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Van de voorzitter

De competitie is inmiddels weer bezig aan de tweede seizoens -
helft en veel clubs, en dus ook trainers, zullen weer alles uit de
kast proberen te halen om het gewenste, of misschien wel (door

bestuurders) geëiste resultaat te bereiken. Ik spreek echter de hoop
en uitdrukkelijke wens uit dat we met zijn allen niet alleen maar bezig
zullen zijn met het resultaat, maar ook oog en respect hebben voor
elkaar. Emotie hoort bij sport en dus ook bij het voetbal. Maar er zijn
grenzen. En die grenzen worden te vaak overschreden. Soms met
vreselijke gevolgen.

Op 3 december 2012 overleed grensrechter Richard Nieuwenhuizen als

gevolg van een mishandeling die een dag eerder, tijdens een jeugd -

wedstrijd, op het veld van Buitenboys uit Almere had plaatsgevonden.

Een verschrikkelijke gebeurtenis die niets met voetbal te maken had en

ook nooit had mogen gebeuren. Het gebeurde echter toch. Iedereen

sprak zijn afschuw uit en heel het land schreeuwde om maatregelen. Er

kwam een Topberaad tussen o.a. KNVB en de Minister van Sport en

uiteindelijk zal er begin maart een actieplan verschijnen. 

De KNVB heeft de VVON in januari jl. uitgenodigd om alvast kennis te

nemen van het concept actieplan. Tijdens het overleg konden we ook

suggesties en ideeën aandragen voor het actieplan. Ondanks alle goede

bedoelingen van actieplannen kijk ik liever wat dichter bij huis.

Persoonlijk ben ik van mening dat we niet moeten proberen elke emotie

uit het voetbal te halen. Emotie hoort bij het leven. Wat daarbij wel

belangrijk is dat we op een respectvolle wijze onze emotie uitten.

Protesteren kan, vragen om uitleg mag, maar uiteindelijk zullen we als

trainers het gezag en dus de beslissing van de arbitrage moeten

accepteren. Voor trainers (en spelers) is het dus belangrijk om te leren

hoe we met onze emoties moeten omgaan. Probeer voor jezelf als trainer

een manier van denken te vinden die past bij winst en verlies. Probeer

daarbij een voorbeeld te zijn voor je spelers, voor je staf en voor het

publiek. En dat is niet eenvoudig. Daar zal ook het actieplan van de KNVB

geen oplossing voor gaan

bieden. Dat zullen we dus

vooral zelf moeten doen. Maar

wellicht dat we vanuit de KNVB

wat hulp en ondersteuning

kunnen verwachten om ons als

trainers bij te scholen op dit

gebied.

Ongeveer 99% van alle voetbal -

wedstrijden verloopt zonder

grote incidenten. Dage lijks

worden we echter via de media

geconfronteerd met diverse

vormen van geweld en agressie

in onze samenleving. Er is dus

duidelijk sprake van een groot

maatschappelijk pro bleem.

Toch hebben we als voetbal -

trainers ook onze eigen verantwoordelijkheid. Kijk in de spiegel en stel

jezelf na een wedstrijd de vraag: “Heb ik mij op een respectvolle wijze

gedragen?”. Heb je moeite met het geven van een eerlijk antwoord?

Vraag dan aan iemand anders om je af en toe een eerlijke en kritische

spiegel voor te houden. Heb je wat meer lef, vraag dan eens aan de

scheidsrechter hoe hij/zij je gedrag heeft ervaren. Wie weet waar dit

soort gesprekken toe kunnen leiden.

Zonder respectvolle emotie geen voetbal.

Arnold Westen
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Leo Beckers, trainer EVV Echt

Met weinig
middelen groots
presteren
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Hij was een gerenommeerd trainer in de

Limburgse contreien. De eerste klus van Leo

Beckers als hoofdcoach was bij SC Susteren,

een bescheiden derdeklasser. Vervolgens

maakte hij naam bij FC Geleen Zuid, dat hij voor

het eerst in de historie naar de Eerste Klasse

bracht. Via RIOS'31, FC Vinkenslag en een

jaartje als technisch coördinator bij FC Geleen

Zuid, kwam hij uiteindelijk uit bij De Ster uit het

Limburgse Stein. Opnieuw een bescheiden

derdeklasser. Het persbericht dat begin januari

2011 verspreid werd, was dan ook zeer

opmerkelijk: Beckers vertrok per direct naar

Kasimpasa. Een club die uitkwam op het

hoogste niveau in Turkije. "Voor de

buitenwereld was dit misschien een vreemde

stap", kijkt de sympathieke coach terug. Hij had

echter een hechte band met Fuat Çapa, die

overkwam van RBC Roosendaal. "Ik ben

manager van een sportrevalidatiecentrum

Sportvision in Geleen en begeleid in die rol veel

topsporters. In zijn tijd als trainer van MVV

heeft hij zijn selectie bij ons laten testen. Fuat

vroeg daarop of ik zijn zoon wilde gaan trainen.

Die zat tegen het betaald voetbal aan, maar

kon net niet de laatste stap zetten." Beckers

ging met hem aan de slag en na anderhalf jaar

tekende de jonge voetballer een contract bij

AA Gent. Het contact met Çapa bleef bestaan.

"Hij beloofde om mij mee te nemen zodra hij

hoofdtrainer zou worden bij een Turkse club.

En dat gebeurde. Hij hield woord, want nog

geen drie dagen nadat hij binnen was bij

Kasimpasa, belde hij of ik die kant op wilde

komen." De kranten kopten destijds: 'Leo

Beckers moet kiezen tussen Vaesrade-uit of

Fenerbahce-uit'. "Dat was echt zo! Ik zou op

zondag met De Ster tegen Vaesrade spelen,

maar ik zat in een volgepakt stadion met 60.000

toeschouwers bij Fenerbahçe - Kasimpasa.

Een aparte ervaring."

Andere wereld
Bij Kasimpasa had Beckers een breed scala

aan taken. "Ik heb conditionele vormen

gedaan; de warming-up, de verlengde

warming-up, pass- en trapvormen, individuele

krachttraining, revalidatietraining en het

trainen van de reserves. Voor mij was dat een

flinke stap. Bij Kasimpasa liepen gewoon elf,

twaalf internationals rond. Bovendien speelde

je wedstrijden tegen Europese topclubs als

Galatasaray en Fenerbahçe." De Limburger

liet deze sportieve uitdaging natuurlijk niet

lopen. "Het was magnifiek. Ik kwam van de

ene op de andere dag in een heel andere

wereld terecht." Ondanks de degradatie

mocht Beckers blijven. Çapa vertrok met

assistent Luc Nilis naar Glençlerbirligi. Maar

zijn opvolger Uğur Tütüneker (oud-speler van

onder meer Bayern München, red.) werkte

verder met de Nederlander. "Ook onder hem

liep het prima. We promoveerden zelfs weer

naar het hoogste niveau. Dat ik uiteindelijk na

dat seizoen terug ben gegaan, kwam meer

door mijn privésituatie. Mijn schoonouders

waren in korte tijd overleden en ik wilde weer

bij mijn gezin zijn."

Leo Beckers vertrok in de winter van 2011 vanuit de Derde Klasse naar
de Turkse Süper Lig. Daar werkte hij met Fuat Çapa en Luc Nilis bij
Kasimpasa. Na anderhalf jaar keerde de Limburger afgelopen zomer
terug op vertrouwde grond. De 53-jarige trainer ging aan de slag bij EVV
in Echt en gooit daar hoge ogen. Ondanks de doelstelling – niet
degraderen uit de Topklasse – doet zijn ploeg al maandenlang mee in de
top. "Alle clubs zullen nu rekening met ons gaan houden, ik verwacht
daarom een moeilijkere tweede seizoenshelft."

Tekst: Jeroen de Laat
Beeld: Jim Evelein

'IK ZOCHT BEWUST NAAR SPELERS DIE NOG NIET
FINANCIEEL VERZIEKT WAREN EN NOG DE AMBITIE

HADDEN OM HOGEROP TE KOMEN'
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Koud terug in Nederland, trok er alweer een

andere profclub aan de bel. "Via een scout van

PSV kreeg ik een aanbieding om naar Sjanghai

te gaan. Mijn thuissituatie was daar zoals

gezegd niet naar. Jammer, want het was

financieel zeer aantrekkelijk. En sportief ook

natuurlijk." De reden dat een Chinese club bij

hem uit kwam, ligt volgens de coach voor de

hand. "Ik heb mijn diploma UEFA A en ik ben

fysiek- en krachttrainer, waarvoor ik al mijn

internationale papieren heb. Ook ben ik

revalidatie- en looptrainer. Er zijn niet veel

mensen die dit totale pakketje beheersen. Voor

clubs is dit natuurlijk interessant." De volgende

die aanklopte, was EVV. Een topklasser uit

Echt. Al snel bleek de club op dezelfde lijn te

zitten met de beoogde trainer. "We waren er

snel uit. Al vroeg in het gesprek werd duidelijk

dat de club financieel een flinke stap terug

moest zetten. Ze moesten veertig procent

inleveren. Dit, terwijl ze met hun oude budget al

tot de onderste clubs in de Topklasse

behoorden. Ze wilden mij graag hebben, omdat

ik bekend sta als een trainer die goed is met

jeugd en zijn elftal als een hecht collectief laat

spelen. Ze overrompelden mij in dat gesprek,

want ze leken alles over mijn trainersverleden

te weten. Als ik mijn eigen kwaliteiten als

coach moet omschrijven, ben ik een trainer die

met weinig middelen toch kan presteren. Dat is

tegenwoordig een groot goed. Op elk niveau."

Krenten
Mede door de forse teruggang in financiële

armslag, bleef er weinig meer over van de

oude selectie. "Zeven of acht dragende

spelers vertrokken. Van de basis bleven vijf,

zes ervaren spelers over: Jeroen Evelein,

Thomas Janssen, Kevin van Dessel, Michel

Vercruysse, Marcus Rijklich en Joep op den

Kamp. Gelukkig had ik anderhalf jaar om daar

een team omheen te bouwen. Ik zocht bewust

naar spelers die nog niet financieel verziekt

waren en nog de ambitie hadden om hogerop

te komen." Van daaruit ging hij op positie

scouten. Beckers wilde elke plek dubbel bezet

hebben. "Gezonde concurrentie is nodig op

zo’n niveau. Verder was het cruciaal om te

weten hoe ambitieus een speler is, hoe hij

omgaat met een teleurstelling en wat hij er

voor wil doen om hogerop te komen.

Uiteindelijk hebben we zo de krenten uit de

pap gehaald." Naast het halen van spelers,

kreeg de coach van het bestuur opgelegd om

vier, vijf eigen jeugdspelers in zijn selectie op

te nemen. Nieuw beleid. "Dat is mede gedaan

om aan te geven dat de jeugdopleiding niet

voor niets is. We proberen die jongens op een

hoger niveau te krijgen. Maar dat is moeilijk,

want die laatste stap is enorm, van het

tweede elftal naar de Topklasse. Toch is het

één van die vijf gelukt om inmiddels

basisspeler te zijn. Als je dat elk seizoen kunt

waarmaken, ben je goed op weg."

Twee jaar geleden, nog voor de komst van

Beckers, maakte Kjell Knops nog de overstap

van EVV naar MVV. Onlangs ging Mutlu

Sariydin naar Giresunspor, een club op het

tweede niveau in Turkije. De aanvaller

scoorde zes keer in tien competitieduels bij de

ploeg uit Echt. Zijn vertrek is dus een

aderlating. "We verliezen een prima speler,

maar ik gun dit zo’n jongen. Hij is nu fullprof

en heeft zijn droom waargemaakt. Bovendien

oefent dit voor onze club positieve

aantrekkingskracht uit. Twee uur voor dit

interview had ik nog een 19-jarige speler aan

die lijn die bij een grote BVO is afgevallen en

per se terug wil komen in het betaald voetbal.

Hij wilde dat via EVV bereiken. Dan ben je als

club goed bezig, als spelers graag naar je toe

komen vanwege het sportieve vooruitzicht en

niet vanwege het geld." De laatste dagen

wordt Beckers gek gebeld door mensen die

spelers aanbieden. Elke week hangen er wel

vier, vijf kandidaten aan de lijn. "En dinsdag

stond er nog een oud-speler van het failliete

Veldwezelt uit België aan de kant. Die wilde

meetrainen. Maar ik wil mij gericht

versterken, ik kijk naar de toekomst. Het moet

hier geen duiventil worden, dat zorgt alleen

voor onrust. 

Omschakeling
De hoofdtrainer is van mening dat je als coach

je tactiek moet aanpassen op de kwaliteiten

van je groep. "Ik kan wel een speelwijze voor

ogen hebben, maar die moet wel realistisch

zijn. Het heeft geen zin dit er dan door te

duwen." Beckers laat zijn ploeg bijvoorbeeld

graag vooruit voetballen. "Maar reëel gezien is

er – buiten de top drie – geen enkele ploeg die

aanvallend speelt in de Topklasse. Als ik dat

zou doen, worden we compleet weggespeeld.

Daarom doe je concessies als trainer. EVV is

razend gevaarlijk in de omschakeling, omdat

we veel snelheid hebben. Zodra we een bal

'IK KWAM VAN DE ENE
OP DE ANDERE DAG IN

EEN HEEL ANDERE
WERELD TERECHT'
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veroveren zijn we met vijf, zes man weg. 

Dat is onze kwaliteit. We spelen reactie -

voetbal. Misschien zien veel mensen dit als

erg verdedigend, maar dat is niet zo. Hans

Kraay Junior gaf ons laatst een prachtig

compliment, hij zei dat zijn ploeg op een

moderne manier helemaal weg gecounterd

was door ons. Het is niet zo dat wij met elf man

voor de pot hangen en alle ballen weg

schieten. Ja, we spelen compact voor de goal,

maar komen er bij balverovering snel uit, met

goed verzorgd voetbal. Dat is wat anders dan

alle ballen blind wegrossen. Op papier speel ik

1-4-2-3-1."

Achterin speelt Beckers zonder bal altijd met

vier man op een lijn. "Daarbij wil ik dat de

zijkanten onder de bal komen. Maar waar het

mij met name om gaat, waar ik veel op train;

wat gebeurt er op het moment dat wij op het

centrale middenveld een bal veroveren? Dan

wil ik hem eruit halen en naar buiten spelen.

Op het moment dat dát gebeurt, weet ik dat

mijn rechtsback er overheen vliegt. En dat

mijn nummer tien diepgang zoekt en de

nummers zes en acht veel wisselen van

positie. Daar hebben tegenstanders het heel

moeilijk mee. Bijna al mijn oefenvormen zijn

gebaseerd op de driehoek zes-acht-tien. Die

wisselen veel van positie en moeten zorgen

dat de bal uit de kleine ruimte wordt gehaald,

naar de breedte toe. Aan die zijkanten zit heel

veel snelheid in onze ploeg. Op het moment

dat één van die snelle jongens in balbezit

komt, sluiten er veel spelers bij. Ik heb er een

paar loopwonders bij zitten, die blijven gaan." 

Progressie
Van zijn basiself speelden er vorig seizoen

nog één speler in het tweede team van EVV

en twee kwamen uit in de Tweede Klasse. Eén

van zijn reserves speelde een tijdje geleden

zelfs nog bij een vierdeklasser. "Dat tekent de

progressie die wij als groep hebben gemaakt.

Ik kan me nog goed herinneren dat Jeroen

Evelein in de voorbereiding zei: 'Moeten we

het hier echt mee gaan doen?'. Een paar

weken geleden hebben we nog eens

teruggekeken op dat gesprekje. De ploeg

heeft enorme stappen gezet. Vooral

verdedigend. We geven amper iets weg. Het

is mooi om te horen dat een vedette als

Jeroen niet kan geloven dat we zo ver zijn

gegroeid in een halfjaar. Daar haal ik mijn

voldoening uit. Natuurlijk, er zit

kwaliteitsverschil tussen de jongens

onderling. Maar de eerste zestien doen

weinig voor elkaar onder." 

"Het mooie aan deze groep is dat ze ook de

onderlinge concurrentie accepteren. Een

voorbeeld. We speelden bij JVC Cuijk en

wonnen daar in een fantastische wedstrijd

met 0-4. Jeroen was op dat moment niet fit

genoeg om te starten en hoefde uiteindelijk

ook niet in te vallen. De wedstrijd daarop

speelden we tegen Gemert en was Jeroen

helemaal fit, toch zat hij op de bank.

Natuurlijk, iedereen wist dat hij binnenkort

wel weer zou gaan spelen. Maar ik moest de

ploeg die bij JVC zo goed had gepresteerd,

belonen. Jeroen accepteert dat gewoon. Een

ander voorbeeld. Thuis tegen concurrent HBS

speelden wij onze beste wedstrijd van het

seizoen. Op de laatste tien minuten na, want

toen kwamen ze nog van 5-1 terug naar 5-3.

Kevin van Dessel was geblesseerd. In zijn

plek speelde Joey Dekkers, die vorig jaar nog

in de Tweede Klasse uitkwam. Hij speelde een

fantastische wedstrijd. Kevin kwam dinsdag

op de training naar mij toe: 'Trainer, doe mij

een plezier en verander niks aan je elftal voor

komende zondag'. Dit betekende dat hij zelf –

hoewel hij weer helemaal fit was – op de

bank zou komen. Dat tekent onze groep."

Aanpassen
EVV heeft niet meer de luxe om een scout

ergens naartoe te sturen. "Daarom bekijk ik

veel beeldmateriaal van andere wedstrijden

en bel ik andere trainers. Meestal heb ik

contact met Jan van Deinsen van Achilles en

Cor ten Bosch (AFC, red.). Hoe dan ook, ga ik

altijd van ons eigen spel uit. Hooguit zet ik

wat kleine dingen om. Als zij bijvoorbeeld een

geweldige linksbuiten hebben, wil ik dat mijn

rechtsback druk zet op hem en mijn nummer

zeven de binnenkant afdekt. Zo kan hij

moeilijk worden aangespeeld. Maar ik ga niet

mijn hele formatie omgooien. Ik kijk hoe ik

een tegenstander pijn kan doen met mijn

speelwijze. Ik kan zeggen dat ik in negentig

procent van de gevallen weet hoe de

tegenstander gaat spelen. Ik ben dit seizoen

pas én keer totaal verrast. Dat was bij Sneek.

Uit de analyse had ik iets gehaald wat

helemaal niet klopte met de werkelijkheid. Ze

gingen ineens over op mandekking. Als mijn

linkshalf naar de rechterkant liep, ging zijn

'EVV MOEST FINANCIEEL LIEFST VEERTIG 
PROCENT INLEVEREN'

DE AMATEURTRAINER



tegenstander helemaal mee. Dat heb ik op dit niveau nog nooit gezien.

Die trainer had zich dus helemaal aangepast." 

Krachttraining
Na zestien wedstrijden staat EVV verrassend op een vierde plek in de

zondag Topklasse. Terwijl de doelstelling toch echt was om maar niet te

degraderen. "We zijn dé verrassing, iedereen heeft het erover. Wat dat

betreft verwacht ik een moeilijkere tweede seizoenshelft, want alle

clubs gaan nu rekening met ons houden. Ze zullen behoudender gaan

spelen. Daarom wil ik bij de eerste acht eindigen, dan hebben we een

topprestatie geleverd. Wat ons geheim is? Dat hebben we niet echt.

Maar we zijn wel topfit en fris. Dit, terwijl we maar twee keer per week

trainen. Alleen in de voorbereiding en de winterstop trainden we drie

keer. We zijn daarin een unicum in de Topklasse. Dat heeft te maken

met budget. De reiskosten worden zo gedrukt. Maar ik vind het ook

prima ook maar twee keer te trainen. Ik ben altijd compleet en de

arbeids-rustverhouding is zo top. Daarom zijn wij conditioneel

ijzersterk."

Volgens Beckers is het niet altijd beter om drie keer per week te

trainen. "Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Wij gaan die

twee keer volle bak. Ik kan dan nog wel op donderdag gaan trainen,

maar voegt dat wat toe? Ja, een speler krijgt een betere traptechniek

als hij honderd keer op doel trapt. Maar om harder te schieten, moet hij

toch echt aan krachttraining gaan doen. Dit geldt ook voor spelers die

meer snelheid moeten krijgen. Veel trainers zijn te conservatief en

durven een veldtraining niet in te ruilen voor een krachttraining. Terwijl

dit wel zou moeten. Hiermee worden spelers sterker en voorkom je

blessures. En daar gaat het om: het kapitaal van een club staat

tenslotte op het veld. Op dat vlak valt zeker in het profvoetbal nog veel

winst te halen in Nederland. In Turkije stond ik urenlang in het

krachthonk met de spelers. Het resultaat: nul blessures. De reactie van

Tütüneker was wel grappig, hij zei: 'Ho eens, wat moet ik met 35 fitte

spelers doen?'. Ik heb bij Kasimpasa bijvoorbeeld Nourdin Boukhari

van A tot Z doorgemeten en met krachttraining topfit gemaakt. Hij heeft

in Turkije een jaar op de bank gezeten, maar sloot daarna naadloos

aan bij NAC en later RKC. Binnen een paar weken was hij

wedstrijdklaar." 

Ambitie
Zijn persoonlijke doel is om ooit terug te keren in het betaald voetbal.

"Ik heb daar in Turkije aan geroken en dat is me goed bevallen. Ik ben

aan het uitzoeken of ik in België mijn trainersdiploma kan halen, maar

daar doet de KNVB moeilijk over. En de cursus Coach Betaald Voetbal

is komend jaar niet in Nederland. Erg jammer, want ik wil me

ontwikkelen en ik vind dat ik die mogelijkheid moet krijgen. Bovendien

ben ik binnen 45 minuten in Leuven, terwijl ik ruim twee keer zo lang

onderweg ben naar Zeist. Ik mag nu alleen assistent-trainer worden in

de Jupiler League of Eredivisie. In België mag ik met mijn huidige

papieren ook hoofdcoach zijn op het tweede niveau. In dat land

werken is voor mij zeker een optie." 

"Ik wil mijn kwaliteiten wel eens toetsen aan dat niveau, ik ben er van

overtuigd dat ik het aan kan. Alleen is het enorm moeilijk om ergens

binnen te komen bij een organisatie. Je hebt een kruiwagen nodig. Eric

Meijers heeft afgelopen seizoen een kans gekregen bij Helmond Sport

en laat zien dat hij het aan kan. Fantastisch. Voor mij een extra

drijfkracht om de ambitie te houden om in het betaald voetbal te

werken. Ik krijg wel steeds meer aandacht na mijn avontuur in Turkije.

Bovendoen doe ik het nu goed in de Topklasse. Dus hopelijk komt er op

die manier een club kijken. Ik zit op dit moment fantastisch bij EVV,

maar ik ben een sportman en wil mijn plafond zoeken. Als ik mezelf

sportief kan verbeteren dan ga ik die uitdaging niet uit de weg." 
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'JE MOET SOMS CONCESSIES DOEN
AAN JE SPEELWIJZE'



Organisatie:
- Half speelveld
- Voldoende ballen
- Nummers 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en keeper
- Nummer 4 speelt 7 in, die de bal laat vallen voor 6 en die speelt diep op 9
- Op het moment van diep spelen, start nummer 10 de loopactie en maakt

ruimte voor de bijsluitende 8, die inspeelt op de 10, deze werkt af
- Nummer 9 trekt weg nadat hij de bal heeft laten vallen op 8 om

ruimte te maken voor 10 
- Andere kant volgt

Coaching:
- Vooracties maken
- Tijdig onder de bal komen
- Beweging zonder bal
- Altijd vijf man na de eerste pass in beweging
- Juiste balsnelheid

Verbeteren samenwerking middenveld 6+8+10

Organisatie:
- Half speelveld
- Voldoende ballen
- Nummers 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en keeper
- Nummer 4 speelt in op 11, die direct opendraait op 10, die de bal laat

vallen op de bijsluitende 8
- Nummer 8 opent met een brede crosspass op 7, waarna zowel 6 als

ook 9 en 10 in of rondom de zestien positie kiezen, zodat 7 kan kiezen
uit meerdere opties

- Nummer 8 gaat na de crossbal centraal staan, blijft onder de bal
- Nummer 11 staat op de punt van de zestien

Coaching:
- Belangrijk bij crosspass: nummer 8 moet direct inzakken
- Nummers 6, 8 en 10 moeten altijd in beweging zijn
- Nummer 10 moet bijsluiten
- Nummer 8 moet naar binnen knijpen
- Nummer 11 moet in beweging zijn richting de zestien meter voor de

afvallende bal

Variatie op oefenvorm 1

Organisatie:
- Half speelveld
- Een groot doel en twee kleine doeltjes
- 9 (inclusief keeper) tegen 9
- Tegenpartij heeft 1 extra veldspeler en kan op drie doelen scoren
- Als buitenkant van de tegenpartij ingespeeld wordt, moeten de

backs direct druk vooruit zetten
- Nummers 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 11 kantelen mee met de situatie
- Bij balverovering kan verdedigende partij scoren door over de mid-

dellijn te dribbelen

Coaching:
- Goed aansluiten van de laatste lijn
- Druk vooruit zetten
- Rugdekking geven aan zijkanten (nummers 3 en 4)
- Dichtknijpen binnenkant (nummers 7 en 11)
- Naar binnen kantelen andere zijde (nummers 5 en 7)

Verbeteren vooruit verdedigen laatste linie
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Organisatie:
- Veld van 20 x 35 meter
- Positiespel waarbij nummers 2, 4, 5, 6, 8 en10 vanuit hun positie goed

moeten bewegen om de zijkanten te bereiken (de nummers 7 en 11)
- Opbouwende partij start altijd met de bal
- Bij balverlies opnieuw beginnen bij nummer 4
- Tegenpartij kan bij balverovering ook positiespel spelen en gebruik

maken van zijkanten

Coaching:
- Nummer 6 en 8 nooit in dezelfde lijn vragen
- Nummer 10 vrije ballijnen zoeken
- Nummers 7 en 11 altijd in beweging over de volledige zijkant

Spelen vanuit posities

Organisatie:
- Heel speelveld
- 11 tegen 10
- Beide centrale verdedigers (3 en 4) gaan breed staan, waarna de

rechtsback diepgang zoekt
- Nummers 6 of 7 kunnen inzakken om zo nummer 2 ruimte te geven

en hem weg te sturen
- Nummer 9 trekt naar buiten richting tegenstander nummer 2 en trekt

naar binnen als 2 wordt ingespeeld
- Nummer 8 zakt centraal in, nummer 6 neemt positie van 2 over
- Nummer 7 komt naar binnen en sluit bij, maar blijft onder de bal

Coaching:
- Juiste balsnelheid
- Goed inspelen
- Snelle uitvoering
- Veel beweging

Vrijspelen van opkomende backs

Organisatie:
- Ruit met vlakken van 30 meter
- In stroomvorm, dus geen vaste posities (uitgezonderd 6, 8 en 10)
- Spelers aan de buitenkant volgen de bal
- Nummer 4 speelt in op 11, die laat de bal vallen op de inzakkende 8
- Nummer 8 speelt diep op 9, die de bal laat vallen op 10
- Deze opent direct op nummer 7, die de bal laat vallen op 6
- Nummer 6 kaatst in de diepte op 7, die naar het beginpunt dribbelt

Coaching:
- Altijd posities m.v. vasthouden
- Strak inspelen op juiste been
- Hoge balsnelheid

Voorbereidende pass-/trapvorm
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HOOFD JEUGDOPLEIDINGEN

Met 110 jeugdtrainers onder zijn

hoede heeft René van der Kooij

een hele kluif om de jeugd -

opleiding van USV Hercules

geolied te krijgen. Na anderhalf

jaar heeft Van der Kooij voor een

cultuuromslag gezorgd. En de club

heeft bepaalde, onconventionele

uitgangspunten. “Onze centrale

verdedigers moeten onze meest

complete voetballers zijn.”

Tekst & beeld: Rogier Cuypers

Met weinig middelen
groots presteren

René van der Kooij, hoofd jeugdopleiding USV Hercules 
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“Als voetballer ben ik begonnen bij MVV ’27 in

Maasland. Daar heb ik tot mijn negentiende

gespeeld en op mijn zestiende maakte ik al

deel uit van het eerste elftal. Vervolgens

haalde Eric Gudde me naar Excelsior Maas-

sluis. Begin jaren negentig werden we daar

kampioen in de Hoodfklasse, zowel met het

eerste als het tweede team. Ik bleek echter

een aangeboren heupafwijking te hebben. 

Tegenwoordig word je daar vanaf je geboorte

voor behandeld. Ik snapte al nooit waarom ik

na een wedstrijd amper meer kon lopen. Ik

miste een stuk bot in mijn heupkom en na die

diagnose moest ik op mijn 21e direct stoppen.”

Trainerschap
“Ik had mijn TC 3-diploma al en ben daarna

als een gefrustreerde oud – voetballer mijn

tennistrainerspapieren gaan halen. Ik ben toen

een eigen tennisschool begonnen. Ik kon vroe-

ger goed tennissen, alleen vond ik voetbal toen

een stuk leuker. Na een paar jaar niets in de

voetballerij te hebben gedaan, ben ik hoofd

jeugdopleiding bij MVV’27 geworden.”

“Mijn kracht is dat ik mensen positief kan

beïnvloeden, in combinatie met een duidelijke

visie . Ik wist dat het trainerschap wat voor

mij zou zijn, alleen niet of ik het ook leuk zou

vinden. Als ik tennisles of voetbaltraining gaf,

gebeurde er wat. Ik merkte de interactie met

de spelers. Ik begrijp wat er in hun hoofd om-

gaat. Vroeger was ik ook geen modelleerling,

dus begrijp ik de gedachtepatronen van ‘las-

tige’ jongens. Ik kan me in hun inleven en

zaken duidelijk overbrengen. Ik houd me ook

vast aan die werkwijze tot het werkt en stap

daar niet snel vanaf. Dat doe ik dan in combi-

natie met een goede sfeer. Als je die sfeer mist

bij een A of B, dan heb je een probleem. Alle

jongens die ik heb getraind, hebben in hun

hoofd dat ze veel van me geleerd hebben en

leuke jaren hebben gehad. Ik kan goed om-

gaan met spelers die een eigen mening heb-

ben, al is die mening soms verkeerd. Ik

probeer dan te kijken of ik dat kan veranderen.

Ook ben ik altijd met processen bezig geweest.

Ik deed als speler ook niet zomaar iets zonder

dat ik het nut ervan wist. Datzelfde heb ik als

trainer. Elke oefening heeft een bepaald doel.”

Loopbaan
“Mijn trainerscarrière verloopt met horten en

stoten. Bij MVV’27 heb ik de A1 gecombineerd

met het technisch coördinatorschap. Ik wilde

het beleid doen, maar ook op het veld staan.

Dat heb ik uiteindelijk vier jaar lang gedaan.

Toen wist ik dat ik hierin door wilde, want ik

heb alleen maar leuke dingen meegemaakt.

We behaalden sportieve successen, maar ook

structureel de jeugd naar een hoger niveau ge-

bracht. Toch had ik ook iemand nodig die mij

vertelde hoe zaken in elkaar staken. Ik stond

bovenaan de ladder, maar ook ik heb het voet-

bal niet uitgevonden. Daarom moest ik een

stapje hoger. Niet vanuit de ambitie, maar

omdat ik mezelf wilde verbeteren. Wat ik deed,

werkte op een lager niveau. Maar zou dat ook

een stap hoger werken? En wie vertelt me daar

als ik een keer de verkeerde keuzes maak?”

Na twee jaar de B bij GDA gedaan te hebben

en een jaar bij sv Die Haghe kwam Van der

Kooij terecht in Utrecht. “Ik zag de advertentie

van Hercules en vond het een unieke kans. In-

middels ben ik bezig aan mijn tweede seizoen

en is mijn contract omgezet naar onbepaalde

tijd. Dat geeft aan dat we het beiden naar ons

zin hebben. Hercules heeft een sterk bestuur

dat weet wat het wil. Afspraken worden nage-

komen. Daarnaast weet ik wat ik wil en toen

we dat naast elkaar legden, bleken we echt

een match. Alles is uitgekomen wat we tot nu

toe hebben besproken.”

‘WE LEIDEN NIET ALLEEN SPELERS,
MAAR OOK TRAINERS OP’



Module
“Als ik mezelf zou moeten omschrijven, dan

ben ik iemand die met alle geledingen binnen

een vereniging overweg kan. Dat is ook een

noodzakelijk iets. Je mag niet de nadruk leg-

gen op de selectieteams, al is dat natuurlijk

wel interessant. Daar stop ik veel tijd in, maar

een club van deze omvang vraagt om struc-

tuur in de organisatie. Die is er inmiddels. Ik

probeer voor alle 110 jeugdtrainers toeganke-

lijk te zijn. Voor hen hebben we een module

ontwikkeld. Het zal vast niet nieuw zijn, maar

we zijn trots op onze werkwijze. We hebben

de club onderverdeeld in zes niveaus. In een

maandplanning staat wat er getraind moet

worden. Dat is een houvast voor de trainers

en zorgt ervoor dat er niet te gevarieerd ge-

traind wordt. Teveel variatie zorgt ervoor dat

je alles net niet traint. We trainen maximaal

drie a vier onderdelen per maand en daar

gaan we de diepte mee in. Neem als voor-

beeld het leren afkappen bij de F’jes. We zeg-

gen niet ‘kijk maar hoe je het afkappen

aanleert’. Nee, de wijze waarop maakt wel uit

en dat vertellen we de trainers.”

“Iedere laatste dinsdag van de maand geven

we uitleg aan niveau één tot en met zes. De

opkomst is van belang en gelukkig is deze

hoog. Als de trainers een uurtje in de maand

investeren, dan hebben ze voor de volgende

maand genoeg informatie. De bijeenkomst is

verplicht voor selectietrainers en stagiairs.

Maar we vinden het ook leuk als de trainers

van de D8 en de D9 er zijn. Door die avond te

organiseren, kunnen ze nooit zeggen dat we

ze onvoldoende uitleg bieden.”

Andere facetten
“We steken ook veel energie in de andere fa-

cetten van het opleiden. Ik ben hier ook actief

met mijn eigen voetbalschool. Wat de club

niet kan faciliteren, doen wij op individueel 

niveau. Bijvoorbeeld techniektraining, loop-

training, maar we hebben ook een sportpsy-

choloog. Het pakket is echt gemaakt voor het

individu en staat los van de groepstraining. 

Het voordeel dat ik die school run, is dat de

club weet dat het aanvullend is op de training

van de club. De sportpsycholoog is er niet al-

leen voor spelers, maar gaat ook eens langs bij

trainers. Zo leren zij ook meer over dat facet. 

Ik denk dat er weinig clubs in Nederland zo met

hun jeugdtrainers bezig zijn. We leiden niet 

alleen spelers, maar ook trainers op.”

Moeilijkheden
“Je hebt te maken met kwaliteiten van trai-

ners, maar je moet als hoofd jeugdopleiding

ook kijken of spelers zich goed ontwikkelen.

Een trainer moet niet alleen goed zijn in het

neerzetten van het team, maar soms ook niet

voor de sterkste opstelling kiezen, zodat be-

paalde spelers zich goed ontwikkelen. Ik vind

resultaat niet zo belangrijk, maar dat moet het

wel zijn voor de spelers. Weinig trainers kun-

nen het resultaat loslaten. Dat is een gevecht

dat ik continu lever en dat is mijn taak. Bij een

fanatieke ouder die de D9 traint, heb ik daar

niet zoveel moeite mee. Bij trainers die hun

TC2-diploma hebben en soms individuen laten

ondersneeuwen, vind ik dat een groter pro-

bleem. We vangen dat op door met de trainers

eerst de speelwijze goed geformuleerd te

hebben. Ook ouders zijn veel met het resultaat

bezig. Bij de D verzorgen we al een goede op-

bouw van achteruit, maar dat gaat wel eens

fout. Als een speler de bal dan heeft, roepen

de ouders dat hij de bal weg moet schieten.

Dat gebeurt dan ook en dat willen we niet.”

Centrale duo
“We hebben een bepaalde speelwijze, maar

hangen dat niet zozeer op aan een systeem.

Opbouwen van achteruit door het centrale

duo is belangrijk. Onze nummers 3 en 4 zijn in

principe onze beste spelers. Zij moeten alles
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‘WEINIG TRAINERS KUNNEN
HET RESULTAAT LOSLATEN’



kunnen, want het voetbal begint bij hun. Je moet daar het langst rustig

zijn en het overzicht bewaren. Als je een speler een jaar lang laatste

man zet, krijgt hij vaak te weinig weer-

stand. Je kunt hem dan een jaar op

het middenveld posteren om hem an-

dere kwaliteiten te laten ontwikkelen.

Het einddoel is dat de centrale verde-

digers alles kunnen: één tegen één

verdedigend, enorm makkelijk twee

tegen één in balbezit uitspelen en

niet in paniek raken. Op die manier

ben je bijna een middenvelder. Als

we ze daar al vroeg in opleiden, heb-

ben we in de B en de A dat pro-

bleem niet.”

“Ook voor onze spits hebben we

een eis; hij moet lang en sterk zijn.

Als tegenstanders weten dat we

goed zijn in de opbouw, moeten

we ook de lange bal kunnen han-

teren. Tegenstanders gaan vaak

1-op-1 spelen tegen een team dat

zich steeds vrij kan spelen vanuit

de opbouw. Daardoor moeten we wel eens de bal lang geven, iets wat

we dan liever doen richting onze grote sterke spits. Snelle spelers die

vanuit alle standen de bal in de bovenhoek schieten, maken we toch

een buitenspeler van. We maken duidelijke keuzes op dergelijke fa-

cetten. Ook kiezen we voor een roulerend middenveld. Je moet diep

kunnen gaan en met een man in je rug kunnen spelen. Veel clubs ver-

klaren de nummer 10 heilig, maar hij schakelt niet snel genoeg terug,

ook al omdat hij te vaak gehoord heeft in zijn opleiding dat zijn kwali-

teiten er met name zijn bij balbezit. Daarom weigeren wij om spelers

te snel in die rol te duwen. Want als er bij de senioren met de punt

naar achteren wordt gespeeld, ben jij niet nodig. Je moet de creativi-

teit niet uit de spelers halen, maar je kunt ze wel anders gebruiken.”

“De trainers staan achter deze werkwijze en dan kan ik ze er ook mak-

kelijker op aanspreken als ik het niet terugzie op het veld. Zo hanteren

we ook een bepaalde tactiek bij de ingooi. Als onze backs ingooien,

moeten de middenvelders ruimte maken. Eén van onze centrale verde-

digers gaat rennen en de ander zakt wat terug. Dan moet de spits

kiezen. Als ze dat doorhebben en de linksbuiten

pakt de andere centrale verdediger op, dan

moeten onze middenvelders weer inzakken.”

“Na twee maanden moet ik dingen goed terug-

zien. Dan ga ik evalueren. Als de trainers er

niet aan toe zijn gekomen, moeten ze wel een

hele goede reden hebben. Ze moeten zich aan

het schema houden. Die afspraken zijn meet-

baar en dat is onze kracht.”

Opgaande lijn
“Anderen merken de opgaande lijn binnen de

club. Ik ook wel, maar omdat ik zoveel zie, val-

len de kleine stapjes niet altijd op. Men ziet

de opbouw van achteruit en dat we meer

balbezit hebben. Soms zegt de manier

waarop een team speelt niets over de

stand. De C1 is misschien wel de best

voetballende ploeg in de jeugd, maar speelt slechts eerste klasse. Dat is

te laag voor wat we willen. Maar de spelers ontwikkelen zich wel goed.

De B heeft een mindere lichting, maar staat goed georganiseerd. Toch

mis ik daar de flair en de afspraken in balbezit. Dat evalueer je dan met

een trainer. Een evaluatie gaat op afspraak en dat is allemaal buiten de

maandplanning om.”

Prestatie vs. opleiden
“Als je kampioen kunt worden en de trainer stelt zijn sterkste team op,

hebben we daar begrip voor. Een titel betekent het seizoen erop meer

weerstand voor de spelers. Toch moeten we daarin niet doorslaan en

houden we ons vast aan onze visie. Toch moeten we niet nalaten als er
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wat te halen valt. Goed voetbal leidt uiteindelijk tot betere resultaten.

Met de selectieteams spelen we nu met de A en de B landelijk en wil ik

graag met de tweede teams minimaal naar de eerste klasse. We moe-

ten nu stappen gaan maken met de C/D selectie – teams. Dat is een

doel voor over vier, vijf jaar. Dat moeten we niet eerder eisen. Er komen

goede jeugdspelers aan en wil deze mooie klus afmaken. Ook de basis-

teams kunnen nog zoveel stappen maken bij ons.”

Faciliteiten
“Toen ik hier begon, was het normaal dat de E en F met honderd man

tegelijk werd getraind door drie stagiairs. Nu trainen ze twee keer per

week met hun eigen team en trainer. De vier- en vijfjarigen spelen drie

tegen drie. Elke week trainen ze één keer en spelen ze een wedstrijd.

Vervolgens bouwen we het aantal keer op naarmate de spelers ouder

worden. Spelers op jonge leeftijd twee, drie keer laten trainen, vind ik

een goed gestructureerde opbouw. Langzaam van 3 tegen 3 naar 4 tegen

4. Daarna naar 7 tegen 7, de E1 naar 9 tegen 9 en dan 11 tegen 11.”

Verbeterpunten
“Momenteel zijn we vooral bezig om de processen goed te laten verlo-

pen. Mijn doel is dat we in de TC-vergadering praten over individuen. 

De processen verlopen goed, de trainingen ook. Ik wil het hebben over 

talent-x, discussies over spelers individueel. Nu praten we vooral over

teams en linies die al dan niet functioneren. Mijn doelstelling is om binnen

twee maanden in dergelijke vergaderingen over individuen te praten. 

Onlangs zijn we ook begonnen met dat alle selectiespelers een POP

maken. Ook dat draagt bij aan het individu. Vervolgens bepalen we de

route hoe we spelers kunnen verbeteren. Inmiddels hebben we bij de

selectietrainers een andere manier van denken gecreëerd.”

FC Utrecht
“We werken nauw samen met FC Utrecht en zijn er trots op dat we

spelers daarheen brengen. Tachtig procent komt wel weer terug, maar

wel beter. Er zijn negen clubs in deze regio die FC Utrecht als serieuze

partner beschouwen, de zogenaamde RAC-clubs. FC Utrecht baalt ervan

dat er te weinig Utrechters in de jeugdopleiding lopen. Dat wijden ze aan

het feit dat ze pas in de D’tjes beginnen met opleiden. Ze zien dat wij al

goed gestructureerd bezig zijn met de E- en F-jeugd. Scouts van FC

Utrecht lopen hier elke week en hebben spelers op hun netvlies. Daar-

naast zijn we verplicht om op voorhand onze talenten door te geven. Dat

zijn er in de D, E en F in totaal 28.”

“FC Utrecht haalt niet alleen, maar brengt ook. Vanuit de KNVB is iemand

aangesteld om ons te helpen. Als ze ons helpen, wordt onze opleiding

sterker. En daar profiteren zij uiteindelijk ook weer van. Ik was wat scep-

tisch in het begin, maar binnen een week stond iemand van de KNVB op

de stoep om ons te helpen. Wij zochten hulp in het goed opstellen van

een POP. Welke vragen moeten erin en welke kunnen we er beter uit

laten? Daarnaast kunnen onze trainers die stage willen lopen bij een

jeugdteam van FC Utrecht daar altijd terecht.”

Dubbelfunctie
“Momenteel combineer ik tijdens de tweede seizoenshelft mijn huidige

werk hier met het trainen van de A1. De vorige trainer klikte niet met de

groep en andersom. De enige oplossing was dat ik het seizoen af zou

maken. Ik zat er niet op te wachten qua tijd maar kijk er wel weer naar

uit om straks weer eens lekker op het veld te staan. De club had het

liever niet, want ik mis daardoor andere wedstrijden. Maar nu kwam

het even zo uit en heb ik het aan de club gevraagd.”

“Alles moet ik delen met de TC. Zij zijn mijn werkgever. Ik hoef ze niet

alle zeven te bellen, maar we maken samen het beleid. Ik ben daarin

de uitvoerende partij en zij ondersteunen me altijd. Ik kan mijn ding

doen en mijn kritiek en positieve feedback geven. In januari hebben we

keuzes gemaakt, ook qua budget. Met dat budget mag ik de nodige keu-

zes maken. Ook maak ik wel eens een verkeerde, anders wordt de trai-

ner van de A1 niet weggestuurd. Maar er spreekt wel vertrouwen uit.”

Toekomst
“Ik zie mezelf later wel terug op het veld. Maar ik zit nog steeds met

mijn slechte heupen, dus kan weinig. Op het veld ben je dan wel een

erg passieve trainer als je alleen maar kunt staan. Mijn huidige functie

past goed bij me en er zijn maar weinig banen van 20, 25 uur in de voet-

ballerij. Daarnaast maak ik beleidsplannen voor mijn voetbalschool en

ben ik bijna fulltime met het spelletje bezig. Mooier bestaat toch niet?”
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DAT JE ALLES NET NIET TRAINT’



Organisatie:
- Veld 40 x 20 meter
- Voldoende ballen
- Vier pylonen
- Twaalf spelers
- A1 en A2 werken samen
- A1 speelt S1 in, die kaatst op A1 of A2 (zelf kiezen)
- Kaatst hij naar A1, dan speelt die de bal in de loop van A2
- A2 speelt in naar B1 of B2 (beide spelers vragen)
- A1 gaat achter B3 staan en A2 sluit aan achter B4
- Vervolgens doen B1 en B2 hetzelfde met S2 en sluiten aan achter A5

en A6

Coaching:
- Strak inspelen
- Op juiste been inspelen
- Vooractie maken
- Op juiste moment de bal vragen

Passen, kaatsen en vooractie maken

Organisatie:

- Half speelveld

- Partijvorm

- Nummer 2 gooit in

- Vlak voordat hij ingooit sprint verdediger 3 of 4 naar 2, de ander

sprint de andere kant op

- Middenvelders 6, 8 en 10 maken ruimte met loopacties voor centrale

verdedigers

Coaching:

- Op juiste moment aanbieden van 3 of 4

- Middenvelders slim gaten trekken voor verdediging

- In beweging zijn

- Ook te gebruiken bij de opbouw als de backs in balbezit zijn

Verbeteren situatie bij ingooi

2

34

6

10

8

5

7

9

11

Organisatie:
- Half speelveld
- Twee centrale verdedigers (3 en 4) tegen een spits, drie middenvelders

(6, 8 en 10) tegen drie middenvelders en drie aanvallers (7, 9 en 11) tegen
drie verdedigers

- Op grote doelen scoren, met keepers
- Verdedigers 3 en 4 krijgen telkens de bal van de keeper en bouwen op
- De voorste middenvelder moet in de bal komen als zij onder druk komen
- Middenvelder 6 zorgt dan voor de diepgang
- Middenvelder 8 controleert

Coaching:
- Veel beweging, roulatie tussen 6, 8 en 10
- Tegenstander zet druk op centrale verdedigers
- Op juiste moment aanbieden
- Verdedigers juiste keuzes maken

Roulerend middenveld

3
4

6

10

8

7

9

11
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Organisatie:

- Veld van 40 x 30 meter

- Vier pylonen

- Twee kleine doeltjes, een groot doel met keeper

- 8 tegen 6

- Het 8-tal kan vanuit het vak scoren op het grote doel

- Het 6-tal moet op de kleine doeltjes scoren

Coaching:

- Vanuit posities spelen

- Hoge balsnelheid

- Veel beweging

- Diepe spelers uitzakken om ruimte te maken voor diepgaande 

spelers

Verbeteren van het schieten uit de tweede lijn

Organisatie:

- Veld van 50 x 30 meter

- Twee grote doelen met keepers

- 6 tegen 6

- Vrij spel

- Spitsen vroeg storen om de opbouw van de tegenpartij te 

onderbreken

- Bij balverovering zo snel mogelijk tot scoren komen

Coaching:

- Op juiste moment druk zetten, jagen

- Met drie spitsen tegelijk verdedigers vastzetten

- Druk zetten op de bal

- Vol in het duel gaan, niet ‘schijnverdedigen’ 

Verbeteren positiespel spitsen bij balbezit tegenstander

Organisatie:
- Veld van 50 x 30 meter
- Minimaal 13 spelers
- Twee grote doelen met keepers
- Voldoende ballen
- De trainer passt de bal vanaf de middellijn naar het verdedigende 4-tal
- Op dat moment vertrekken drie spitsen die pressie gaan spelen
- Beide ploegen proberen te scoren
- Als er is gescoord of de bal uit is; verdedigers snel terug op de eigen

zestien meter, volgende drie aanvallers het veld in

Coaching:
- Spitsen zetten samen druk
- Op juiste moment jagen
- Wie jaagt op de bal, waar staan de andere twee spitsen dan?
- Waar rugdekking, positiedekking of mandekking?
- Regelmatig stil leggen om situatief te coachen

3 tegen 4 met afwerken op doel

DeTrainerCoach | 17
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Functioneren 
en evalueren

Het functioneringsgesprek is een

gebruikelijk instrument om de in de functie-

inhoud beschreven taken en

verantwoordelijkheden te vergelijken met de

uitvoering daarvan. Bij eventuele verschillen

kan de trainer worden aangespoord om op

onderdelen meer aandacht te geven en

daarmee zijn func tioneren te verbeteren.

Indien nodig kan worden besloten de trainer

te (laten) ondersteunen. In urgente gevallen

bestaat de mogelijkheid dat voorwaarden

worden verbonden aan de gewenste

verbetering van het functioneren,

bijvoorbeeld door bij onvoldoende

verbetering, beëindiging van de

arbeidsovereenkomst in het vooruitzicht te

stellen. Uiteraard moet de trainer wel een

redelijke periode worden gegund waarin hij

de verbetering kan tonen. Uit de

jurisprudentie blijkt overigens dat het

verslag van een functioneringsgesprek niet

op enig rechtsgevolg is gericht. Met andere

woorden het verslag als zodanig kan niet

leiden tot wijziging in de rechtspositie.

Voorgestelde tijdstippen
Idealiter zouden functioneringsgesprek met

de trainer/coach op vastgestelde tijdstippen

gedurende het seizoen moeten plaats -

vinden. In de praktijk blijkt echter dat

functioneringsgesprekken in het geheel niet

plaatsvinden of alleen worden gehouden als

de sportieve resultaten achterblijven bij de

(vaak hooggespannen) verwachtingen.

Hoewel mij bekend is dat er ook voetbal -

werkgevers zijn die serieus werk maken van

personeelsbeleid en daarbij het fun -

ctioneringsgesprek als belangrijk instrument

beschouwen, blijkt in het merendeel van de

gevallen dat het functioneringsgesprek vaak

op de reservebank zit. Bij de laatstgenoemde

categorie blijkt dat onder een functionerings -

Zoals in elke andere arbeidsverhouding komt het functioneren van

de trainer/coach periodiek ter sprake tijdens een gesprek daar-

over met de (voetbal)werkgever. In de meeste gevallen betreft dit

het bestuur van een vereniging.

Tekst: R. Beele

FUNCTIONERINGSGESPREKKEN
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gesprek kennelijk kan worden verstaan het

uitwisselen van informatie onder het genot

van een kop koffie in de kantine. Daarnaast

komt het voor dat indien enkele weken achter

elkaar de wedstrijdresultaten tegenvallen, de

trainer voor een gesprek wordt uitgenodigd.

Vervolgens wordt de trainer pas tijdens het

gesprek kenbaar gemaakt dat het gesprek als

functionerings gesprek wordt opgevat.

Gesprek met supporters
Ook zijn mij gevallen bekend dat de vereniging

de trainer heeft gemeld dat hij uit enkele

gesprekken met de geledingen uit spelers,

sponsors en het bestuur (achteraf) heeft

moeten begrijpen dat daarbij tevens zijn

functioneren was besproken en dat dat te

wensen overliet. Het meest frappante

voorbeeld van beweerd slecht functioneren

betreft een trainer die zich volgens het

bestuur na wedstrijden te weinig in de kantine

liet zien om supporters de gelegenheid te

bieden met hem in gesprek te gaan.

Hoewel de arbeidsovereenkomst de

(voetbal)trainer geen resultaatsverplichting

oplegt, blijkt in de praktijk dat dit wel zo wordt

ervaren en (door de voetbalwerkgever) wordt

toegepast. Immers, bij achtereenvolgende

slechte resultaten wordt dit de trainer vaak

verweten en wordt de arbeidsovereenkomst

veelal op korte termijn (al of niet met

wederzijds goedvinden) beëindigd. In de

meeste gevallen wordt deze ingreep

gelegitimeerd met argumenten als ”we
moesten iets doen”, “de chemie was
uitgewerkt”, of : “het was voor beide partijen
het beste”. Kortom, het functioneren van de

trainer wordt doorgaans afgemeten aan de

sportieve resultaten.

Waan van de dag
Hoe zeer in sommige gevallen de waan van

de (voetbal)dag regeert is mij in enkele

situaties gebleken waarbij bij een eerste

functioneringsgesprek bleek dat bij de

vereniging grote tevredenheid bestond over

het functioneren, terwijl enkele weken nadien

bleek dat het functioneren van de trainer

onder de maat was. Als binnen een

betrekkelijk korte tijd de inhoud van

achtereenvolgende functioneringsgesprekken

elkaar tegenspreken, heeft de vereniging iets

uit te leggen.

Zelfs als de sportieve resultaten gedurende

enige weken tegenvallen zou het bestuur,

gelet op de normen van goed

werkgeverschap, daarover met de trainer in

gesprek dienen te gaan om samen met hem

de eventuele oorzaken van de tegenvallende

resultaten te achterhalen.

Voorbereiden
Als er geen afspraken zijn gemaakt over

periodiek te houden functionerings -

gesprekken, kan het bestuur een gesprek met

een trainer als functioneringsgesprek

kwalificeren. Het is dan uiteraard wel zaak dat

het bestuur de trainer dit kenbaar maakt bij de

uitnodiging voor het gesprek. De trainer moet

zich immers kunnen voorbereiden. Om zich te

kunnen beroepen op de inhoud en/of de

resultaten van het functioneringsgesprek,

dient de voetbalwerkgever een schriftelijk

verslag daarvan aan de trainer toe te sturen.

Uiteraard moet de trainer de mogelijkheid

worden geboden om op de inhoud van dat

verslag te reageren.

Zoals ik al vaker in deze rubrieken heb

aangegeven is het voor de trainer van belang

om na te denken of, en zo ja, op welke manier,

hij actief moet omgaan met informatie die van

belang is voor de arbeidsverhouding. Als de

trainer genoegen zou nemen met een

mondeling verslag van het

functioneringsgesprek, kan hij (als dat

gesprek een overwegend positief karakter 

zou hebben) daarnaar naderhand moeilijk

verwijzen. In een situatie waarbij de

vereniging kort nadien een tegengestelde

(lees: negatieve) mening over het func -

tioneren van de trainer zou hebben en dat

schriftelijk zou bevestigen, kan de trainer

weinig inbrengen tegen de door hem

geconstateerde tegenstelling.

Het voorgaande geldt te meer als in

ogenschouw wordt genomen dat in alle

gesprekken die de trainer met (het bestuur

van) de vereniging voert, hij vaak getalsmatig

in de minderheid is tegenover een delegatie

van het bestuur die vaak uit meerdere

personen bestaat. 

Schriftelijk
De trainer zou er dan ook goed aan doen om

zich wat vaker (ook) schriftelijk tot (het

bestuur van) de vereniging te richten. Dat

geldt met name als er onderwerpen in het

geding zijn die betrekking hebben op zijn

rechtsverhouding met de vereniging. Het

functioneren, als waarneembare gedraging 

bij de uitvoering van de taken en verant woor -

delijkheden die behoren tot een bepaalde

functie, is vanzelfsprekend een van de

basiselementen van die rechtsverhouding.

Het voorgaande betekent dat ook de trainer

het bestuur kan vragen om (ook als de

wedstrijd-resultaten goed zijn) een fun -

ctioneringsgesprek met hem te voeren. Dat

verzoek toont enerzijds dat de trainer op

professionele wijze zijn functioneren wil laten

toetsen. Anderzijds vraagt hij (als dat niet op

andere wijze zou blijken) om betrokkenheid

van zijn werkgever bij zijn functioneren.

Trainers die dergelijke verzoeken aan de

vereniging richten zullen ook in andere

omstandigheden goed zijn voorbereid.

In de mij bekende gevallen hadden zij

voorafgaand aan het (aangevraagde)

functioneringsgesprek al een zelfevaluatie

opgesteld die door de vereniging een -

voudigweg werd overgenomen.
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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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Een trainer moet veel meer kunnen

dan een training verzorgen en spe-

lers coachen tijdens wedstrijden.

De moderne coach is ook gids,

mentor en inspirator van sporters

en hij geeft leiding aan de overige

begeleiders. Om tot een goede

teamprestatie te komen moeten de

neuzen van iedereen dezelfde kant

op staan. Action Type is voor trai-

ners een hulpmiddel om een team

te smeden door de spelers inzicht

te geven in de verschillende rollen

binnen de spelersselectie.

Tekst: Twan Epe

Beeld: www.trainerscongres.nl

Verplaatsen in spelers op basis van vier temperamenten

ACTION TYPE
helpt trainers
bij individuele
begeleiding

ACTION TYPE
helpt trainers
bij individuele
begeleiding
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In een goed sportklimaat staat de sporter en de individuele ontwikkeling

centraal, maar dienen spelers in teamverband te presteren. Een trainer

moet zijn spelers goed kennen om ze individueel te begeleiden op een

manier die ze zelf prettig vinden, maar dat kan voor een trainer lastig zijn,

omdat hij met verschillende types te maken heeft binnen een spelers-

groep. “Een trainer is niet alleen bezig zijn spelers op een goede manier

in de teamtactische discipline te laten spelen, maar hij begeleidt spelers

ook mentaal”, zegt Gerrie Benes van het ESDAL College. “Spelers heb-

ben echter verschillende voorkeuren en gedragen zich anders. Het helpt

om de groep inzicht te geven in elkaars voorkeuren.”

Voorkeuren
Action Type is een methode die hulp biedt bij het in kaart brengen van de

persoonlijke voorkeuren van sporters en de coach. “Aan de hand van

gedragsobservaties, interviews en een persoonlijkheidsindicator worden

de natuurlijke voorkeuren van personen bepaald en met de uitkomsten

kan de trainer zijn manier van trainen en coachen op de voorkeuren van

de spelersgroep aanpassen”, vervolgt Benes. “Door spelers inzicht te

geven in de voorkeuren van medespelers krijgen zij begrip voor het ge-

drag dat spelers in de groep vertonen. Daardoor begrijpen de spelers 

elkaar niet alleen beter, maar is ook de communicatie onderling veel

beter. Spelers moeten zich in elkaar leren verplaatsen.”

Het model Action Type gaat uit van vier temperamenten, waardoor de

spelersgroep wordt verdeeld in vier groepen die uitgaan van dezelfde

typische eigenschappen. “Met temperament wordt ‘het aard van het

beestje’ aangeduid en daardoor wordt uitgegaan van persoonlijkheids-

kenmerken en het voorkeursgedrag dat genetisch is bepaald. Een trai-

ner heeft ook een eigen temperament en daarom heeft een coach altijd

een voorkeur voor een bepaalde groep spelers in zijn selectie. Maar hij

zal ook een band op moeten bouwen met de spelers waar hij van na-

ture een mindere klik mee heeft. Action Type helpt trainers om deze

spelers dichter te naderen en dus een betere band op te bouwen.”

Temperamenten
Op basis van het voorkeursgedrag van spelers zijn, volgens het model

Action Type, vier verschillende temperamenten vast te stellen. De spe-

lers kunnen onderverdeeld worden in de temperamenten verantwoor-

delijke speler/trainer (wachter), avontuurlijke speler/trainer (vakman),

leergierige speler/trainer (rationalist) en gevoelsmatige speler/trainer

(idealist). “Ieder temperament gaat uit van kernbehoeften, overtuigingen

en de ideale gemoedstoestand. Een wachter heeft de voorkeur voor

een gestructureerde omgeving met regels en controle en is betrouw-

baar en stressbestendig, maar hij is ook bang er niet bij te horen. Hij is

erg gebaat bij duidelijkheid en vindt herhaling prettig. De vakman daar-

entegen heeft variatie en avontuur nodig om zich prettig te voelen en

ziet risico’s nemen als normaal, waarbij regels beperkingen zijn. Hij

heeft moeite met regels en hiërarchie en is bang voor elke vorm van in-

perking. Hij houdt juist niet van structuur en wil variatie in trainingen.

Een rationalist wil zoveel mogelijk kennis opdoen en is bang een ge-

brek aan kennis te hebben. Hij heeft oog voor het totaalplaatje en de

details, waardoor hij oefenstof op het hoogste niveau aangereikt wil

krijgen. Belangrijk voor een leergierige speler is dat hij vaak een na-

tuurlijke leider is en de lijnen wil uitzetten. De gevoelsmatige speler wil

zichzelf voortdurend ontplooien, maar zijn unieke identiteit bewaren.

Hij kan goed omgaan met druk en is oprecht, bezorgd en gevoelig,

maar bang voor conflicten en reageert emotioneel. Een idealist wil 

betrokken zijn bij het team.”

Duidelijkheid
Door de groep te verdelen in deze vier temperamenten is het mogelijk

om de spelers inzicht te verschaffen in de voorkeuren, sterkten en val-

kuilen van elkaar. “Nadat de spelers zijn ingedeeld in de verschillende

temperamenten is het goed om de groep bij elkaar te zetten en samen

naar de verdeling te kijken. Dat kan bijvoorbeeld heel goed in de voorbe-

reiding of in de winterstop”, legt Benes uit. “Het belangrijkste doel van

Action Type is dat het onderlinge strubbelingen kan voorkomen en dat

helpt de spelers om hun hobby op een prettigere manier uit te voeren. 

Iedereen zit anders in elkaar en heeft andere behoeftes, maar ze zullen

toch moeten samenwerken. Door naar elkaars gedrag te kijken, zien

spelers op welke manier ze rekening kunnen houden met medespelers.”

“Daarnaast biedt Action Type voor de coach extra inzicht hoe hij zijn

spelers een goed leerklimaat kan bieden dat afgestemd is op de voor-

keuren van de spelers. Ik ben zelf hoofdtrainer van Drenthina en mijn

spelersgroep bestaat vooral uit verantwoordelijke spelers die baat heb-

ben bij duidelijkheid en structuur. Daarom leg ik voor de training uit wat

we gaan trainen en waarom we dat gaan trainen. De vakmannen in de

groep willen graag indruk maken en belangrijk zijn, dus die geef ik altijd

aandacht in de wedstrijdbespreking, zodat ze actief meedoen. Het model

geeft dus inzicht in de manier hoe spelers benaderd willen worden en

dat kan voor trainers heel handig zijn in de manier waarop hij zijn spe-

lersgroep aanspreekt. Het versterkt de band met de spelers.”

Trainerscursus
De KNVB begeleidt trainers tijdens de opleidingen volgens Benes erg

goed in het neerzetten van een team op basis van technische- en tacti-

sche aspecten, maar hij vindt dat er weinig aandacht besteed wordt aan

het begeleiden van spelers. “Het gaat er om dat een trainer zijn spelers

weet te raken en het individu prikkelt op de manier zoals zij dat graag

zouden willen. Ik lees vaak dat trainers ontslagen zijn omdat ‘de klik met

de spelers er niet meer is’, maar in mijn ogen is er dan iets mis gegaan in

de onderlinge relatie. Met het model Action Type kan een trainer zijn

spelersgroep beter leren kennen in de manier hoe ze begeleid willen

worden en daarop inspelen door zijn gedrag zo aan te passen dat alle

spelers op een goede manier geprikkeld worden en dat is belangrijk.”

Meer informatie en artikelen over Action Type: www.actiontype.nl
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Reacties naar aanleiding van overlijden grensrechter

“Sportiviteit en respect moet belangrijke
plaats krijgen in de opleiding”

De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen heeft in Ne-

derland de nodige emoties losgemaakt. TrainerCoach sprak met

de KNVB, een aantal trainers en met de voorzitter van de VVON,

Arnold Westen. “We moeten oppassen dat het voetbal niet steeds

de Zwarte Piet toegespeeld krijgt.”

Tekst: Rogier Cuypers



“Mijn eerste reactie was dat ik het verschrikkelijk vond. Het is mis-

schien een incident, maar het zit wel geworteld in de huidige samen-

 leving. Dit is niet zozeer een probleem van het voetbal, maar je ziet

het in de hele maatschappij. Het komt ook in het uitgaansleven tot

ontbranding.”

“Ik treed streng op tegen het wangedrag van mijn spelers. Dat gebeurt

nog te weinig. Onder wangedrag versta ik onbehoorlijk gedrag tegen

de scheidsrechter in woord en gebaar. Maar ook zware overtredingen.

Vaak spelen emoties op bij de spelers en denken ze dat ze ten on-

rechte bestraft worden. Ze dienen ze desondanks te beheersen.”

“Inmiddels zit ik veertig jaar in het trainersvak en dan weet je wat

wel en niet kan. Ik maak graag een geintje met een scheidsrechter,

maar de tonatie is dan vriendelijk. Daarnaast zorg ik ervoor dat ik bij

het ontvangst van de scheidsrechter altijd in de bestuurskamer aan-

wezig ben en een praatje met hem maak. Hoe zit zo iemand in 

elkaar? Ook na de wedstrijd blijf ik altijd beleefd.”

“Je kunt nu eenmaal niets veranderen aan de beslissingen van een

scheidsrechter. Verspil daar dan geen energie aan en focus je op

het voetbal. Na het incident in Almere heeft de voorzitter alle trai-

ners en coaches bij elkaar geroepen. Eerst kon iedereen zijn me-

ning geven over hoe dit soort incidenten te voorkomen in de

toekomst. Sommigen pleitten voor zwaarder straffen, anderen 

wijden dit probleem aan de opvoeding door de ouders. Uiteindelijk

hebben we de afspraak gemaakt dat alleen de aanvoerder de

scheidsrechter mag aanspreken, maar met de juiste normen en

waarden. Hij moet een voorbeeld zijn voor de rest van de groep.”

“Hopelijk komt zoiets niet meer voor, maar gezien de ervaringen heb

ik daar een hard hoofd in. Je zag het laatst ook weer bij FC Den

Bosch. Vaak is het bij supporters een combinatie van alcohol, drugs

en emotie. ‘Waar zit het verstand?’, vraag ik me dan wel eens af.

Aan het einde van dit seizoen stop ik als hoofdtrainer en ga ik bij

deze clubs jeugdige trainers begeleiden. Dan zal dit onderwerp ook

uiteraard ter sprake komen.”
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Jacob Botter 
(trainer/coach FC Meppel)

“Het is niet verrassend dat zoiets is gebeurd. Je ziet het wekelijks

op de velden en het was er bijna op wachten tot het een keer echt

mis zou gaan. Vooral in jeugdduels zie je veel opstootjes. Zelfs na de

week pauze was het weer raak bij een club. Dan leren bepaalde

clubs en spelers daar dus niet van. Clubs moeten flink gestraft wor-

den, maar ik heb mijn twijfels of dat echt gaat gebeuren.”

“Als coach heb je een belangrijke rol in deze. Je moet duidelijk aan-

geven dat je bepaald gedrag niet accepteert. Ga het niet goedpra-

ten, er zijn geen excuses voor. De club heeft er aandacht aan

gegeven en op een zaterdag met alle clubleden hierover gesproken.

De gedragsregels, normen en waarden zijn toen weer uitgebreid

besproken. Met mijn spelers heb ik er in de wandelgangen over ge-

sproken, meer was niet nodig. Je moet goed kijken bij wat voor club

je werkt. Bij ons heeft zoiets nooit plaatsgevonden. Dit soort ge-

sprekken moet je uitgebreid voeren bij teams waar het vaker ge-

beurt. Nu wordt er vaak veel te makkelijk over gedaan.”

“Niet elke trainer is geschikt om een positieve bijdrage te leveren

aan het temperen van de emoties. Sommige oefenmeesters zetten

de ploeg eerder op scherp. Als spelers over de schreef gaan, wordt

er niets tegen gedaan. Het zijn steeds dezelfde ploegen, net zoals

het vaak een klein percentage van het publiek is dat voetbal ver-

pest.”

“Hierin zie ik wel een rol voor de KNVB weggelegd. Zij organiseren

de competitie, en controleren onvoldoende de clubs waarbij regel-

matig teams over de schreef gaan. Zodoende creëer je angst bij te-

genstanders en scheidsrechters omdat zij zich, als er wat gebeurt,

amper gesteund voelen. Bepaalde clubs krijgen alleen een waar-

schuwing, maar écht gestraft wordt er niet. Veel clubs durven niet

eens naar bepaalde verenigingen waar het vaal trammelant is. Vaak

verliezen ze daar om problemen te voorkomen. Ook scheidsrechters

durven uit angst niet streng op te treden. De KNVB doet daar echt te

weinig tegen.”

“Ik weet niet of het de taak is van de VVON, maar het is belangrijk

dat er een goede administratie wordt aangelegd van teams die zich

misdragen. De VVON kan de KNVB daar wel op aanspreken. Mo-

menteel is er volgens mij geen goede registratie.”

“In de toekomst wordt het alleen maar erger, verwacht ik. Het is

echt een maatschappelijk probleem. Een weekend niet voetballen

werkt niet voor de clubs waar het om draait. Het enige dat werkt is

dat er meer controle komt.”

Edwin Veenstra  
(trainer/coach HSV Heiloo)

‘IK TREED STRENG OP TEGEN 
WANGEDRAG VAN MIJN SPELERS’
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“Het is belangrijk dat er tijdens oplei-

ding en bijscholing voldoende aan-

dacht wordt besteed aan dit

onderwerp. Daarin ligt dus een rol

voor de KNVB. Maar ook clubs moe-

ten hier aandacht aan besteden. Ver-

enigingsbesturen moeten dit intern

goed gaan begeleiden. Zij moeten

trainers aanspreken die over de

schreef gaan.”

“De trainer heeft een belangrijk rol bij in het in de hand houden van

emoties binnen de lijnen. Hij moet afspraken met zijn spelers maken.

Het is niet nodig en wenselijk om alle emotie uit het voetbal te halen.

Protesteren moet kunnen, maar waar is de grens? Dat is de grote

moeilijkheid. Hier ligt dan ook een belangrijke rol voor trainer, spelers

en arbitrage. Het zou goed zijn wanneer de scheidsrechter vooraf-

gaand aan een wedstrijd met beide trainers en aanvoerders een kort

praatje zou houden. Het hoeft niet lang te zijn, maar zo creëer je wel

begrip voor elkaar.”

“In 99,9 procent van de gevallen gaat het goed. De excessen komen

echter in de krant. Het is echter niet het probleem van het voetbal alleen.

In Almere ging het om twee jeugdteams en bij ieder jeugdteam zit niet

altijd een trainer op de bank. Graag zou ik zien dat elk elftal een trai-

ner of goed opgeleid iemand op de bank heeft zitten om dergelijke

zaken in de hand te houden. Nu zijn het vaak vrijwilligers of ouders.

Als je daarin bent opgeleid, krijg je een veiliger sportklimaat. Het is

vrijwel onmogelijk, maar het streven moet er wel zijn. Ook ligt er de

taak voor de clubs om het kader en de begeleiding goed te begelei-

den. De KNVB kan dat dan eventueel weer faciliteren met opleidingen

en/of bijscholingen.”

“We moeten oppassen dat we onszelf, het voetbal, niet steeds de

Zwarte Piet toeschuiven. We moeten onze verantwoording wel

nemen, maar het is niet alleen ons probleem. Het is echt een maat-

schappelijke kwestie. Ondanks dat we er wel aandacht aan moeten

besteden, moeten we het niet té zwart maken. De KNVB zou juist ook

de positieve clubs moeten uitlichten.”

“Waar ik voor vrees is dat dit onderwerp twee maanden ‘hot’ is en het

daarna weer wegzakt en men overgaat tot de orde van de dag. Op

onze website gaf 66 procent van de trainers aan die onze pol invulden

dat ze vinden dat er in de huidige Trainer-coach opleidingen van de

KNVB te weinig aandacht wordt besteed aan de rol van de Trainer-

coach bij agressiviteit op en/of rond het voetbalveld.”

Arnold Westen   
(voorzitter VVON)

“Elke betrokkene heeft in het kader van het bevorderen van respect

en plezier in het voetbal een eigen  verantwoordelijkheid. De trainer

is direct betrokken bij de wedstrijd en daarmee ook bij de ‘strijd’

zelf, en soms dus bij het ‘heetst van de strijd’. Daarmee kan hij of zij

in sommige gevallen direct invloed uitoefenen op onder meer de

spelers en op bijgaande keuzes in het heetst van de strijd. Onder-

zoek heeft zelfs aangetoond dat de trainer degene is met relatief de

meeste invloed in situaties op het veld die uit de hand dreigen te

lopen. Maar wellicht belangrijker nog is de invloed vóór en buiten

de wedstrijden om; in de vorm van afspraken over de wijze (hou-

ding, keuzes) waarop het team tijdens het duel zelf sportiviteit en

respect kan helpen bewaken of zelfs bevorderen.”

“De KNVB vindt het belangrijk dat dit onderwerp tijdens de scholing van

voetbaltrainers een belangrijke plek krijgt. Niet voor niets is aandacht

voor het omgaan met spelers al integraal onderdeel van onze opleidin-

gen. Daarnaast bieden we  specifieke leerstof die trainers helpt om spe-

lers met opvallend en lastig gedrag in de hand te kunnen houden.”

“Iedereen is ‘verplicht’ zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te

nemen. Dat geldt voor alle leden, in welke vorm zij ook betrokken

zijn bij het voetbal, dat geldt voor overheid en instanties, en óók

voor de KNVB. Verder geldt: niemand kan het alleen; ook vanuit de

bond doen we wat we kunnen, sámen met de leden, die we ook op

dit gebied zoveel mogelijk willen ondersteunen en inspireren. Bij-

voorbeeld via actieve verenigingsprogramma’s in het kader van

sportiviteit en respect.”

“Momenteel vinden er bijvoorbeeld ook KNVB-districtsbijeenkom-

sten Zonder Respect Geen Voetbal plaats. Hierin borduurt de bond

samen met verenigingen voort op tips, ideeën en suggesties uit

heel het land, juist om het respect te bevorderen en zoveel moge-

lijk te kunnen genieten van voetbal. Verder werkt de KNVB onder

meer aan het Actieplan Zonder Respect Geen Voetbal, met daarin

concrete maatregelen. Dit plan wordt uiterlijk in maart publiekelijk

gemaakt. Hierin is er aandacht voor maatregelen voor de korte ter-

mijn, maar zeker ook voor het zorg dragen voor een positieve bele-

ving – met vooral veel plezier en gezelligheid – voor op de lange

termijn.”

“Die kritiek dat we clubs die vaker in de fout gaan zwaarder moe-

ten straffen, voor zover de cijfers dat inderdaad aantonen, begrij-

pen we. We hebben in een eerder stadium ons excessenbeleid al

aangepast; zijn al sneller en zwaarder gaan straffen. Ook in dit

kader verwijzen we verder naar het Actieplan, waarover de KNVB

nader bericht (of op het moment van publicatie inmiddels al heeft

bericht) via KNVB.nl.”

Anton Binnenmars 
(directeur amateurvoetbal KNVB)
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De dopingbekentenis van Lance
Armstrong bij Oprah Winfrey was het
begin van een kettingreactie in de wie-

lersport. Niet meer gehinderd door de
‘omerta’, waarin vooral zwijgen het credo was,
kwamen steeds meer renners en ex-renners
uit de kast. Dat doping de afgelopen decennia
de wielersport heeft gedomineerd, is een feit.
Echter loopt doping niet gewoon parallel met
topsport? Doping is immers een wijd verbreid
fenomeen.

Daar waar het gaat om winnen of verliezen
en het verdienen van heel veel geld, is de
wens om dat laatste zetje te krijgen wel heel
erg verleidelijk. Dat vindt plaats in elke tak
van sport. 

Op het moment dat er de drang is om presta-
ties te leveren, worden er vaak grenzen over-
schreden. Die extra centimeter, die extra
seconde of de extra lucht die je krijgt om die
bal te bemachtigen bepaalt winst of verlies
en natuurlijk roem en geld. Dat was zo en dat
zal in de toekomst ook zo zijn. 

Ook de voetbalsport heeft daar mee te
maken. In de hoogtijdagen van Ajax was er
teamarts John Rolink, wiens handtekening
vaak onder de recepten stond die aan voet-
ballers en ook aan andere sporters werden
geleverd. Rolink deed daar nooit moeilijk
over. Hij prepareerde spelers zodanig dat ze
konden spelen als het belang van hun inzet
aanwezig was. Hij ging daar ver in. Google
maar eens ‘Rolink en doping’ en u leest ge-
noeg. Misschien dat er nu nog diverse ex-
voetballers een boekje (en niet alleen over
Rolink) over open durven te doen. 

We moeten het belang van doping op presta-
ties ook niet overdrijven. Een pilletje of een
spuitje maakt van een matige sporter geen
topsporter. Talent en de wil om het maximale
uit dat talent te halen blijven de voornaamste
voorwaarden voor een succesvolle sportcar-
rière. Ik ben van mening dat zonder integraal
dopinggebruik Armstrong ook tenminste vijf
keer de Tour zou hebben gewonnen.

Is doping dan van ondergeschikt belang?
Nee, natuurlijk niet. Wat veel gevaarlijker is,
is dat er schade wordt toegebracht aan de

gezondheid van een sporter. Kijk maar eens
naar de dopingpraktijken uit de vroegere
DDR. Door gestructureerd dopinggebruik
werd er gespeeld met de gezondheid van
sporters. Een aanzienlijk aantal heeft daar le-
venslang een enorme fysieke en geestelijke
ellende aan overgehouden.

Kortom, doping is verwerpelijk en moet be-
streden worden. Niet alleen in de wieler-
sport, maar in elke tak van sport. De
gezondheid van een sporter moet worden
bewaakt, ook als de sporter dat zelf niet zo
veel interesseert. Dat is het algemene belang
waar professionele begeleiders in de sport
ook voor moeten staan. Een trainer zal maar
al te snel geneigd zijn een oogje dicht te knij-
pen als een speler die hij niet kan missen er
met een pilletje bovenop wordt geholpen. 

Dat is echter wel spelen met de gezondheid
en dat dilemma ligt in de handen van een
trainer, verzorger of dokter. Die zijn daar voor
opgeleid en die hebben hun beroepsernst
maar in acht te nemen. Alleen daarom al is
een afgeronde opleiding van cruciaal belang. 

Ik kijk in ieder geval weer met enorm veel
plezier uit naar de komende Tour de France.

Hans Bijvank

Colofon
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