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VOORWOORD

INHOUD

Van de voorzitter

Voor de zomer heb ik in de vorige uitgave van dit magazine ge-

schreven tevreden te zijn met de aanbevelingen uit het rapport

“Winnaars van morgen”. Met name tevreden daar waar het

gaat over het verbeteren/aanpassen van trainer-coach opleidingen,

het stellen van hogere eisen aan bijscholing voor onze beroepsgroep

en ook het feit dat de KNVB wil investeren in het opleiden van 41.000

trainer-coaches t.b.v. jeugdteams in het amateurvoetbal. Allemaal po-

sitieve ontwikkelingen in het belang van de kwaliteit van ons voetbal

en het vak trainer-coach. Zou de KNVB dan toch eindelijk gaan inzien

dat de trainer-coach een cruciale factor vormt bij het begeleiden, op-

leiden, trainen, en coachen van spelers/speelsters?

Vorig seizoen heb ik hier ook regelmatig mijn ongenoegen geuit over

diverse onbevoegde constructies in de top van ons amateurvoetbal.

Naar aanleiding van de gesprekken die daarna hierover zijn gevoerd

met de KNVB en met de aanbevelingen uit het rapport “Winnaars van

morgen” had ik de hoop om over dit onderwerp niet meer (zo vaak) te

hoeven schrijven. Echter voordat er ook nog maar één bal is getrapt in

dit nieuwe seizoen dreigt het alweer helemaal mis te gaan.

De KNVB heeft ons namelijk in eerste instantie informeel laten

weten van mening te zijn dat de vrouwen van Achilles ’29, die dit

seizoen uitkomen in de Eredivisie, niet hoeven te beschikken over

een bevoegde trainer-coach met een UEFA A licentie. De reden? Die

is er niet. De KNVB schreef ons in een reactie al 2 jaar bezig te zijn,

in overleg met Achilles ’29, om de vrouwen van die club toe te laten

treden tot de Eredivisie. Men was echter vergeten dat daar dan ook

een bepaalde technische staf bij hoort conform haar eigen regle-

menten. Triester nog, de manager vrouwenvoetbal van de KNVB,

een mevrouw uit het hockey, gaf in een gesprek aan niet op de

hoogte te zijn geweest van de licentieregels. Het moet toch allemaal

niet veel gekker worden. Uiteraard hebben wij de KNVB schriftelijk

onderbouwd laten weten dat van het verlenen van dispensatie in dit

geval absoluut geen sprake kan zijn. Ook hebben wij hierbij aange-

geven dat wij als VVON ons het recht voorbehouden om het uitein-

delijke besluit en de gehanteerde belangenafweging van de KNVB

zo nodig in rechte objectief te laten toetsen. Het wachten is nu op

de uiteindelijke beslissing die de KNVB gaat nemen. Bij het schrijven

van dit voorwoord was dit besluit er nog steeds niet, terwijl Achilles

’29 nu al bijna 3 maanden handelt in strijd met de regelementen van

de KNVB. Wat ons betreft onacceptabel dat dit besluit zo lang op

zich laat wachten.

Hoewel dat bij de KNVB nog maar de vraag is, beschouwen wij als

VVON het trainen en coachen wel als een vak. Daarom organiseren wij

ook in het najaar diverse bijscholingen. Via onze website en onze

nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de diverse bijeen-

komsten verspreid over het land.

Tot slot kan ik u nog melden dat we met de KNVB in gesprek zijn over

de vraag of de bestaande licentie-eisen in relatie tot de bijbehorende

klassen/divisies aanpassing behoeven. Dit alles in het kader van de

aanbevelingen uit het rappoort “Winnaars van morgen”. Wij hopen

hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

Arnold Westen



“De Tweede Divisie gaat ten koste van de am-

biance”, opent Gert-Jan Bunt zijn verhaal. “Ik

ben de laatste om meteen te oordelen en

wilde het eerst ervaren. Nu we een aantal

duels om 18.00 uur achter de rug hebben, valt

het vooral qua sfeer erg tegen. De helft van

onze supporters gaat nog maar mee naar die

late uitduels. Maar spelen we thuis tegen Kat-

wijk, dan is het hier hartstikke druk. Het wringt

een beetje en de mensen rondom de club zijn

niet blij en mopperen.”

Evalueren
“Na het seizoen gaan we evalueren, maar ik

verwacht dat we tijdens het seizoen ook een

bijeenkomst van de Tweede Divisie hebben”,

vervolgt de voorzitter. “Soms mag je als

voorzitter jouw emoties tonen, maar uitein-

delijk hebben we met z’n allen ‘ja’ gezegd

tegen deze nieuwe opzet. Ook weer niet

heel bewust, want toen het speelde stonden

we onderaan in de Topklasse. We dachten

dat het onze tijd wel zou duren. We hebben

er niet veel aandacht aan besteed, want we

hadden hele andere zaken aan ons hoofd.

Achteraf hadden we ons meer met de

Tweede Divisie moeten bemoeien. Aan het

einde van het seizoen maken we de balans

op, maar af en toe is het goed om te ventile-

ren wat er leeft. Ik ben iemand bij wie het

glas altijd halfvol is, maar mensen zijn er ne-

gatief over. Supporters die al lang naar ons

komen en onderdeel zijn van de club, willen

dat alles via het vaste ritme om 14.30 uur

gaat. Sportief gezien hebben we niets te kla-

gen, want we spelen tegen sterke ploegen.”

SPECIAL TWEEDE DIVISIE
EXCELSIOR MAASSLUIS
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“Tweede Divisie gaat ten
koste van ambiance”
De nieuwe voetbalpiramide levert interessante ontwikkelingen op binnen het voetbal. In de komende
edities van de TrainerCoach belichten we steeds een club die uitkomt in de nieuw gevormde Tweede
Divisie, de top van het amateurvoetbal. O.a. bestuurlijke-, voetbaltechnische zaken en de jeugdoplei-
ding komen aan bod. En waar beter te beginnen dan bij algeheel amateurkampioen Excelsior Maassluis. 

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Rogier Cuypers / Excelsior Maassluis

‘ACHTERAF HADDEN
WE ONS MEER MET DE

TWEEDE DIVISIE
MOETEN BEMOEIEN’



Visie
De promotie naar de Tweede Divisie vergt

wel de nodige aanpassingen, maar de visie

van de club blijft hetzelfde. “We zijn een

kleine club die het van de jeugdopleiding

moet hebben. Op welk niveau we spelen,

maakt daarin niet uit. Dat is altijd ons ken-

merk geweest. Toen ik ruim zeven jaar gele-

den tot het bestuur toetrad liepen er teveel

jongens van buitenaf rond. Toen we uiteinde-

lijk Damien Hertog als hoofdtrainer aanstel-

den was dat het moment van de ommekeer.

Hij was trainer van de C-jeugd en we hadden

vertrouwen in hem.”

Ron Berveling, technisch coördinator en ver-

antwoordelijk voor commerciële zaken, merkt

dat de club ooit in een spagaat kan komen.

“Natuurlijk hebben we daar wel eens een dis-

cussie over. De afgelopen vier jaar hebben we

een geweldige lichting gehad waarbij veel

jongens zijn doorgestroomd naar het eerste

elftal. Gelukkig hebben we nu ook een goede

lichting, maar het beleid zou hetzelfde moeten

zijn als dat niet zo is. Moeten we koste wat

kost in de Tweede Divisie blijven of is dan de

Derde Divisie of Hoofdklasse ook genoeg? Het

streven van de club is om zo hoog mogelijk te

spelen met eigen jeugd.”

‘WE ZIJN VEROORDEELD
TOT DIT BELEID EN HET

PAKT GOED UIT’

“Er zijn ook stromingen binnen de business

club die geld genereren om zo hoog mogelijk

te spelen”, vult Bunt aan. “Dat is een span-

ningsveld. Elk jaar veel jongens naar het eer-

ste overhevelen kan niet. Maar het kan

gebeuren dat een aantal spelers tegelijk stopt

en dan wordt het interessant. De visie is om

eigen jeugd de kans te geven aangevuld met

een paar spelers die het team beter maken.

Dat doen we met financieel beperkte midde-

len, want we kunnen geen spits van € 40.000,-

halen. We zijn veroordeeld tot dit beleid en

dat pakt de laatste jaren goed uit.”

Vereisten
Een ploeg in de Tweede Divisie moet aan de

nodige licentie-eisen voldoen. “De meeste

van de 41 eisen konden we meteen afvinken”,

vertelt Bunt. “We hebben bijvoorbeeld het

predicaat regionale jeugdopleiding gekregen

en dat is een vereiste voor clubs uit de Jupiler

League. Ook de acht spelerscontracten van

minimaal twaalf uur is te overzien en past net

in ons financiële plaatje. Het lastigste is de

beveiliging. Er gebeurt amper wat op het com-

plex, maar we moeten wel aan de eisen vol-

doen en dat betekent dat we gekwalificeerde

mensen neer moeten zetten. We huren een

aantal mensen van een beveiligingsbureau in

en een paar eigen stewards die eigenlijk niet

gekwalificeerd zijn. Daar moeten we nog een

plan voor maken. Als er een keer wat gebeurt,

zijn we de sigaar.”

Volgens Bunt komt het goed met de spelers-

contracten, maar hebben ze het nog niet rond.

“Formeel hebben we de eisen van de KNVB

gekregen en moeten we vóór 1 november rea-

geren. We hebben tot nu toe nul geregi-

streerde contracten. We wachten eerst de

discussie af, want de vraag is of de KNVB dit

juridisch van clubs mag eisen. Straks hebben

we de contracten voor elkaar en blijkt het juri-

disch niet nodig.”

Sponsoring
De promotie naar de Tweede Divisie kan voor

de club ook financieel interessant zijn. Als al-

geheel amateurkampioen is de aantrekkings-

kracht op potentiële sponsors natuurlijk

aanwezig. Berveling: “We maken qua spon-

sors een jaarlijkse groei door. Zeven jaar gele-

den hadden we 55 sponsors/business

clubleden. Inmiddels zitten we op 125 en dat

aantal is groeiende. Dat komt zowel door de

successen als de gezelligheid. We hebben

ook een home gebouwd voor de businessle-

den. Je merkt dat leden hun vrienden meene-

men en er graag bij willen horen. Het is hier

altijd een feest na afloop, ongeacht winst of

verlies.” 

“Toch is Maassluis lastig qua achterland en

bedrijvenpopulatie”, weet Bunt. “We moeten

het hebben van het Westland tot, pak ‘m beet,

Schiedam. Maar uiteindelijk draait het om bin-

ding van de businessleden met de club. Je

moet het als sponsor leuk vinden om hier te

zijn. Met het aantrekken van de economie

hoop je ook dat meer bedrijven voldoende

middelen hebben om wat extra’s te doen.”

Struikelblokken
Bunt is nu ruim zeven jaar (vice-)voorzitter. Af-

gelopen november heeft hij het stokje definitief

overgenomen en zwaait hij de scepter. Vra-

gend naar de struikelblokken waar hij als voor-

zitter mee te maken heeft, begint hij te lachen.

“Leo Beenhakker zou zeggen: ‘haben Sie eine

Stunde?’. We zijn een eenvoudige club van 650

spelende leden waar een aantal zaken heel

goed gaat. Zeker voetbaltechnisch, maar orga-

nisatorisch wringt het soms. Ze bellen altijd de

voorzitter als er wat aan de hand is. Mijn han-

den jeuken soms als ik zie dat dingen beter

kunnen, maar ik heb een intensieve baan en

vier kinderen. Je loopt aan tegen het feit dat je

een club moet runnen met vrijwilligers en be-

perkte financiële middelen. En je hebt altijd

discussies over prestaties tegenover gezellig-

heid. Overal waar je keuzes moet maken in

een club daar kan het wringen. Dat is inherent

aan het leiden van een voetbalclub.” 

DeTrainerCoach | 5

‘WE WACHTEN EERST DE DISCUSSIE RONDOM 
DE SPELERSCONTRACTEN AF’
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“Informele overlegstructuur
is erg belangrijk”

Communicatie binnen de club

Een goede communicatie, zowel intern als extern, is belangrijk om draag-
vlak binnen een club te creëren en zaken op orde te krijgen. Voorzitter Gert-
Jan Bunt vindt vooral het informele overleg essentieel. “Als je met een
probleem zit, kan je wel geforceerd een formeel overleg plannen, maar ga
gewoon met elkaar om tafel en los het op”, vindt voorzitter Gert-Jan Bunt.
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Als club ontkom je er niet aan dat de be-

stuursleden en andere belangrijke mensen

binnen de club elkaar eens in de zoveel tijd

spreken in een gepland overleg. Toch weet

voorzitter Gert-Jan Bunt dat dergelijke over-

leggen er ook wel eens bij inschieten. “We

hebben met het bestuur eens in de twee

weken overleg. Daarnaast heb je nog allerlei

portefeuilles binnen de club waar mensen met

elkaar overleggen. Soms formeel, soms heel

informeel. De trainers en technische mensen

hebben natuurlijk ook overleg. Het komt wel

eens voor dat we elkaar te weinig spreken

wanneer iedereen erg druk is. Het voetbal

gaat voor en voordat je het weet vergeet je

een overleg in te plannen. Vaak gaat het goed,

maar we kunnen ons daarin verbeteren. Het is

een kwestie van discipline.”

‘FINANCIËLE AFSPRAKEN
ZETTEN WE IN FORMELE

CONTRACTEN’

Zwart op wit
Belangrijk na een overleg is dat afspraken

zwart op wit komen te staan. Daar zijn ze bij

Excelsior Maassluis ook van doordrongen.

“De afspraken tussen trainer en club zetten

we altijd op papier door middel van formele

contracten. We zijn ook door schade en

schande wijs geworden en er mag geen lucht

zitten tussen financiële afspraken. Bij de be-

stuursvergaderingen werken we met een be-

sluitenlijst. Je kunt erover twisten dat we

geen uitgebreide notulen hebben om na te

lezen, maar dat heeft ook met tijd te maken.

De dingen die echt belangrijk zijn, zetten we

op papier. Daar willen we geen discussie

over. We hebben ook wel eens gedoe gehad

over afspraken die niet helder waren, maar

daar leer je als bestuur continu van.”

Informeel overleg
Bunt geeft aan dat het nodig is om een for-

mele overlegstructuur te hebben, maar de

kracht van de club ligt in het goede informele

contact. De wandelgangengesprekken. “For-

mele structuren zijn leuk, maar we zoeken el-

kaar vooral op als dat nodig is. Neem bijvoor-

beeld twee teams die op hetzelfde moment

willen trainen en er geen twee velden be-

schikbaar zijn. Als je dan met een probleem

zit, kan je wel geforceerd een formeel overleg

plannen, maar ga gewoon met elkaar om tafel

en los het op. Ik geloof er veel meer in dat

mensen binnen de club elkaar snel opzoeken

om bepaalde problemen op te lossen, dan

wachten op een formeel overleg of tot wan-

neer iets escaleert.”

Elk bestuur loopt tegen bepaalde problemen

aan en daardoor verlies je soms uit het oog

hoe goed bepaalde zaken gaan. “Het grap-

pige is dat je vaak van buitenstaanders moet

horen hoe geweldig het hier is. Wij zien alle

zaken die niet goed gaan, maar passanten

vertellen dan hoe goed we het hier voor el-

kaar hebben. ‘Hebben we het over dezelfde

club?’, denk ik soms. Je bent als bestuur vaak

bezig met dingen die beter moeten en ziet dan

niet wat er allemaal goed gaat.”

Bunt heeft naast het overleg met het bestuur

ook altijd veel contact met de hoofdtrainer, Je-

roen Rijsdijk. “Ik heb altijd korte lijntjes met Je-

roen. Het is niet zo dat ik hem voetbaltechnisch

evalueer, daar hebben we andere mensen voor.

Maar ik spreek hem wel altijd voor en na de

wedstrijd. Daarnaast komt Sieme Zijm, hoofd

jeugdopleiding, ook regelmatig bij mij als er iets

speelt. Ik probeer voor iedereen binnen en bui-

ten de club zo benaderbaar mogelijk te zijn.”

Het informele karakter van de club uit zich niet

alleen in de communicatie in de wandelgangen,

maar ook hoe men binnen de club met elkaar

omgaat. “De voorzitter of een ander bestuurslid:

iedereen is benaderbaar. De business cluble-

den en fans binnen de kantine: het loopt alle-

maal door elkaar heen. Er is geen eiland van

onbenaderbare sponsors en dat vind ik ook een

vorm van informele communicatie.”

Social media
De communicatie naar de leden toe gebeurt

allang niet meer alleen via de website of een

nieuwsbrief. Ook bij Excelsior Maassluis is

de inzet van social media belangrijk gewor-

den. “We doen dat steeds beter en maken

meer gebruik van social media als Facebook.

Je moet als club gebruik maken van zaken

waar jouw leden ook gebruik van maken.

Daarnaast zie je bij de verschillende elftallen

ook Whatsapp-groepen ontstaan. Het belang

van de communicatie naar leden is om te

vertellen wat er gebeurt. We Twitteren

rondom de wedstrijd. Uiteindelijk hoop je er

nieuwe mensen mee aan te boren, maar het

is vooral de bedoeling om de achterban op

de hoogte te houden.”

‘WE HEBBEN EEN
SPECIAAL TWEEDE

DIVISIE DINER
GEORGANISEERD’

Tweede Divisie
In de aanloop naar het eerste seizoen in de

Tweede Divisie organiseerde Excelsior Maas-

sluis een speciaal Tweede Divisie diner. Ron

Berveling: “Het was een avond voor suppor-

ters en sponsors waarbij ze alle vragen kon-

den stellen met betrekking tot de nieuwe

Tweede Divisie. Alle licentie-eisen werden

gepresenteerd en we hebben verteld wat ze

kunnen verwachten. Er kwamen zestig tot ze-

ventig man die echt interesse hadden. Het is

prima wanneer mensen de informatie van de

website lezen, maar de aanwezigen bij een

dergelijke avond hebben écht interesse in de

Tweede Divisie en de club.”

Maar niet alleen tijdens een speciale avond

en via de verschillende media gaf de club

aandacht aan de Tweede Divisie. Bunt: “Ook

tijdens de ledenvergadering hebben we de

Tweede Divisie besproken. Tijdens een nor-

male ledenvergadering komt er gemiddeld

een man of vijftig. Als het slecht gaat met de

club zijn dat er honderd. Hoe slechter het

gaat, hoe drukker bezocht een vergadering is

onze ervaring.”



Dat het eerste elftal van Excelsior Maassluis

voor een groot deel uit jongens bestaat waar

de roots bij de club ligt, hadden ze vijf jaar ge-

leden niet kunnen bevroeden. “We degradeer-

den rond die tijd naar de eerste klasse. Er

speelden veel jongens van buitenaf in het eer-

ste en zij hadden weinig binding met de club.

Vertrokken naar de wedstrijd door de poort in

plaats van naar de kantine”, vertelt Sieme Zijm.

“De club schoof toen noodgedwongen de A1,

aangevuld met routiniers zoals ik, door naar het

eerste elftal. Op die manier hebben ze een aan-

tal jaren geleidelijk aan het niveau kunnen

wennen. Het is beleid van de club om zoveel

mogelijk spelers uit de eigen jeugd door te

laten stromen, maar het gat tussen de A1 en

het niveau van het eerste elftal is enorm. Het

tweede elftal is eigenlijk het hoogste jeugd-

team en daar investeert de club ook in. We wil-

len die jongens laten meetrainen en minuten

laten maken bij het eerste team. De stap van de

A-jeugd naar het eerste is groot en dus is de

tussenstap naar het tweede elftal een mooie.”

Maar wat maakt Excelsior Maassluis als

jeugdopleiding zo sterk? “De saamhorigheid

binnen de club staat centraal. Spelers moeten

ook verplicht fluiten bij de F-jeugd. Het is goed

dat je als speler van deze club ook echt deel

uitmaakt van Excelsior.”

Trainersgilde
Binnen de jeugdopleiding wordt ook veel

geïnvesteerd in de jeugdtrainers. Zo krijgen

trainers vergoedingen en is er de mogelijkheid

tot het volgen van bijscholing. Dit alles

omdat de jeugdopleiding de levensader is

van Excelsior Maassluis en een investering

aan de voorkant (eigen jeugd) een grotere in-

vestering aan de achterkant (externe spe-

lers) voorkomt. 

Zijm: “Binnen de club is er ook een grote di-

versiteit aan trainers. We leiden ze zelf op en

er zijn ook vijf eerste elftalspelers die de jeugd

trainen. Het is een fijn gegeven wanneer ook

de trainers bekend zijn met de vereniging.”

De trainers werken niet met vaste thema’s. “Ik

heb wel een zes weken-model uitgereikt aan

de trainers, maar laat ze daarin wel vrij. Ik

vertrouw dat het goed gaat, maar bewaak wel

het proces en vraag hoe zaken gaan. We zit-

ten als trainer niet vaak samen in overleg,

want je ziet elkaar dagelijks op de club.”

Kwaliteiten jeugdspelers
Heeft Excelsior Maassluis een profielschets op-

gesteld waar een jeugdspeler aan moet voldoen

om door te stromen naar het eerste? “Het is las-

tig om echt een profielschets op te stellen”, ver-

telt hoofdtrainer Jeroen Rijsdijk. “We hebben

wel een profiel hoe we als team moeten functio-

neren en die speelwijze komt ook overeen met

de meeste teams. We spelen 1:4:3:3 met de punt

naar achteren. Het kan best een keer voorko-

men dat het met de punt naar voren is wanneer

de wedstrijd daar om vraagt. Het voordeel is uit-

eindelijk dat je in het eerste speelt zoals je gedu-

rende de opleiding geleerd hebt.”

BVO als kans
De goede jeugdopleiding van Excelsior Maas-

sluis heeft ook een keerzijde: jeugdspelers

verlaten de club om naar BVO’s als Feyen-

oord, Sparta en naamgenoot Excelsior te

gaan. Toch zien ze dat in Maassluis niet als

probleem. Rijsdijk: “Het gebeurt veel dat spe-

lers naar een BVO vertrekken en daar weer

afvallen. Als je dan contact houdt met die jon-

gens komen ze vaak ook weer terug. In het

eerste elftal zie je ook een aantal spelers dat

een opleiding bij een BVO heeft genoten. Je

ziet dat clubs wel eens moeilijk doen als een

BVO een jeugdspeler wil halen, maar het is

juist een uitdaging. Ze worden daar beter en

als ze dan afvallen, komen ze bij ons terug als

een completere voetballer.”
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“De saamhorigheid binnen
de club is onderscheidend”

Jeugdopleiding als levensader 

Met zoveel doorstroming van eigen spelers naar het eerste elftal, maakt de jeugdopleiding van Excelsior
Maassluis een belangrijk deel uit van de club. Aan hoofd opleidingen Sieme Zijm de taak om deze lijn door
te trekken. “We zorgen dat spelers ook echt deel uitmaken van deze club.”
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SPECIAL TWEEDE DIVISIE
EERSTE ELFTAL

Jeroen Rijsdijk 
wil geen ploeg 
die achterover leunt

Als algeheel landskampioen begon
Jeroen Rijsdijk met zijn elftal aan de
nieuwe Tweede Divisie. Rijsdijk roemt
zijn intelligente ploeg en geeft waar het
kan zijn ploeg de verantwoordelijkheid.
“Een groot deel van de jongens heeft
BVO-ervaring en snapt hoe het spelletje
gespeeld wordt.”

“Mijn spelers
moeten zelf de
voorbespreking
kunnen houden”

Aan de vooravond van de uitwedstrijd tegen Jong

Sparta vertelt Jeroen Rijsdijk over zijn ervaringen bij

de ploeg die vorig jaar ten koste van Lienden alge-

heel landskampioen werd. Rijsdijk weet dat zijn

ploeg voetbalgogme heeft en dus kan inspelen op

de tactiek van de tegenstander. “Sparta zet druk

met de ‘9’ en de ‘10’. Een groot deel van de jongens

heeft BVO-ervaring en weet hoe het spelletje ge-

speeld wordt. En dus hoe op te bouwen wanneer

een ploeg op deze manier druk zet. Natuurlijk kan

het zijn dat een tegenstander net op een andere

manier druk zet, maar dan is het aan ons om daar

op in te spelen. Voetbal is voor zestig, zeventig pro-

cent met het hoofd. Het hebben van een plan. De

rest is met het hart.”

“Ik vind dat ik een intelligente groep heb”, vervolgt

Rijsdijk. “Het samenspel met de ploeg en mij is ook

goed. Eind vorig jaar was ik vooral vragen aan het

stellen. Dat in tegenstelling tot het begin waar ik

vooral vertelde hoe ik wilde dat we gingen spelen.

Uiteindelijk wil ik dat de jongens zelf de wedstrijd-

bespreking doen. Ik kan wel begrijpen welke oplos-

singen er zijn, maar zij moeten het weten en

uitvoeren. Vorig jaar heb ik een aantal jongens de

bespreking laten doen in een bekerduel. Dan heb-

ben ze een aantal dagen om dat voor te bereiden en

voor de groep te vertellen hoe we gaan spelen.”
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Veranderingen
Voor de manschappen van Rijsdijk verandert

er in de nieuwe Tweede Divisie niet zoveel, al

is er wat meer belangstelling van de verschil-

lende media. “In die zin komt er wel iets meer

bij kijken. Bij elk duel is een camera aanwezig.

Was dat voorheen TV West of de Westlandse

Omroep Stichting, nu is dat FOX Sports”, lacht

Rijsdijk. “Soms moet je vooraf een interview

geven en het oogt allemaal wat professione-

ler. De camera zie je in het begin, maar

daarna ook niet meer. Qua niveau is het na-

tuurlijk erg sterk, maar de clubs die de

Tweede Divisie net niet gehaald hebben zijn

niet per definitie zwakker.”

De grootste verandering zijn de wisselende

speeltijden. “Of we spelen om half drie of om

zes uur en soms zijn er live duels om half vier.

Normaal als we om half drie spelen, komen de

spelers om kwart voor één bij elkaar en eten

hier eventueel een broodje. Als we bijvoor-

beeld om zes uur uit spelen bij Sparta, dan

eten we hier om half vier spaghetti of maca-

roni. Dat is toch wennen. In het betaalde voet-

bal zijn ze gewend om op wisselende tijden te

spelen, maar wij niet.”

Voorbereiden
Met het toetreden van clubs als Jong Sparta

en Jong AZ is het voorbereiden op de aanko-

mende tegenstander lastiger geworden. Waar

de meeste topamateurs in dezelfde opstelling

spelen, daar veranderen de beloftenteams

vaak van samenstelling. “Van Jong Sparta

krijgen we wel een analyse van onze analist

en FOX Sports stelt alle beelden beschikbaar

via een portal. Bij de jeugdteams is de spelop-

vatting altijd hetzelfde, maar de ‘poppetjes’

niet. Tegen Katwijk had onze analist alle

namen goed, maar tegen Jong Sparta kunnen

er zomaar zes andere jongens in staan.”

“Mijn staf heeft uiterlijk dinsdag de analyse

van de analist binnen”, vertelt Rijsdijk over

zijn voorbereiding richting de volgende tegen-

stander. “Op donderdag werken we echt toe

naar de volgende opponent. We lichten altijd

een paar dingen uit. Sparta speelt bijvoor-

beeld 1:4:3:3 met de punt naar voren, wij met

de punt naar achteren en dat past dan prima.

Ze zetten iets anders druk dan andere teams,

met de ‘9’ en ‘10’ door de as. Een aantal mo-

menten bespreken we dan op de donderdag-

training met elkaar. Vooraf krijgen de spelers

de training te zien, maar soms wijk ik er ook

wel vanaf. Zo liep vanavond een bepaalde

oefening zo lekker, dat ik deze even laat gaan.

Maar we hebben altijd een strijdplan richting

het weekend waarin we rekening houden met

sterktes en zwaktes van de tegenstander.” 

Nadruk
“Onze filosofie is dat je voetbalt met hart en

het hoofd”, vertelt Rijsdijk. “Met het hart

spelen heeft te maken met energie en pas-

sie, natuurlijk containerbegrippen. Als je met

het hoofd speelt, dan heb je een plan hoe de

tegenstander te bestrijden. We zetten bij-

voorbeeld hoog druk. Vanaf de eerste in-

speelbal van de tegenstander zetten we druk

en laten geen enkel team makkelijk opbou-

wen. Ploegen die verzorgd voetbal spelen,

hebben het dan ook lastig tegen ons. Goed

druk zetten heeft ook te maken met intelli-

gentie en inzicht. Een aantal spelers van mij

snapt dat erg goed. Het lijkt eenvoudig, maar

het is niet altijd makkelijk om met drie man

voorop samen te werken en ook dat de linies

erachter weten wat te doen. Verder is de

kracht van mijn ploeg dat we naast het goed

druk zetten, fysiek sterk zijn en voetballend

vermogen hebben. Daarnaast is het belang-

rijk dat je goed samenwerkt met elkaar op

het veld en deze jongens gaan buiten het

veld ook op stap met elkaar. Er is chemie met

hiërarchie. Het is belangrijk dat je leiders

hebt die coachen.”

Visie
Rijsdijk is een winnaar. De schoonheidsprijs

winnen laat hij graag aan collega’s. Hij wil pun-

ten. “Het hoeft niet altijd oogstrelend te zijn. In

Nederland slaan we wel eens door met oogst-

relend voetbal. Ik snap dat het publiek wat wil

zien, maar winnen en iets minder mooi is voor

onze supporters ook goed hoor”, lacht hij. “Je

wordt afgerekend op resultaat en niet hoe het

eruit zien. Bij schoonspringen en turnen krijg je

bonuspunten als iets er mooi uitziet.”

‘CHEMIE MET
HIËRARCHIE IS ERG

BELANGRIJK’

‘DE VOORBEREIDING IS LASTIGER DOOR DE
BELOFTENTEAMS’
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VVON-ledenonderzoek
Waarom dit ledenonderzoek?
Het Bestuur van de VVON heeft dit ledenonderzoek laten plaatsvinden om:

➢ vast te stellen hoe de leden oordelen over het functioneren van de

organisatie (wat gaat goed, wat niet, waaraan moet aandacht

worden besteed, etc.)  

➢ de wensen en behoeften van de leden te onderzoeken

➢ suggesties en ideeën voor vernieuwing of verandering te genereren

➢ de betrokkenheid van leden te vergroten

Het ledenonderzoek is gehouden in de vorm van een enquête onder

alle leden. De enquête bestond uit het beantwoorden van 43 vragen.

De respons was overweldigend, 939 ingevulde enquêtes. Hierdoor kun-

nen de uitkomsten van het onderzoek als zeer betrouwbaar worden

bestempeld. Het ledenonderzoek is uitgevoerd door een vijftal 3e- en 4e

jaars studenten van de opleiding Sportmarketing & management van

de Hogeschool van Rotterdam. 

Hieronder de belangrijkste resultaten/bevindingen uit het ledenonder-

zoek en de aanbevelingen:

Prijs/kwaliteit verhouding VVON lidmaatschap? 
De overgrote meerderheid, ruim 82%, vindt de prijs/kwaliteit verhou-

ding van het VVON-lidmaatschap voldoende tot goed, of zelfs uitste-

kend. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de hoogte van de

contributie die al een groot aantal jaren niet is verhoogd en slechts 

€ 75,00 per jaar bedraagt.

Toch is het Bestuur continu op zoek naar nog meer voordelen voor

onze leden en het verbeteren van onze dienstverlening. 



Kwaliteit conflictbemiddeling/juridische bijstand?
83% van de geënquêteerden beoordeelden deze kernactiviteit als vol-

doende tot uitstekend. Dit hoge percentage hangt ongetwijfeld samen

met de aanwezige kwaliteit en ervaring op dit gebied binnen de VVON-

organisatie. Ook komt naar voren dat de respondenten het persoonlijke

contact met de VVON als prettig en ondersteunend ervaren. Bij de ge-

schillen die uiteindelijk bij de arbitragecommissie terecht komen speelt

de rol van onze huisjurist, de heer Mr. R. Beele, een grote rol. Door zijn

jarenlange ervaring wordt bijna 100% van alle geschillen beslist in het

voordeel van onze VVON-leden. Als aandachtspunt kwam naar voren

dat het proces soms te lang duurt. De VVON is zich hiervan terdege be-

wust en zal kijken waar en hoe dit kan worden verbeterd.

Kwaliteit VVON-studiebijeenkomsten en congressen?
95% heeft weleens een studiebijeenkomst/congres bijgewoond. 89%

van de respondenten vindt de kwaliteit voldoende tot goed/uitstekend.

Veel waardering is er ook voor de congressen die de VVON organi-

seert i.s.m. NLCoach en de WFA van Raymond Verheijen. Als pluspun-

ten werden genoemd de interessante onderwerpen, de

praktijkgerichtheid van de onderwerpen en de interactie met de col-

lega’ s. Als verbeterpunt wordt opgemerkt dat de kwaliteit van de ge-

luidsapparatuur soms te wensen overlaat waardoor de

‘verstaanbaarheid’ en de boodschap van de sprekers niet overkomt. 

Kwaliteit informatievoorziening via magazine 
‘De TrainerCoach’ en de Nieuwsbrieven. 
74% van de respondenten geeft aan uit te kijken naar de eerstvolgende

editie van ‘De TrainerCoach’. Voor hen was het vakblad ook een be-

langrijke reden om lid te worden van de VVON. Toch geeft ook 10% van

de respondenten aan het blad nooit te lezen. 29% van de respondenten

spreekt de voorkeur uit ‘De TrainerCoach’ digitaal te ontvangen. 

Het overgrote deel van de respondenten, nl. 92%, is tevreden over de

inhoud en het uiterlijk van de Nieuwsbrieven. Met name de aankondi-

ging van de studiebijeenkomsten in de Nieuwsbrieven scoort hoog.

Ondanks het feit dat het overgrote deel van de respondenten tevreden

is over het verenigingsblad ‘De TrainerCoach’ heeft het Bestuur ge-

meend het blad m.i.v. 2017 met 8 pagina’s uit te breiden, nl. naar 32 pa-

gina’ s. Bovendien zal het aantal uitgaven per jaar van ‘De

TrainerCoach’ worden verhoogd van 5 naar 6, zodat er om de twee

maanden een editie zal verschijnen. Daarnaast zal de inhoud worden

geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. 

Kwaliteit en de gebruikersvriendelijkheid VVON-website?

Het overgrote deel van de respondenten, ruim 92%, vindt de website

gebruikersvriendelijk en de informatievoorziening voldoende tot uitste-

kend. Ondanks de ruime voldoende die de website in de enquête

scoort, is het Bestuur van de VVON van mening dat de website ver-

nieuwd dient te worden. Daartoe zijn reeds de eerste stappen onder-

nomen zodat over ongeveer 6 maanden de vernieuwde website

operationeel zou kunnen zijn.

CONCLUSIE
Samenvattend kan gesteld worden dat het overgrote deel van onze

leden tevreden is over de kwaliteit van de bestaande dienstverlening.

Uiteraard zullen de resultaten en bevindingen uit het ledenonderzoek

nog verder worden uitgewerkt om onze service en dienstverlening aan

onze leden nog verder te optimaliseren en professionaliseren. 

Bestuur VVON
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“Train 
the 
Brain”

Afke van de Wouw: 

‘Het zit tussen de oren’ is een veel gehoorde uitspraak van trainers, maar wat bedoelen ze er nu precies mee?
En wat doe je als trainer om te zorgen dat het de volgende wedstrijd niet weer ‘tussen de oren gaat zitten’?
De meesten gaan de week erop verder met dezelfde voetbaltraining en hopen maar dat het de volgende
wedstrijd beter gaat. Blijkbaar heeft de trainer wel in de gaten dat het brein hierin een rol speelt, maar hoe
train je deze? En ook belangrijk: hoe zorg je voor herstel van de hersenen? Volgens sportpsycholoog en
bewegingswetenschapper Afke van de Wouw is herstel van de spieren en het brein even belangrijk. “Zorg
op de hersteldag ook voor ontspanningsoefeningen waarbij zowel de spieren als de hersenen tot rust komen.”

Tekst: Rogier Cuypers
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Trainers en spelers gebruiken regelmatig de

termen fysiek en mentaal. Afke van de Wouw

en Raymond Verheijen proberen trainers over

de hele wereld op het hart te drukken dat die

twee termen vervangen moeten worden door

één: het lichaam. Het brein en de spieren

maken daar onderdeel van uit. En dus is het

herstel van het hele lichaam, ook van het

brein, essentieel voor voetballers. En dat ter-

wijl trainers vaak puur naar spierherstel kij-

ken. “Herstel is zo ontzettend belangrijk.

Zwemster Femke Heemskerk vertelde op tv

dat ze bij een Franse trainer echt moest bikke-

len. Ze was moe van het moe zijn, omdat ze

niet genoeg tijd had te herstellen. Er is op dat

moment geen sprake van supercompensatie

(zie kader 2). In plaats van de energievoorraad

aan te vullen was ze deze aan het uitputten.

Zo krijg je mindere prestaties en grotere kans

op overtraining en blessures. Daar valt ook in

het voetbal veel winst te behalen.”

Op welke manieren?
“Als je op zondag een wedstrijd hebt, dan is

er op maandag vaak een hersteltraining.

Deze is meestal niet zeer uitgebreid. Ik pleit

voor een optimale hersteldag op maandag.

Zorg voor een simpele training met weinig

beslissingsmomenten, waarin spelers niet

veel na hoeven te denken. Op die manier

krijgt ook het brein tijd om te herstellen. De

intensiteit kan volgens de principes van Ray-

mond Verheijen. Daarnaast is het zowel voor

de spieren als de hersenen goed om ook op

een andere manier te ontspannen. Denk

daarbij aan massages, warmte- en koude

baden, maar ook echte ontspanningsoefenin-

gen, zoals de bodyscan (check www.sportsi-

magery.nl voor meer oefeningen). Dan

ontspan je compleet. Niet alleen je spierto-

nus wordt lager, ook je gedachten worden

rustiger. Daarnaast leer je beter het verschil

voelen tussen spanning en ontspanning in je

lijf. Ik heb meegemaakt dat spelers zo ont-

spannen raakten, dat ze in slaap vielen. Ook

ademhalingsoefeningen kunnen bijdragen

aan ontspanning. Door je te richten op je

ademhaling, hebben je gedachten minder de

neiging om alle kanten op te gaan. Daarnaast

zorgt een goede buikademhaling voor een

grotere zuurstofopname, waardoor je langer

aeroob kunt sporten en dus minder snel ver-

zuurt tijdens het voetballen. Tot slot kan visu-

alisatie bijdragen aan het  fysiologisch

herstel. Je neemt dan in gedachten door hoe

afvalstoffen worden afgevoerd en nieuwe

bouwstoffen via het bloed naar de spieren en

andere vermoeide plekken getransporteerd

worden. Onderzoek wijst uit dat dit ook wer-

kelijk het herstel bevordert.”

Ook visualisatie kan helpen bij het herstel.
“Je hebt de visualisatie voorafgaand aan de

wedstrijd, waardoor je jezelf nog beter voor-

bereidt op een wedstrijd. Veel spelers doen

dit al de avond van tevoren in bed: ze nemen

de wedstrijd in gedachten door en zien zich-

zelf goede acties maken en bedenken hoe ze

kunnen gaan reageren in bepaalde situaties.

Maar ook na afloop kun je de wedstrijd visua-

liseren. Doordat je de wedstrijd achteraf in

gedachten doorneemt, vergroot je het leeref-

fect en kun je de wedstrijd ook beter afsluiten.

Dat laatste geeft je hersenen rust, want som-

mige spelers hebben de neiging om te lang

over de wedstrijd na te denken en te gaan

malen. Het is een soort videoanalyse vanuit

jouw hoofd. Doe het niet meteen na de wed-

strijd als je vol in de emotie zit, maar dit is wel

iets voor de hersteldag.”

Passen trainers dit ook echt toe?
“Louis van Gaal is hier best ver mee. Hij heeft

het over ‘imagineren’. De wedstrijd vooraf in

gedachte doornemen. Als je dat structureel

doet, elke dag bijvoorbeeld tien minuten, ont-

staat er een leereffect. Eén keer per week

imagineren, zoals alleen de avond voor de

wedstrijd in bed, levert te weinig trainingsef-

fect op. Hetgeen ook geldt voor de voetbal-

training: daar train je ook meerdere keren per
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week om beter te worden. Spelers zijn op

maandag gewend om rond een uurtje of één

met de tas onder de arm het complex te verla-

ten. Er valt echter veel winst te behalen door

de hele maandag op de club te gebruiken om

spelers optimaal te laten herstellen. Hierbij

kun je als trainer wel stuiten op weerstand bij

de spelers. Het is daarom belangrijk om er als

trainer volledig achter te staan en door te zet-

ten. Daarnaast is tijd volgens trainers ook

vaak een struikelblok: wanneer gaan we dit

dan doen?”

Herstel is belangrijk om blessures tegen
te gaan. Maar blessures hebben vaak
ook andere oorzaken is jouw ervaring.
“Klopt. Bij één van de clubs waar ik gewerkt

heb, speelde bijvoorbeeld een jongen die in

een scheiding lag. We bespraken dit in de

stafmeeting en kwamen tot de conclusie dat

zijn trainingsbelasting tijdelijk omlaag moest.

Hij deed daarom even niet mee met de mid-

dagtrainingen. Zo’n scheiding vreet namelijk

energie en deze energie kan hij dan niet in zijn

herstel stoppen. Als je de speler dan op de-

zelfde wijze zou blijven belasten, is de kans op

overbelasting groot. Maar ook leuke dingen

zoals een trouwerij of het krijgen van een kind

kan belastend zijn. En transfers niet te verge-

ten. Vaak is dat naar een betere club, waar de

handelingssnelheid en trainingsbelasting

hoger is. Daar bovenop komt vaak nog de druk

van het moeten presteren. Een speler komt

vaak in een andere cultuur en een ander huis

terecht. Verhuizen staat op nummer twee van

de stresslist in Nederland. Het is leuk en

spannend, maar rond de winterstop krijgen

veel spelers last van blessures. In het meest

gunstige geval nemen alleen de prestaties af,

maar het krijgen van fysieke klachten behoort

ook tot de mogelijkheden.”

Hoe zorg je als speler en trainer dat de
externe oorzaken van fysieke klachten
aan de voorkant worden geminimali-
seerd?
“Het is belangrijk om als trainer goed con-

tact te houden met je spelers. Spelers waar-

deren trainers, die naast het voetbal ook

geïnteresseerd zijn in hen als persoon. In-

vesteer als trainer in dat contact. Velen zeg-

gen wel dat hun deur altijd openstaat, maar

die drempel is voor spelers toch vaak te

hoog. Zorg daarom dat je in een ongedwon-

gen omgeving, bijvoorbeeld als jullie het veld

aflopen, een praatje maakt met spelers. Als

bepaalde zaken in het privéleven vat krijgen

op spelers, begint dat vaak met mindere

prestaties op het veld. Bij goed contact met

de spelers kun je er als trainer sneller bij zijn

om te kijken wat de oorzaak is. Daarnaast

kan een vertrouwenspersoon binnen de club

een positieve bijdrage leveren. Dit kan een

sportpsycholoog zijn, maar ook iemand van

de staf zoals de assistent-trainer of een fysi-

otherapeut. Spelers voelen zich niet altijd vrij

om hun privéproblemen met de trainer te be-

spreken. Je stelt je naar de trainer niet altijd

kwetsbaar op, want je wil laten zien dat je er

klaar voor bent.”

Worden trainers zich er bewuster van de
invloed van het brein?
“De interesse in sportpsychologie wordt

steeds groter. Ze merken dat het meer invloed

heeft dan ze in eerste instantie dachten. Veel

trainers maken nog een scheiding tussen fy-

siek en mentaal, waarbij ze denken dat ze al-

leen ‘het fysieke’ trainen en ‘het mentale’ niet

op hun van toepassing is. Aan de sportpsy-

chologen de taak om het voetbal specifiek te

maken en oefeningen te bedenken die trai-

ners kunnen uitvoeren op het veld.” 

Afke is altijd al geïnteresseerd geweest in mensen en
hun beweegredenen. Op de middelbare school twij-
felde ze daarom tussen de studie geneeskunde en fy-
siotherapie. Uiteindelijk heeft ze begin jaren negentig
voor de laatste gekozen. Tijdens deze studie fysiothe-
rapie zette ze ook haar eerste stappen in de sportwe-
reld: ze werd fysiotherapeut van voetbalteams. Een
ideale combinatie om het geleerde meteen in de prak-
tijk te kunnen brengen.

Als fysiotherapeut werd ze opgeleid tot specialist van
het houdings- en bewegingsapparaat. Ze raakte echter
steeds meer geïnteresseerd in wat zich in het hoofd af-
speelt. Om die reden is ze Bewegingswetenschappen
gaan studeren met als hoofdrichting Sportpsychologie.
In die tijd stapte ze ook over van het voetbal naar het
hockey. 

Haar stage liep ze bij NOC*NSF, afdeling Topsport. Ze onderzocht in hoeverre de topsporters,
die naar de Olympische Spelen in Atlanta waren geweest, gebruik hadden gemaakt van sport-
psychologische begeleiding in hun voorbereiding op die Spelen. En zo ja, op welke manier. Een
soortgelijk onderzoek deed ze enkele jaren later ook in Oslo bij de Noorse topsporters, die
naar de Olympische Spelen van Nagano waren geweest.

Na haar studietijd is Afke haar eigen bedrijf gestart in sportbegeleiding en organisatorische
werkzaamheden. Sindsdien werkt ze voor sportorganisaties zoals NOC*NSF, sportbonden en
NLCoach. Ook geeft ze les, lezingen en cursussen voor sporters, trainers, coaches, (para)me-
dici en overige geïnteresseerden. Dit kunnen ook mensen uit het bedrijfsleven zijn, die de me-
tafoor sport graag gebruiken in hun bedrijf. 

Tot slot begeleidt ze sporters, teams en coaches met name in het voetbal. Ze maakte onder-
deel uit van de staf van VVV-Venlo, FC Twente (Dames) en FC Utrecht. Ook werkt ze als coach
voor de coach bij Vitesse. Na mijn studies heeft ze nog cursussen gedaan in de haptonomie,
NLP, MBTI en Yoga. Met deze brede achtergrond ziet ze sporters vanuit een holistisch per-
spectief. Ze kijkt dus naar het totaalplaatje van de sporter.

Over Afke
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Hoe zorg je ervoor dat spelers hun hoofd
leeg hebben?
“Er zijn verschillende technieken die inzicht

geven in je gedachtes. Bepaalde gedachtes,

zoals druk, kunnen invloed hebben op het

presteren. Ik heb eens een jongen meege-

maakt die tijdens een wedstrijd wel vijf keer

zijn veters vastmaakte. Hij gebruikte dat om

op adem te komen, dus de eerste gedachte

was dat deze jongen conditioneel niet zo best

in elkaar stak. Uit navraag bij de inspannings-

fysioloog bleek juist het tegenovergestelde.

Dat was dus niet het probleem. Hij had een

hoge ademhaling vanuit zijn borst en niet van-

uit zijn buik. Ik heb met zijn trainers overlegd

en tijdens de trainingen had hij er geen last

van. Hij was zich er niet bewust van, dus heb

ik hem leren voelen wat buik- en borstadem-

haling is. Met buikademhaling krijg je veel

meer zuurstof binnen en je spieren gaan dus

minder snel verzuren. De hoge ademhaling

ontstond door gedachtes waarmee hij zichzelf

onder druk zette, zoals ‘ik moet het nu laten

zien’ en ‘ik moet nu top presteren’. In eerste

instantie denk je bij zo’n situatie dat iemand

meer conditietraining nodig heeft, maar daar

lag het dus niet aan. Vervolgens maak je het

ademhalingspatroon inzichtelijk en geef je

tools mee hoe een speler zijn ademhaling kan

reguleren. En als je meer met je ademhaling

bezig bent, dan is er ook minder ruimte om

aan andere dingen te denken.”

Supercompensatie
Supercompensatie zorgt ervoor dat je lichaam na een trainingsimpuls altijd de neiging heeft
zich te herstellen boven het oorspronkelijk uitgangsniveau. Tijdens de trainingen verbruiken
we energie, die in ons lichaam is opgeslagen. Wanneer je vervolgens rust, wordt deze ener-
gie voorraad weer aangevuld. Hierdoor herstelt het lichaam niet alleen, maar wordt het zelfs
sterker. 
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supercompensatie = winst
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Went dat snel of moet je continu bewust
bezig zijn met die ademhaling?
“Je leert alles in vier stappen: onbewust onbe-

kwaam (je weet niet dat je verkeerd ademt),

bewust onbekwaam (je weet dat je verkeerd

ademt), bewust bekwaam (je bent bewust goed

aan het ademhalen) en onbewust bekwaam

(het goed ademen gaat vanzelf). Datzelfde leer-

proces heb je ook met bepaalde gedachtes. Je

maakt een speler bewust van welke gedachtes

vat hebben op zijn ademhaling.”

Druk heeft invloed op prestaties en op de
spieren. Hoe neem je druk als trainer
weg?
“Door te zorgen dat de spelers tijdens de

wedstrijd zoveel mogelijk met hun taak bezig

zijn. Het helpt dan als je het in de teambespre-

king voornamelijk hebt over het uitvoeren van

deze taken en niet alleen over winnen, want

dat weten de spelers ook wel. Hoe hoger de

druk, hoe meer trainers benadrukken dat er

gewonnen moet worden. Als spelers teveel

bezig zijn met winst of verlies, dan verliezen

ze hun taken uit het oog. En hoe beter je met

jouw taak bezig bent, hoe beter je presteert.

Ze zeggen vaak dat Duitsers altijd doorgaan

tot de laatste minuut en dat is omdat ze zich

blijven focussen op hun taken. Zorg niet dat

het tijd- of scoringsafhankelijk is. Als ploegen

achter komen, zie je vaak dat hun handelings-

snelheid naar beneden gaat. Scoren ze, dan

gaat dat ineens weer omhoog. Dit heeft niet

zozeer met conditie te maken (die blijft natuur-

lijk hetzelfde gedurende de wedstrijd) maar

meer met de gedachtes die spelers hebben

over de situatie. Als trainer moet je spelers

daar bewust van maken.”

Jij bent ook een voorstander van impli-
ciet leren.
“Als trainer kun je alles expliciet voorzeggen,

maar spelers vergeten dat eerder tijdens de

wedstrijd. Laat spelers er zelf achter komen,

laat ze zelf oplossingen aandragen. Er zijn zes

manieren van impliciet leren: het gebruik

maken van beeldspraak, observerend leren,

differentieel leren (de omgeving veranderen

en/of uitgangspositie veranderen), externe

focus, dwingende leersituatie en foutloos

leren. Een voorbeeld van de werking van im-

pliciet leren is een speler, die tijdens een trai-

ning vaak met zijn hoofd omlaag liep. Als je als

trainer steeds expliciet zegt: ‘kop omhoog’,

dan voert hij dat uit zonder dat hij weet

waarom. Hij leert daar dan minder van. Tij-

dens een partijtje hebben we ervoor gekozen

om de hesjes weg te laten. Dan moet een spe-

ler wel omhoog kijken wie zijn ploeggenoten

zijn. Dat is een voorbeeld van een dwingende

leersituatie. Dat gebeurde vroeger ook tijdens

het straatvoetbal. Qua communicatie kan je

een oefening bedenken waarin ze met oor-

dopjes spelen of niet met elkaar mogen praten.

Op die manier train je impliciet de non-verbale

communicatie.”

Maar als een trainer vaak ‘kop omhoog’
zegt, blijft dat niet hangen?
“Wanneer dingen expliciet gezegd worden,

onthoud je vaak maar tien procent van alles.

Je bent meer gemotiveerd als je het zelf ont-

dekt. Een trainer brengt je in de situatie dat je

het idee hebt dat je het zelf ontdekt hebt. Als

je als trainer in de voorbespreking zegt waar

iedereen moet staan werkt dat anders dan

wanneer je spelers erbij betrekt. Het lijkt tijd-

rovender, maar op lange termijn is het veel ef-

ficiënter.”
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Dat bleek onder meer in een geschil waarbij

de trainer-coach en de voetbalclub in gesprek

zouden gaan over een eventuele minnelijke

beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De

trainer-coach had nooit loonstroken ontvan-

gen. Nadat ik het bestuur van een voetbal-

werkgever, met verwijzing naar de wettelijke

bepalingen, om loonstroken had gevraagd en

had ontvangen, bleek dat de mondeling over-

eengekomen vergoeding was opgebouwd uit

loon en diverse kostenvergoedingen. De trai-

ner-coach was daarover nogal ontstemd. Hij

wist dat hij onvoldoende actief was geweest

met het vragen naar loonstroken. Dat maakte

zijn boosheid echter niet minder.

De voetbalwerkgever had weliswaar maande-

lijks het overeengekomen bedrag betaald,

JURIDISCH 

Onaangename verrassingen
als arbeidsovereenkomst en
loonstrook ontbreken
Een van de eerste vragen die worden gesteld wanneer ik een trainer-
coach rechtsbijstand verleen is de vraag naar de schriftelijke beves-
tiging van de arbeidsovereenkomst met de voetbalwerkgever. Ook
vraag ik naar bewijzen van de door de voetbalwerkgever verrichte
loon- en andere betalingen aan de trainer-coach. Het verbaast mij nog
altijd dat er voetbalwerkgevers zijn die niet al te veel aandacht schen-
ken aan de betaalbewijzen/loonstroken. Dat zijn dan veelal dezelfde
werkgevers die het overhandigen van de arbeidsovereenkomst aan de
trainer-coach voortdurend op de lange baan schuiven. Anderzijds laat
de trainer-coach deze zaken ook vaak op zijn beloop. Als zowel de
schriftelijke arbeidsovereenkomst als de loonstroken ontbreken kan
de trainer-coach voor onaangename verrassingen komen te staan.

Tekst: R. Beele | Beeld: Shutterstock
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maar uit de naderhand toegezonden loonstro-

ken bleek dat een groot deel daarvan, grof-

weg 30%, bestemd was als vergoeding voor

diverse kosten. Het was de trainer-coach in-

middels duidelijk, dat als hij na het einde van

de arbeidsovereenkomst een vergoeding

krachtens de Werkloosheidswet zou aanvra-

gen, de hoogte van de eventueel toegekende

uitkering zou worden gebaseerd op het be-

drag dat als loon was overgebleven nadat alle

kosten van de vergoedingen daarop in minde-

ring waren gebracht.

Met dat vooruitzicht zijn stevige gesprekken

met de voetbalwerkgever gevoerd. Deze heeft

uiteindelijk ingezien dat er niet was gehan-

deld zoals van een goed werkgever verwacht

mag worden. De trainer-coach heeft als com-

pensatie een betaling ontvangen die het leed

van een te lage WW uitkering enigszins heeft

verzacht. 

Onlangs sprak ik deze trainer-coach opnieuw

waarbij hij het gedoe met zijn destijds be-

staande voetbal werkgever aanhaalde. Hij gaf

opnieuw aan dat hij van mening was dat hij

zich destijds had laten leiden door zijn enthou-

siasme voor het voetbal en voor het team dat

hij coachte. De volgens hem aanwezige "ad-

ministratieve rompslomp" had hij tot zijn spijt

destijds gelaten voor wat het was. Inmiddels

was hij voor een nieuwe voetbalwerkgever

werkzaam. Hij ontving, zo zei hij, maandelijks

een salarisstrook, waarbij ook de verdeling

tussen de vergoeding van de kosten en het

loon in overeenstemming met de werkelijk-

heid was.

De oplettendheid voor het (tijdig) verkrijgen

van loonstroken geldt uiteraard ook voor het

ontvangen van de schriftelijke bevestiging van

de arbeidsovereenkomst.

In eerdere bijdragen bij dit magazine heb ik ge-

wezen op de noodzaak van die schriftelijke ar-

beidsovereenkomst. Natuurlijk kan een

(arbeids)overeenkomst ook mondeling tot

stand komen. Als de uit die overeenkomst

voortvloeiende wederzijdse verplichtingen al-

tijd tijdig en volledig worden nagekomen zal er

voor de trainer-coach en de voetbalwerkgever

geen reden zijn om te klagen of om de arbeids-

overeenkomst te (laten) beëindigen. Het is be-

kend dat de praktijk een ander beeld geeft.

Over de arbeidsovereenkomsten voor be-

paalde tijd die van rechtswege aflopen zullen

doorgaans geen problemen ontstaan. Dat is

anders indien (bij een niet van toepassing

zijnde cao voor contractspelers betaald voet-

bal Nederland) 

a. de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde

tijd bij elkaar een periode van 24 maanden

overschrijden (inclusief de in de in het Ne-

derlandse voetbal niet voorkomende tus-

senpozen van ten hoogste 6 maanden), of  

b. Een vierde arbeidsovereenkomst voor be-

paalde tijd is gesloten, waarbij de voor-

gaande drie arbeidsovereenkomsten voor

bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met

(de in het Nederlandse voetbal niet voorko-

mende) tussenpozen van maximaal zes

maanden.

Daarnaast kunnen de sportieve resultaten of de

daarmee vaak samenhangende en door de

voetbalwerkgever vaak gebruikte “ontbrekende

chemie” tussen spelers en trainer-coach voor

de voetbalwerkgever redenen zijn om de ar-

beidsovereenkomst te willen beëindigen.

In alle hiervoor genoemde gevallen loopt een

trainer-coach een aanzienlijk risico bij het ont-

breken van een schriftelijke arbeidsovereen-

komst. Dat risico wordt groter als ook de

loonstroken ontbreken. Voor veel lezers van

deze column zal het voorgaande voor onmoge-

lijk worden gehouden. Ik kan u echter melden

dat die combinatie van ontbrekende documen-

ten vaker voorkomt dan wellicht gedacht. In die

gevallen zal de trainer-coach een zware op-

gave hebben met het aantonen van het be-

staan van de formele elementen van de

arbeidsovereenkomst. Dat geldt des te meer

als na het eventueel (met al of niet wederzijds

goedvinden) beëindigen van de arbeidsover-

eenkomst een uitkering krachtens de Werk-

loosheidswet moet worden aangevraagd.

Naar analogie van de verplichting van de

werkgever ex art. 7:655 BW heb ik al eerder

gewezen op de suggestie dat de trainer-

coach, bij het uitblijven van de formele beves-

tiging door de voetbalwerkgever van de

mondeling gesloten arbeidsovereenkomst,

een e-mailbericht aan de werkgever stuurt

met een opsomming van de overeengekomen

onderdelen van de arbeidsovereenkomst. Dat

e-mailbericht kan worden afgesloten met (bij-

voorbeeld) de opmerking dat indien de voet-

balwerkgever niet binnen zeven dagen de

inhoud van het e-mailbericht betwist, de ge-

noemde onderdelen worden beschouwd als

te zijn overeengekomen.

Gemakshalve wordt hieronder een aantal ele-

menten vermeld waarover de voetbalwerkge-

ver aan de trainer-coach informatie zou

moeten verstrekken. Deze elementen kan de

trainer-coach gebruiken om een bevestiging

van e.e.a. op te stellen.

• de plaats waar de arbeid wordt verricht;

• de functie van de werknemer;

• het tijdstip van indiensttreding;

• indien de overeenkomst voor bepaalde tijd

is gesloten, de duur van de overeenkomst;

• de aanspraak op vakantie of de wijze van

berekening van de aanspraak; 

• het loon en de termijn van uitbetaling. 

"DE VOETBALWERKGEVER HAD HET
OVEREENGEKOMEN BEDRAG BETAALD, MAAR
GROFWEG 30% DAARVAN WAS BESTEMD ALS

VERGOEDING VOOR DIVERSE KOSTEN"



20 | DeTrainerCoach

SMARTGOALS

SmartGoals & de VVON
een gouden combinatie
SmartGoals B.V. en de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland
(VVON) zijn een unieke samenwerking aangegaan om de Nederlandse
voetbaltrainers kennis te laten maken met de interactieve pionnen van
SmartGoals. De pion 2.0. We willen de VVON-leden laten zien dat er
diverse mogelijkheden zijn om met dit innovatieve hulpmiddel te werken,
die is uitgeroepen tot Nederlandse Sport Innovatie van het jaar.

Wat is SmartGoals?
SmartGoals B.V. is een jong bedrijf uit Eindho-

ven wat het gelijknamige product SmartGoals

heeft ontwikkeld. Simpel gezegd zijn Smart-

Goals doeltjes die uit twee interactieve pion-

nen bestaan. Deze goaltjes kunnen oplichten

en detecteren of er gescoord wordt.

Het werkt eenvoudig: er moet gescoord wor-

den in de SmartGoals waar het licht brandt.

Scoren kan door middel van rennen, dribbe-

len, passen of schieten. Na een score geeft

de SmartGoal automatisch zijn licht door aan

een willekeurige andere SmartGoal. Hierdoor

ontstaan constant wisselende situaties waar

een speler of team op moet reageren. Dit

zorgt voor extra plezier en beleving tijdens de

training. Daarnaast worden spelers beter,

doordat ze gedwongen worden continu hun

omgeving te scannen, snel informatie te ver-

werken en hiernaar te handelen.

De kernwaarden van SmartGoals voor
trainers en verenigingen
SmartGoals heeft drie kernwaarden. Plezier

voor iedereen, hoog niveau training en het bij-

houden van groei en prestaties. Door principes

van computergames toe te passen in echte pi-

onnen sluit SmartGoals perfect aan bij de leef-

wereld van de jeugd. “Dit is net als FIFA Skill

games op de Playstation maar dan echt!”

Spelen met SmartGoals is gewoon erg leuk

om te doen en krijgt daarom iedereen in be-

weging. Van jong tot oud en van gehandicapte

sporters tot aan professionals. Het vormt een

ideaal hulpmiddel voor de trainer om zijn team

te motiveren, zijn spelers uit te dagen op hun

eigen niveau en ze plezier te laten beleven

aan het spel. Of dit nu de selectie is van een

hoofdklasser of de D6 van een lokale vereni-

ging. De accu’s van de SmartGoals gaan acht

uur mee, zodat meerdere teams per dag er

mee kunnen werken. Door de eenvoud van

het systeem kan elke trainer er snel mee aan

de slag. Als vereniging haal je daarmee een

hulpmiddel in huis wat enerzijds de selectie

beter maakt en anderzijds de jeugdleden uit

de lagere elftallen aan de club bindt door het

spelplezier te vergroten.

Hoog niveau training
De mogelijkheden van SmartGoals zijn erg di-

vers en uitdagend. Van het trainen van reac-

tievermogen, kijkgedrag, coördinatie, tot het

nabootsen van spelverplaatsingen, het open-

draaien, ruimtelijk inzicht, coaching en nog

veel meer. Van warming-up tot loop- en coör-

dinatie oefeningen, techniek training, afwerk-

vormen, positiespelen, etc. Clubs als Ajax,

PSV, Feyenoord, PEC Zwolle, Schalke ’04 en

AIK Stockholm gebruiken het systeem in hun

dagelijkse trainingen voor zowel de jeugd als

de eerste selectie.

Net als met gewone pionnen is het aan de crea-

tiviteit van de trainer om passende oefeningen

te geven, passend bij de behoeftes van zijn spe-

lers en zijn eigen filosofie en speelwijze. Met

een pakket aan oefeningen die bij het systeem

zit helpen we de trainers op weg.

Bijhouden van groei en prestaties
Door middel van de app die bij het systeem zit

kunnen scores van oefeningen worden bijge-

houden, uitdagingen worden ingesteld en

kunnen snelheidstests worden afgenomen,

zoals een sprinttest of dribbelcircuittest. Hier-

mee kan per speler een beeld worden ge-

vormd van zijn of haar kwaliteiten en kan er

worden gekeken of spelers beter worden in

bepaalde aspecten van het spel.    

De voordelen op een rij:
• Spelplezier vergroten

• Dynamisch trainen op kijkgedrag, positie-

spel, overzicht, snelheid, coördinatie, etc.

• Groei en prestaties meten per speler

• Gebruiksvriendelijk, elke trainer kan er mee

werken

• Eindeloze mogelijkheden om te variëren in

oefenstof 

• Trainen als de profs

• Leden behouden voor de lagere elftallen

Wilt u meer informatie over de samenwerking

met SmartGoals B.V. of heeft u interesse in het

product? Kijk dan op www.smartgoals.nl.

VVON-leden krijgen tevens een leuke aanbie-

ding op de standaardprijs van een premium set!
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JEUGDTRAINER 

"Niveau van onze opleiding
gaat flink omhoog"

Gerard Pouw, CDW

CDW uit Wijk bij Duurstede werd vorig seizoen met een piepjonge
selectie kampioen in de derde klasse. Hoofd Jeugdopleiding Gerard
Pouw moet de komende jaren voor de aanwas van nieuwe talenten
zorgen. ,,Het niveau van onze opleiding gaat flink omhoog."

Tekst: Martin Veldhuizen  | Beeld: Jorgos Nikolidakis
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“CDW wil dé opleider van de Heuvelrug wor-

den. Om dat te bereiken moet en gaat het ni-

veau van onze opleiding flink omhoog." Gerard

Pouw is sinds mei van dit jaar Hoofd Jeugdop-

leiding bij de zaterdagtweedeklasser uit Wijk

bij Duurstede, de club waarvan een oud-trai-

ner ooit beweerde dat er onder iedere graspol

een talent schuil ging. Volgens de 43-jarige

Pouw overdreef hij met zijn uitspraak enigs-

zins, maar dat er veel talent rondloopt op

sportpark Mariënhoeve is hem al langer dui-

delijk. "De afgelopen jaren zijn verschillende

jongens van CDW opgepikt door clubs als Vi-

tesse, PSV en FC Utrecht. Daar zijn we natuur-

lijk hartstikke trots op. Er vertrekken echter

ook spelers naar verenigingen in de omge-

ving, zoals DOVO, omdat ze daar met de

jeugdteams op een hoger niveau spelen. Dat

mag in de toekomst niet meer gebeuren."

1:4:3:3
Pouw stelde na zijn aantreden in overleg met

het bestuur en de Technische Commissie van

CDW de voetbalvisie van de club vast. Die is

gebaseerd op 1:4:3:3 waarbij er afwisselend

kan worden gekozen voor de punt naar voren

of de punt naar achteren. "Als de tegenstan-

der beter is, spelen we met de punt naar

voren, en twee verdedigend ingestelde spe-

lers aan de zijkanten. Zijn wij sterker, dan

staan de aanvallende middenvelders aan de

zijkant en speelt de centrale middenvelder

met de punt naar achteren."

Naast het vaststellen van deze voetbalvisie

ging ook de structuur van de jeugdopleiding

op de schop. Pouw is als Hoofd Jeugdoplei-

ding verantwoordelijk voor de totale jeugdaf-

deling. Zijn focus ligt echter vooral op de

selectieteams, terwijl de Technische Commis-

sie (TC) zich op de breedtesport richt. Nieuw

is ook de samenwerking met de Voetbaltech-

niekschool van Maurice Pot. "Om onze spelers

beter op te leiden, moesten we eerst in onze

trainers investeren. Pot heeft jarenlang in de

top van het amateurvoetbal gespeeld, is

regio-coach van René Meulensteen en staat

in Midden-Nederland bekend als een uitste-

kende opleider. Van zijn kennis en expertise

maken we graag gebruik."

Pot maakte een trainingsprogramma op maat

voor de F- en E-pupillen van CDW, waarbij ze

op basis van de Wiel Coerver-methode en de

Meulensteen-visie worden geschoold. "We

hebben ervoor gekozen om bij de F- en E-pupil-

len te beginnen. De basis van een goede tech-

niek wordt immers in de eerste jaren van een

voetballoopbaan gelegd. Ook de trainers in die

leeftijdscategorie zijn vaak nieuw en kunnen de

nodige ondersteuning goed gebruiken."

Train de trainer
In mei van dit jaar trapte CDW onder leiding

van Pouw en Pot de jeugdopleiding nieuwe

stijl af met het traject 'train de trainer'. In zes

bijeenkomsten kregen alle F- en E-trainers de

visie uitgelegd en konden ze kennismaken

met de te gebruiken oefenstof. "Wij hebben

geen onderscheid gemaakt tussen selectie-

teams en niet-selectie. Iedere trainer was uit-

genodigd, de selectietrainers én de trainers

van de lagere teams. Wij vinden namelijk dat

elke voetballer, ongeacht zijn niveau, recht

heeft op een goede en gedegen opleiding. 

De aandacht mag om twee redenen niet al-

leen uitgaan naar de talenten. Voor álle kinde-

ren zijn succeservaringen belangrijk, ook voor

de zogenaamd mindere goden. Het plezier van

alle voetballers neemt toe als ze merken dat

'OM ONZE SPELERS BETER OP TE LEIDEN, MOESTEN
WE EERST IN ONZE TRAINERS INVESTEREN' 
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ze beter worden. Verder loopt er ook in lagere

elftallen soms een voetballer rond die in eer-

ste instantie niet zo opvalt, maar zich alsnog

uitstekend ontwikkeld. Ik denk bijvoorbeeld

aan Mohamed El Makrini, die bij ons ooit in de

B3 speelde. Hij voetbalde later bij FC Den

Bosch en Cambuur en is nu profvoetballer in

Denemarken. Terwijl van zijn leeftijdsgenoten

niemand het eerste van CDW heeft gehaald."

De opkomst bij de train de trainer-sessies was

groot, net als het enthousiasme. "Het was geen

verplichte bijeenkomst, maar we hebben de

trainers wel dringend verzocht om te komen.

Veel van de F- en E-trainers waren aanwezig

en ook allerlei andere geïnteresseerden binnen

onze club kwamen luisteren naar de plannen.

De reacties waren erg positief, trainers staan

nu met meer zelfvertrouwen op het veld dan

voorheen. Bovendien heeft het de saamhorig-

heid tussen de trainers vergroot. Om een voor-

beeld te geven: bij CDW hebben we twee

kunstgrasvelden die elke trainingsavond over-

vol zitten. Vorig jaar was het ondenkbaar dat

een team een deel van het veld afstond aan

een ander team. Dit seizoen heb ik al een paar

keer gezien dat het wel gebeurt. Nog een voor-

beeld is dat de uitwisseling van spelers een

stuk soepeler verloopt. Als iemand voorheen

een speler tekort kwam, was er nauwelijks

animo om elkaar te helpen, nu regelen de trai-

ners dat onderling, zonder dat een coördinator

of iemand van de TC zich ermee bemoeit. En

omdat ze zien dat de organisatie op het veld in

orde is, zijn andere ouders ook enthousiast ge-

worden om iets voor de club te doen."

Workshops
Pouw is dan ook graag bereid verder te inves-

teren in de opleiding van zijn trainers. Op de

planning staan workshops over hersteltrainin-

gen, coach de coach en het werken met

smartgoals. Ook kunnen de trainers deelne-

men aan vervolgtrainingen van Meulensteen

en zo een certificaat bemachtigen. "Op basis

van de eerste zes bijeenkomsten weten de

trainers hoe ze een training kunnen geven.

Verdere scholing maakt ze alleen maar beter."

Samen met Pot loopt Pouw vrijwel dagelijks

op en rond de velden om de trainers te bege-

leiden, vragen te beantwoorden en eventuele

knelpunten op te lossen. "Dat doe ik het liefst

in vragende vorm, ik wil dat ze zelf over een

oplossing nadenken. Laatst was één van de

trainers een kwartier te laat. Het liep uit op z'n

werk en hoewel hij zijn team vlak voor aan-

vang van de training keurig via een bericht in

de groepsapp had geïnformeerd, stonden er

wél negen voetballertjes zonder trainer op het

veld. Ik vroeg hem hoe hij dat volgende keer

anders kon aanpakken. Hij had al snel een

antwoord: hij zou het niet alleen melden, maar

ook opvang regelen."

Search for a team
Om de trainers nog meer te ondersteunen

schafte CDW de app 'search for a team' aan. In

deze app zijn alle trainingen en mogelijke oefe-

ningen beschreven. Via tekstuele uitleg, plaat-

jes en filmpjes is te zien hoe oefeningen

technisch uitgevoerd moet worden. Pouw is er

apetrots op. "Het is een geweldig hulpmiddel

voor onze trainers. In eerste instantie wilden

we de oefeningen via de mail verspreiden,

maar eigenlijk zag ik dat niet zitten. Tijdens één

van de train de trainer-bijeenkomsten bood ie-

mand aan om tijdens zijn vakantie de app te

vullen met alle trainingen en oefeningen. In-

middels hebben bijna vijftig trainers zich bij de

app aangemeld, die voor en tijdens trainingen

veelvuldig geraadpleegd wordt."

De trainers mogen, binnen bepaalde band-

breedtes, zélf de voor hun team meest pas-

sende oefeningen kiezen. "We werken met een

stuk of tien oefendoelen, zoals balgevoel, pas-

sen en trappen, aannemen en meenemen,

schijn- en passeerbewegingen, afwerken op

doel en partijspel. De app biedt meer dan vol-

doende vormen om die aspecten te trainen. Wij

zijn daarbij een voorstander van verschillende

duelvormen, met een tegenstander vóór, naast

of achter je. Daarnaast besteden we aandacht

aan looptechniek, coördinatie en motoriek en

ook aan persoonlijkheidsontwikkeling. 

Kunnen omgaan met winst en verlies, het ac-

cepteren van opbouwende kritiek en het ver-

leggen van grenzen zijn immers onmisbare

mentale eigenschappen voor een voetballer."

'ELKE VOETBALLER,
ONGEACHT ZIJN NIVEAU,

HEEFT RECHT OP EEN
GOEDE OPLEIDING' 

'WE WERKEN MET 
EEN STUK OF TIEN

OEFENDOELEN' 
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Pouw haalt de warming-up als voorbeeld aan

voor de wijze waarop er bij CDW wordt ge-

traind. "De warming-up heeft vier doelstellin-

gen: blessurepreventie, het verbeteren van de

fysieke conditie, het verbeteren van de loop-

techniek en simpelweg het opwarmen van li-

chaam en geest. In ongeveer twaalf minuten

komen zes categorieën aan bod: het loop ABC,

stabiliteit, sprongen, spelvorm, kracht en een

voetbalvorm. Iedere categorie heeft een aan-

tal oefeningen waaruit de trainer kan kiezen.

De gekozen warming-up wordt één maand

lang gegeven. Hierdoor kunnen spelers wen-

nen aan de oefeningen en deze steeds beter

uitvoeren. De trainer kan een vast schema

aanhouden, door bijvoorbeeld de eerste maand

alle oefeningen met nummer één en de tweede

maand de oefeningen met nummer twee uit te

voeren. Maar hij kan de warming-up ook naar

eigen inzicht samenstellen, als hij maar kiest

uit de aangeleverde oefeningen. Wij adviseren

ze wel om te zorgen voor variatie en plezier. En

natuurlijk staan we open voor andere leuke en

nuttige oefenvormen."

Individuele ontwikkeling
Volgens Pouw is het een kwestie van tijd

voordat de hele vereniging met dezelfde visie

en structuur werkt, van de jongste jeugd tot

en met het eerste. "In de loop van dit seizoen

gaan we evalueren hoe het bij de pupillen is

opgepakt. Maar we zijn vast van plan om het

'programma' verder uit te rollen."

Het moet er binnen de jeugdafdeling uiteinde-

lijk toe leiden dat van elke leeftijdscategorie

het hoogste team minimaal in de hoofdklasse

uitkomt. Zover is het nu nog niet, erkent Pouw.

,,Onze D1 speelt derde divisie, maar dat is een

uitzondering. Ik ben er echter van overtuigd,

dat we door onze nieuwe aanpak betere trai-

ners opleiden, daarmee de kwaliteit van onze

trainingen vergroten, waardoor tenslotte het

gemiddelde niveau omhoog gaat. Kwalitatief

goede trainingen zijn nu eenmaal essentieel

om beter te worden."

Ondanks die ambitie staat de individuele ont-

wikkeling van spelers volgens Pouw voorop.

Hij haalt het 18-jarige talent Floris van Dijk

aan, die afgelopen winter vanuit de A1 de

overstap maakte naar de A-selectie. ,,Floris

was hard nodig in de A1, maar zelf was hij toe

aan een stap hogerop. Bij de A-junioren was

hij namelijk uitgeleerd. Sommigen wilden hem

liever bij de A1 houden, maar daar is niet voor

gekozen. Ik was toen nog niet verantwoorde-

lijk voor de gemaakte keuze, maar in mijn

ogen was die terecht. De ontwikkeling van

Floris was in deze situatie veel belangrijker."

Als Pouw over een paar jaar weer hoofdtrai-

ner is van CDW (zie kader, red), zitten er dan

voetballers in de selectie die onder zijn be-

wind zijn klaargestoomd voor het grote werk?

,,De huidige groep kan nog jaren mee, maar

het niveau van onze opleiding gaat omhoog.

Dus ik hoop en verwacht zeker dat een aantal

talenten zich ontwikkelt tot volwaardige se-

lectiespelers."

Gerard Pouw (6 april 1973) voetbalde in het eerste elf-

tal van SVF in Cothen toen hij op 22-jarige leeftijd vanwege

een ernstige knieblessure moest stoppen. Pouw werd trai-

ner bij de jeugd van SVF en stapte acht jaar later over naar

de senioren van CDW. Vervolgens werkte hij bij Maarssen,

Elinkwijk en Aurora.

"Met CDW won ik een periodetitel, bij Maarssen werd ik ont-

slagen en met Aurora promoveerde ik naar de derde klasse.

Het jaar daarop degradeerde ik weer om vervolgens nog-

maals kampioen te worden. Helaas degradeerden we afgelopen seizoen opnieuw."

Het werd zo een afscheid in mineur, want in december 2015 besloot Pouw aan het eind van

het seizoen te stoppen als hoofdtrainer bij Aurora. Kort daarop raakte hij met CDW-voorzit-

ter Rene Gompel in gesprek over een mogelijke functie bij de club. "Ik trainde al enkele

jaren het team van mijn zoon Joost, die nu in de D-pupillen speelt. Ik wilde zijn team losla-

ten en besprak met Rene wat ik voor de club kon betekenen. Hij vroeg of ik de hele jeugd-

opleiding onder mijn hoede wilde nemen."

Pouw verwacht dat zijn nieuwe functie hem als trainer completer maakt. Want over één

ding is hij duidelijk: hij wil op termijn weer hoofdtrainer worden. ,,Het is de bedoeling dat ik

over een jaar of vier trainer van de A-selectie van CDW word. Die afspraak heb ik met het

bestuur gemaakt. Want hoewel ik ervan geniet om op zondag vrij te zijn, mis ik de wed-

strijdspanning best wel."

'IK BEN ERVAN OVERTUIGD, DAT WE DOOR ONZE
NIEUWE AANPAK BETERE TRAINERS OPLEIDEN'
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Organisatie:
- Baken met pylonen drie vakken af
- In het linker- en rechter vak liggen ieder zes (of meer) ballen
- De spelers proberen de ballen vanuit hun eigen vak te dribbelen

naar het andere vak, daar de bal stil te leggen en dan terug te
rennen om een volgende bal op te halen

- De spelers komen elkaar in het middenvak tegen, maar mogen daar
geen ballen van elkaar afpakken

- Welk team heeft na één minuut de meeste ballen in het andere vak?
- Doe dit ongeveer vijf keer met verschillende teams 

Coaching: 
- Bal kort houden, maar wel snelheid ontwikkelen
- Over de bal heen kijken 

Verbeteren balgevoel en overzicht

Organisatie:
- De spelers moeten proberen de bal voorbij de verdedigers te

dribbelen en vervolgens te scoren in één van de twee grote doelen
met keepers

- De verdedigers staan op een lijn en moeten daar ook op blijven -
hierdoor is er niet meer dan lichte weerstand mogelijk

- Elke speler die een doelpunt maakt heeft een punt
- Spelers starten allemaal gelijk op teken van de trainer
- Regelmatig wisselen van keepers en verdedigers 
- Wie scoort het meest?

Coaching: 
- Bal kort houden
- Over de bal heen kijken
- Snel voetenwerk

Verbeteren balgevoel en schot

Organisatie:
- In een vierkant worden er meerdere goaltjes gemaakt van

ongeveer 2 meter
- Tweetallen met een bal
- De duo’s dribbelen door het vierkant heen en proberen elkaar

aan te spelen door het doeltje heen
- Eerst vrij spel, daarna wordt er een wedstrijdje van gemaakt.

Welk duo maakt de meeste doelpunten in één minuut?
- Variatie: wie heeft er het snelst een doelpunt gemaakt op alle

doelen? 

Coaching: 
- Bal laag houden door 'm op het midden of boven het midden te

raken
- Standbeen is naast of voor de bal

Verbeteren techniek en inzicht

OEFENVORMEN 
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CRISIS? 

Het Nederlandse voetbal zit in een diepe

crisis. Ik vertel u niets nieuws. U, als

deskundige, heeft uw mening al ge-

vormd. Immers iedereen die voetbal in zijn of

haar hart draagt, heeft daar in de huiskamer,

bar, analistentafel of media al het nodige over

gezegd. Voetbaltrainers maken zich meer druk

om de hoogte van hun vergoeding dan over de

kwaliteit van het voetbal. Dat moet ik helaas re-

gelmatig horen. 

Dick Advocaat doet er alles aan om dat beeld

te bevestigen. Anders kan ik niet verklaren dat

de eind zestiger een forse zak Turks geld ver-

kiest boven de uitdaging om het vaderlandse

voetbal weer op niveau te krijgen. Want dat het

niveau omhoog moet is helder. Het verbaast me

in hoge mate dat een assistent bondscoach de “headlines” van de kranten haalt. Dat zou een

simpel berichtje in de schaduw van het grote nieuws moeten zijn. Blijkbaar heeft de KNVB

niet al te veel vertrouwen in haar eigen bondscoach, getuige het feit dat ook Advocaat’s be-

oogde opvolger Ruud Gullit hot news was. De man gooit een balletje op en mag gelijk met

Technisch Directeur Hans van Breukelen praten. Dat het dan om allerlei halve en hele toezeg-

gingen en beweringen niet doorgaat, doet daar niets aan af.

Een uiterst merkwaardige gang van zaken, waarbij duidelijk wordt dat er binnen de KNVB de

nodige verwarring heerst over hoe het de komende tijd verder moet. Er mag dan wel een rap-

port van 180 pagina’s liggen over de toekomst van ons voetbal, maar dat is nu nog maar pa-

pier. Van Oostveen (toen nog in dienst bij de KNVB) riep dat in 2026 Nederland terug is in de

wereldtop, maar dat is kretologie.

Nederland heeft genoeg talent om binnen een aantal jaren weer volop mee te doen in de Eu-

ropese en ook mondiale top. Dat talent moet wel effectief worden gemaakt aan de wetten van

het internationale topvoetbal. Dat gaat niet met bijvoorbeeld het omarmen van een enkele me-

thode, zoals een Verheyen wil doen geloven. Daar is veel meer voor nodig. De kunde en ken-

nis van door de wol geverfde coaches kan daar toe bijdragen.

Niet geheel toevallig, mag je constateren dat de dood van Cruijff mede het einde van een (Ne-

derlands) tijdperk heeft ingeluid. Zijn geheel eigen visie, niet gehinderd door welke belangen

dan ook, is zeer zeker nog steeds toekomstbestendig. Het gaat er om wat er in de praktijk mee

wordt gedaan. De erfenis van Cruijff bestaat niet in het opleiden van fysiek sterke spelers met

een sterke duelkracht, maar juist spelers die de techniek tot in de details beheersen, waar-

door ze uit de duels kunnen blijven en de ruimtes zo optimaal mogelijk kunnen benutten. Het

gaat er om de kwaliteiten van de spelers te zien en te beoordelen en vooral, om ze goed op te

leiden.

Dat is typisch Nederlands, dat worden de “Winnaars van Morgen”. 

Hans Bijvank
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