

Als keeper actief bij:  
St. Adelbert, Egmond-Binnen (4e/5e klasse KNVB)

Schoten, Haarlem-Noord (3e/4e klasse KNVB)
V.V. Limmen, Limmen (3e klasse KNVB)

Als keeperstrainer actief bij:  
2007-2011 St. Adelbert, Egmond-Binnen
2009-2011 VV Egmondia, Egmond aan Zee
2011-heden De Foresters, Heiloo 
2011-heden FC Castricum, Castricum 
2013-heden AFC 34, Alkmaar 
2013-heden Keepersschool Keepersaction, 

Alkmaar 

PASPOORT
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Doordat tijdens trainingen en wedstrijden een

groep spieren vaak langdurig statisch belast

worden, kom het regelmatig voor dat sporters

last krijgen van hun rug, schouders en/of nek.

Daarom is het in elke sport zo belangrijk dat de

rompspieren getraind worden om zo een goede

rompstabiliteit te creëren, core-stability dus. In

het verleden werden vaak de buikspieren extra

getraind. Dit is echter niet voldoende. Ook de

rug en het bekken verdienen aandacht.”

De rompstabiliteit is afhankelijk van drie pij-

lers, aldus Beentjes. “Eén: de spieren. Twee:

de botten, ligamenten en gewrichtskapsels.

Drie: het zenuwstelsel; het aansturingmecha-

nisme van de spieren. Core-stability is de mate

waarin deze drie systemen kunnen samenwer-

ken, zodat ze op een veilige en efficiënte ma-

nier krachten kunnen overbrengen. Wanneer

dit goed ontwikkeld is, is er sprake van goede

stabiliteit. Wanneer dit echter niet het geval is,

kan het op termijn leiden tot blessures. Boven-

dien zorgt een goede stabiliteit ervoor dat uit

andere spiergroepen een hoger rendement

gehaald kan worden.”

Het uiteindelijke doel van de romptraining is de

spieren van de romp zo effectief mogelijk te laten

functioneren. “In feite is een keeper met een

goede core-stability in staat om ‘klappen’ op te

vangen, zonder dat het  verder invloed heeft op

de stabiliteit van zijn lichaam. Denk hierbij aan

een schouderduw. Wanneer je romp niet goed

getraind is, raak je uit balans en verlies je het

duel. De romp is eigenlijk de basis waar de rest

van het lichaam op steunt. Tijdens een inspan-

ning zijn de spieren onderin de rug constant aan-

gespannen. Deze spieren worden daarom gezien

als stabilisatoren. Ze hoeven echter niet heel

sterk te zijn, als het uithoudingsvermogen en de

coördinatie maar in orde zijn.”

Sprongkracht
Tot slot wil Beentjes nog wat kwijt over sprong-

kracht, een in zijn ogen essentieel onderdeel

voor een keeper. Zeker voor keepers die niet

heel groot zijn. “Sprongkracht is prestatiebepa-

lend. Net iets eerder, langer of hoger in de lucht

zijn dan een tegenstander betekent het winnen

van een duel. Plyometrie is ander woord voor

sprongkrachttraining. Het staat voor het in een

zo’n kort mogelijk tijd zoveel mogelijk kracht 

generen. Het is een manier van trainen waarbij

het nauw luistert. Het kan een keeper sterker

maken, maar ook voor blessures zorgen. 

Je moet het daarom stapsgewijs opbouwen.”

“Kortom”, besluit Beentjes, “moet de keeper

een alleskunner zijn? Nou, ik vind dat hij in

ieder geval alle facetten van het keepersvak

redelijk tot goed moet beheersen. Hij moet bo-

vendien bewust zijn van zijn taken en verant-

woordelijkheden. En daarnaast moet hij een

winnaar willen zijn !” En daar komt de P van

plezier weer om de hoek kijken.” 

'SPRONGKRACHT IS
PRESTATIEBEPALEND'
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Organisatie:
- Twee grote doelen
- Voldoende ballen
- Keeper 1 start iets voor de doellijn tussen twee pylonen welke circa

twee meter uit elkaar liggen
- Keeper 2 trapt een dropkick recht op het lichaam van 1, die verwerkt

de bal en rolt hem terug naar 2
- 2 Verwerkt de bal als een terugspeelbal en opent op keeper 3, die de

bal ook als een terugspeelbal verwerkt
- Hij trapt de bal hoog richting eerste paal
- 1 Verwerkt de voorzet en probeert met een strakke worp te scoren op

het doel van 2
- 1 Gaat direct door naar de pylon die het dichtst bij de tweede paal ligt

om daar een strakke lage bal te verwerken die de trainer trapt

Coaching:
- Op snelheid uitvoeren
- Traptechniek
- Werptechniek
- Voortzetting
- Op de voorvoeten bewegen
- Afzetten bij springen

Combinatieoefening spelhervatting

2

3

TR

Organisatie:
- Een groot doel
- Keeper 1 start door middel van goed voetenwerk voorwaarts en ach-

terwaarts door de pylonen te slalommen
- Zijn handen zijn open en armen naar voren gericht richting de bal van

keeper 2
- Als 1 voorbij de laatste pylon is, dan verwerkt hij een lage voorzet van 2
- 1 Gaat op tempo terug via de pylonen naar zijn beginpositie en ver-

werkt daar een hoge voorzet van keeper 3 (of trainer)
- 1 Werpt na de voorzet de bal in een leeg doeltje

Coaching:
- Snel en goed voetenwerk
- Juiste manier van afzetten
- Bal direct klemmen
- Voortzetting

Flankballen verwerken

Organisatie:
- Een groot doel
- Voldoende ballen
- Keeper 1 start met de bal bij de pylon en rolt van daaruit de bal naar

keeper 2
- 2 Kaatst de bal direct houdbaar richting de eerste paal
- 1 Verwerkt deze bal en rolt hem van daaruit weer naar 2
- Deze trapt de bal nu iets harder richting de pylon
- 1 Verwerkt ook deze bal en gaat daarna op tempo door voor een schot

van de trainer
- Maximaal drie keer herhalen

Coaching:
- Voetenwerk
- Goede verwerking
- Op tempo uitvoeren

Handelingssnelheid en uitgangshouding
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Is het zondagvoetbal ten dode opgeschre-
ven? Of kunnen we beter zeggen dat dit al
een feit is? Immers besluiten steeds meer

zondagamateurclubs de zondag te laten voor
wat het is en naar de zaterdag over te stap-
pen. Anders kan ik niet verklaren dat na Lien-
den nu Argon, Hilversum en ook de amateurs
van Feyenoord de zondagsrust gaan respec-
teren. Niet uit religieuze overwegingen, maar
gewoon omdat ze op de zondag geen fat-
soenlijk elftal meer ‘op de been’ kunnen krij-
gen. Als dat gevoegd wordt bij de clubs die
al de overstap hebben gemaakt, betekent dit
dat op de zondag de voetbalvelden steeds
leger beginnen te geraken. Ik vrees dat die
trend nog lang niet is uitgewerkt, maar
slechts het begin is van een leegloop bij de
zondagamateurs. De aanzuigende werking
van het uitgaansleven op de zaterdagavond
en de verlengde nachtrust op de zondagoch-
tend is een toch wel erg beperkende factor.
Ook besluiten veel zondagamateurs te star-
ten met een zaterdagteam of zijn daar al lang
mee begonnen. Het geeft aan dat het Neder-
landse voetballandschap er wel heel merk-
waardig uit ziet. Voetbalclubs die aan twee
gescheiden competities deelnemen en geen
spelers onderling mogen uitwisselen.

Toen kort na de Tweede Wereldoorlog, de
KNVB in navolging van ‘Duitse maatregelen’,
geen aparte bonden meer wilde en al die
bonden onder één paraplu bracht, was de
voorwaarde dat de clubs van de Christelijke
Nederlandse Voetbalbond (CNVB) niet op
zondag hoefden te voetballen en de leden
van de Rooms Katholieke Voetbalbond
(RKVB) niet voor 12.00 uur op zondag hoefden
te spelen. Dat was meer dan zestig jaar terug.
Nu anno 2013 kun je met de beste wil van de
wereld dat gedachtengoed niet meer in stand
houden. Het overgrote deel van de voetbal-
lers op zaterdag zie ik op zondag echt niet in
een kerk zitten. In een eerdere column heb ik
dit al eens onder de aandacht gebracht, maar
voortschrijdend inzicht laat zien dat het 
eigenlijk op deze wijze niet meer verder kan. 

De Topklasse heeft haar intrede gedaan, met
(alweer) een zaterdag en een zondag klasse.
De verplichting om te promoveren is er niet,
zodat er van een vorm van doorstroming
geen sprake is. Kortom, ik kan er geen vorm

van sportieve logica in ontwaren. Bij een
bezoek aan Hannover trachtte ik dit aan
mijn Duitse sportvrienden uit te leggen,
maar die keken me aan of ze water zagen
branden. De logische vraag, waarom dat
alles niet onder een gezamenlijke competi-
tie wordt gebracht kon ik niet beantwoor-
den. Vandaar dat ik nog maar eens een
poging waag om het meest logische besluit
te nemen wat maar enigszins denkbaar is.
Hef die splitsing tussen het zaterdag- en
zondagvoetbal op, en ga over tot een 
landelijke competitie. 

Een Eredivisie, een eerste divisie (de Jupiler
League, zo u wilt) en twee topklassen met
een meer regionale indeling en zo verder
naar beneden. Een kampioen promoveert en
een degradant gaat een verdieping lager. 
Logischer kan het niet en al die onzinnige 
redeneringen van verworven rechten uit het
verleden zijn al lang door de tijd ingehaald. 
Ik kan met de beste wil van de wereld geen
steekhoudende argumenten bedenken om dit
tegen te gaan. 

Kortom, geef het voetbal haar karakter en een-
voud terug. Het spelletje zal er wel bij varen. 

Hans Bijvank

Colofon
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