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VOORWOORD

INHOUD

Van de voorzitter

In de afgelopen maanden hebben we weer een groot aantal bijscholin-

gen aangeboden. Ruim 800 deelnemers hebben, verspreid over het

land, de diverse bijeenkomsten bezocht. Het is dan altijd erg fijn en ple-

zierig om te constateren dat verengingen en trainers graag bereid zijn mee

te werken. Mijn dank gaat dan ook uit naar s.v. Saestum, De Jodan Boys,

v.v. Emmen, DVS ’33, MVV Maastricht, AZ Alkmaar en RKC Waalwijk en

hun (veelal) vrijwilligers en trainersstaf voor de goede samenwerking en

gastvrije ontvangst. Daarnaast ook veel dank en waardering naar onze

eigen mensen in de verschillende districten. Zonder hen zou het onmoge-

lijk zijn al deze bijscholingen te organiseren en in goede banen te leiden. 

Piet de Visser was tijdens een vijftal bijeenkomsten te gast om te vertellen

over zijn werk als scout. Maar daarnaast vertelde hij ook met veel passie

over ‘zijn jongens’ in Ghana. Zijn levensdoel is het opzetten van een voet-

balacademie voor kansarme kinderen. Via zijn eigen foundation

(www.pietdevisserfoundation.org) biedt hij voetbaltalent de mogelijkheid

om zich te ontwikkelen op zijn voetbalacademie in de Ghanese hoofdstad

Accra. En hoewel die missie bijna is volbracht, is (financiële) steun nog

altijd zeer welkom. Het is dan ook erg fijn om te constateren dat tijdens

onze studiebijeenkomsten ongeveer 200 exemplaren van zijn laatste boek

‘Meesterscout’ zijn verkocht. De opbrengst gaat naar zijn foundation.

Daarnaast heeft het bestuur van de VVON gemeend nog eens een extra

bedrag van € 5000,- te schenken aan zijn foundation in de hoop een bij-

drage te leveren aan het verwezenlijken van dit mooie project in Ghana.

Namens de VVON bedank ik Piet de Visser enorm voor zijn bijdrage aan

onze bijeenkomsten en spreek de hoop uit dat hij zelf nog mag gaan mee-

maken dat zijn talenten uit Ghana gaan doorbreken in Europa.

Komende maand (januari) is het weer tijd om de jaarlijkse contributie

voor 2017 te voldoen. Net als vorig jaar zal ClubCollect namens de

VVON uw contributie gaan innen. Ten opzichte van de vorige keer is er

één belangrijke wijziging in de procedure. U dient namelijk zelf een

keuze te maken m.b.t. de betaalwijze. U kunt daarbij kiezen voor IDEAL

of een automatische incasso. Verderop in dit magazine staat meer te

lezen over hoe en wat. Lees dit aandachtig door en bij vragen kunt u

altijd contact met ons opnemen.

Tot slot kan ik u nog melden dat we op 15 december a.s. opnieuw met de

KNVB aan tafel zitten om inhoudelijk te praten over ontwikkelingen, den-

krichtingen en mogelijke aanpassingen op voetbaltechnisch gebied. We

zullen dan o.a. verder praten over de vraag of de bestaande licentie-eisen

in relatie tot de bijbehorende klassen/divisies aanpassing behoeven,

maar ook over de noodzaak en de wens om kwalitatief goede jeugdtrai-

ners op te leiden en hoe we de positie van deze jeugdtrainer kunnen ver-

beteren en opwaarderen. Als VVON hebben wij daar wel ideeën over.

Verder staat op ons lijstje ook de wens om te kijken naar de toelatingscri-

teria van de opleiding UEFA A en UEFA Pro. Wij vinden dat jonge, ambiti-

euze, slimme, goed opgeleide en vernieuwende amateurtrainers meer

mogelijkheden moeten krijgen om door te stromen naar het hoogste di-

ploma en dus ook naar functies in het betaalde voetbal. Een (oud-) top-

voetballer is niet automatisch in de wieg gelegd om ook een goede (top)

trainer te worden. Maar een slimme, en in de burgermaatschappij goed

opgeleide, amateurtrainer met een prima analytisch denkvermogen zou

best wel eens een top trainer-coach kunnen worden. Kijk maar naar Tho-

mas Tuchel (hoofdtrainer Borussia Dortmund en als speler slechts acht

duels in de Tweede Bundesliga) of vraag maar aan onze eigen Marco van

Basten (oud-topspeler ... en de rest is bekend).

Namens mijn collega-bestuursleden, almede onze coördinatoren en

vertegenwoordigers in de districten, wens ik u prettige feestdagen en

een mooi en gezond 2017 toe.

Arnold Westen
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SPECIAL TWEEDE DIVISIE
KONINKLIJKE HFC

In de special Tweede Divisie lichten we in elke editie een club uit die actief is in de
hoogste afdeling van het amateurvoetbal. Dit keer: de Koninklijke HFC uit Haarlem.
Met voorzitter Gert-Jan Pruijn, hoofdtrainer Ted Verdonkschot en hoofd jeugdoplei-
ding Gertjan Tamerus bespraken we de gang van zaken bij de oudste voetbalclub van
Nederland. “Ons doel is om een stabiele topamateurclub te worden.”
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Voorzitter Gert-Jan Pruijn 

“De KNVB wil dat we betaald
voetbalclubje spelen”

De Koninklijke HFC is de laatste

jaren aan een opmars bezig. Inmid-

dels is de club opgeklommen tot het

hoogste amateurniveau in Neder-

land: de Tweede Divisie. Wat veran-

dert die opmars voor de clubleiding?

Voorzitter Gert-Jan Pruijn: “We zijn

al dertig jaar een gedegen en goed

georganiseerde amateurclub.”

Tekst: Rogier Cuypers 

Beeld: Gerrit van Keulen (Sportopbeeld.nl) 

Sportief is de Koninklijke HFC, de oudste voet-

balclub van ons land, uiteraard zeer te spre-

ken over het feit dat ze tot de top van het

amateurvoetbal behoren. Toch is voorzitter

Gert-Jan Pruijn kritisch over de nieuw inge-

voerde voetbalpiramide van de KNVB. “We

spelen graag op het hoogste amateurniveau

van Nederland, maar vinden die nieuwe voet-

balpiramide niets. De KNVB wil dat we als

amateurclubs omwille van één promovendus

naar het betaald voetbal allemaal betaald

voetbalclubje spelen. Dat zijn wij niet. We zijn

een amateurclub met 110 elftallen en daar is

het eerste elftal er eentje van. Een belangrijk

elftal, maar in principe niet belangrijker dan

de andere teams. Ik ben er heilig van over-

tuigd dat het economische model dat de

KNVB in de Tweede Divisie ziet er niet is.”
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Licentie-eisen
De liefst 43 licentie-eisen waar de clubs uit de

Tweede Divisie moeten voldoen, zijn zeker

niet voor iedereen haalbaar. HFC hoort daar-

bij. “We kunnen het ons niet veroorloven om

de bedragen op te brengen die nodig zijn om

aan alle licentie-eisen te voldoen. Ik ben

ervan overtuigd dat meer clubs hier tegenaan

lopen. De afgelopen jaren hebben we het ini-

tiatief genomen om er bij andere clubs naar te

vragen. Het gros heeft aangegeven het niet

eens te zijn met de piramide, maar er wel aan

te kunnen voldoen. Nu het geïmplementeerd

is, ziet de wereld er heel anders uit.”

Eén van de eisen waar HFC niet aan voldoet is

de verlichting op het hoofdveld. “Er staan

geen lichtmasten hier”, wijst Pruijn naar het

hoofdveld. “Wel in juli trouwens, tot een uur

of half elf ’s avonds, haha. Maar in december

wordt het lastig hier. Onze accommodatie is

van de gemeente en de gemeente Haarlem

heeft een schuld van 440 miljoen euro. Dat is

rap aan het teruglopen, maar lichtmasten bij

het hoofdveld van HFC voor één bekerwed-

strijd per jaar is voor de stad geen prioriteit.

En daar heb ik alle begrip voor.”

“Een andere eis waar we niet aan voldoen is

die van de contractspelers”, vervolgt hij. “Een

voordeel daarvan is dat er bij ons een speler

is benaderd om in januari over te stappen,

maar zonder contract is de overschrijfperiode

pas komende zomer. Ik verwacht dat dit sei-

zoen geen sancties worden uitgesproken. We

nemen de eisen wel een beetje met een kor-

reltje zout. Een week voordat we de licentie-

eisen moesten rapporteren was er iemand

van de KNVB die trots concludeerde dat we

aan 40 van de 43 eisen voldoen. Eentje houdt

verband met de verlichting en twee met con-

tractspelers. Vorig jaar bestonden die eisen

niet en hadden we het ook allemaal geregeld.

Het is dus niet zo dat vanwege die eisen alles

is zoals het is, maar omdat we al dertig jaar

een gedegen en goed georganiseerde ama-

teurclub zijn. We zijn nu tweededivisionist,

omdat we de dingen die we al jaren doen

steeds naar een hoger niveau tillen.”

Een evaluatie met andere clubs, daar zit Pruijn

niet op te wachten. “We gaan niet om tafel

met andere clubs. Wij hebben als bestuur

meer dan genoeg mensen waar we mee kun-

nen overleggen om het goed te organiseren.

We hebben geen behoefte om met andere

clubs te overleggen. Het gros van de clubs

denkt er volgens mij ook anders over dan wij.”

Sportief beleid
Het beleid van de Koninklijke HFC is erop ge-

richt dat de jeugd zich dermate ontwikkelt dat

er genoeg toevoer is naar het eerste elftal.

Met die eigen jeugd willen ze een stabiele

factor in de top van het amateurvoetbal wor-

den. Maar HFC is meer dan dat. “We zijn een

zeer diverse club. We hebben teams met jon-

gens en meisjes, spelers met en zonder be-

perking, veteranen en zestig plussers. We

hopen ook het meisjesvoetbal dermate door te

ontwikkelen dat er een vrouwenelftal ont-

staat. Iedereen die lid is van HFC, bijna 2.000

mensen, willen we laten voetballen op een ni-

veau dat bij hun niveau en ambitie past. Som-

migen voetballen puur voor de lol, anderen

willen echt presteren. Onze jeugdopleiding zit

richting de 300 kinderen. We hebben de ambi-

tie dat we een eerste elftal hebben dat voor-

namelijk bestaat uit zelfopgeleide spelers. We

zitten inmiddels in de positie dat onze selec-

tieteams in de jeugd op een hoog niveau spe-

len. Vroeger ging je soms van een sterke C1

naar een zwakke B1. Nu gaan ze van een

hoog niveau naar een hoog niveau. Vanaf de

A-junioren kunnen de spelers bij een tweede

of eerste elftal aanhaken.”

Pruijn vindt het daarnaast belangrijk dat spe-

lers van het eerste elftal deel uitmaken van de

vereniging. “Spelers draaien bardiensten,

doen commissiewerk of zijn jeugdtrainer. We

willen graag dat die jongens bekend zijn in de

club en dat houden we zo.”

Guus Posthumus, bureau licentiezaken KNVB:
“We zijn er transparant over. De onafhanke-
lijke licentiecommissie heeft op 1 november
de documenten en verklaringen van de clubs
gekregen. De commissie is nu bezig om van
alle tweede- en derdedivisionisten de ruim
duizend bestanden te beoordelen. Vervolgens
komt de licentiecommissie bijeen om beslui-
ten te nemen. Een besluit kan inhouden dat
een club een plan van aanpak traject kan wor-
den opgelegd, en/of een boete en/of winst-
puntenaftrek. In het besluitvormingsproces
wordt per licentievoorwaarde en per club be-
keken wat de situatie is. Op basis daarvan ont-
staat een beeld van alle 54 deelnemende
clubs tezamen. De conclusie trekken dat als

een club aan 40 van de 43 licentievoorwaar-
den voldoet dat die 3 geen probleem vormen,
is niet juist. De documenten betreffende het
infrastructurele kader, zoals lichtmasten, moe-
ten uiterlijk 1 maart 2017 aangeleverd worden.
Ook daarover zal de licentiecommissie nog dit
seizoen tot besluiten komen.”

“Verder maak ik graag van de gelegenheid ge-
bruik uit te leggen dat het licentiesysteem, als
onderdeel van de open voetbalpiramide, een
compromis is tussen de BVO’s en de amateur-
clubs. Omdat het systeem is ingevoerd vanaf de
Derde Divisie en per divisie zwaarder wordt,
kunnen de clubs gefaseerd wennen aan wat op
een niveau hoger wordt verlangd. De club die

uiteindelijk toetreedt tot de Eerste Divisie zal
aan de meeste licentievoorwaarden die daar
gelden, al heel behoorlijk voldoen.”

“Als voorbeeld de contractspelers. Clubs in de
Eredivisie moeten 18 contractspelers hebben,
clubs in de Jupiler League 16, clubs in de
Tweede Divisie 13 en clubs in de Derde Divisie
6. Een club in de Tweede en Derde Divisie kan
er bovendien voor kiezen de spelers niet voor
40 uur per week te verlonen, maar voor slechts
12 uur. Aan dit voorbeeld kan voor dit seizoen
2016/’17 worden toegevoegd dat het om 8 res-
pectievelijk 3 spelers gaat omdat alle clubs
voor het eerst in de Tweede respectievelijk
Derde Divisie spelen.”

Wat zijn de gevolgen van het niet voldoen aan de licentie-eisen?



Het bevalt hem wel, die Tweede Divisie. Hoofdtrainer Ted Verdonkschot

kwam afgelopen zomer over als assistent-trainer van Telstar. “Het ni-

veau in deze klasse is ontzettend hoog en je moet iedere week op je

tenen lopen om een resultaat te halen. Iedere wedstrijd is zwaar, want

elke tegenstander heeft veel kwaliteit. De zaterdag Topklasse was al

een behoorlijk sterke competitie, in de zondag Topklasse waren de ver-

schillen wat groter. Je ziet nu ook dat de zondagploegen wat naar onde-

ren zakken en de zaterdagploegen bovenin staan.”

Naast de sterke amateurploegen bevat de competitie ook een aantal

beloftenteams van BVO’s. In principe heeft Verdonkschot geen pro-

bleem met die aanvulling in de Tweede Divisie. “Maar je bent wel af-

hankelijk van wanneer hun eerste elftal speelt. Is dat de dag ervoor, dan

loop je de kans tegen een extra sterk elftal te spelen. De indeling is nu

eenmaal gemaakt, dus daar moet je als club mee omgaan.”

Verdonkschot is een bekende in de top van het amateurvoetbal. Dat is

ook één van de redenen waarom de club juist voor hem heeft gekozen.

Voorzitter Gert-Jan Pruijn. “Het was voor ons belangrijk dat hij veel er-

varing heeft in de top van het amateurvoetbal en dat hij graag wil voet-

ballen met zijn teams. Hij kent ook elke speler in de Tweede Divisie.

Omdat hij de kwaliteiten van de spelers kent, kan hij het vergelijken met

zijn eigen team en kijkt waar hij onze spelers kan ontwikkelen of coa-

chen. Dat zijn belangrijke elementen.”

Doel
Ondanks dat het geen eenvoudige competitie is, heeft Verdonkschot als

doel om lange tijd in de Tweede Divisie actief te zijn. “De Tweede Divi-

sie wordt steeds zwaarder. De ploegen die vorig jaar de boot hebben

gemist, gaan aansluiting vinden. Maar ons doel is om een stabiele

tweededivisionist te worden. Voor nu hebben we meer scorend vermo-

gen nodig, we komen aanvallend wat tekort. Het geeft wel de mogelijk-

heid voor jonge spelers om zich te ontwikkelen. We spelen met een

eigen opgeleide spits van negentien jaar.” 

Visie
“Mijn visie is dat we opbouwend van achteruit tot aanvallen komen”,

vervolgt Verdonkschot over zijn voetbalvisie. “Ik speel graag met lo-

pende mensen, maar je merkt dat het tijd nodig heeft. We hebben na-

melijk in veel duels niet de overhand om dat uit te voren. We hebben

wel een aantal keer op die manier gescoord, maar we blijven er mee

bezig. Als staf praten we erover met de groep, maar ik probeer altijd

vanuit mijn eigen visie te spelen. Bij balverlies zijn er legio mogelijkhe-

den, maar ik heb niet de illusie dat we elke tegenstander vol onder druk

kunnen zetten. Als je dan elk duel een pak slaag krijgt, is dat voor nie-

mand leuk. Er zijn veel slimme ploegen en fouten worden snel afge-

straft. Nu zetten we druk vanaf kop cirkel, maar wellicht kunnen we in

de toekomst hoger druk zetten.” 
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“Op dit niveau
moeilijk om ons eigen
voetbal te spelen”
Het wordt voor de Koninklijke HFC een pittige klus om

zich te handhaven in de hoogste afdeling van het ama-

teurvoetbal. Hoofdtrainer Ted Verdonkschot staat ver-

zorgd en aanvallend voetbal voor, maar merkt dat het

niet eenvoudig is die visie op de mat te leggen. “We

hebben niet de illusie dat we elke tegenstander vol

onder druk kunnen zetten.”

Hoofdtrainer   
Ted Verdonkschot

SPECIAL TWEEDE DIVISIE
KONINKLIJKE HFC



Organisatie:
• Speler 1 passt op speler 2
• Speler 2 kaatst op speler 1
• Speler 1 passt op speler 3
• Speler 3 kaatst op speler 2
• Speler 2 passt op speler 5
• Speler 5 kaatst op speler 4
• Speler 4 kaatst op lopende speler 6

Coaching:
• Goede been inspelen
• Juiste balsnelheid
• Vanuit vooractie aanbieden
• Lopende 3e man niet te vroeg vertrekken
• Hoofd omhoog
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Organisatie:
• Speler 1 passt naar speler 2
• Speler 2 kaatst op lopende speler 1
• Speler 1 passt naar speler 4
• Speler 4 kaatst op speler 3
• Speler 3 kaatst bal naar lopende speler 5

Coaching:
• Goede been inspelen
• Juiste balsnelheid
• Vanuit vooractie aanbieden
• Lopende 3e man niet te vroeg vertrekken
• Hoofd omhoog

Oefenen aanvalsvorm (1)

Organisatie:
• Speler 1 passt op speler 3
• Speler 3 kaatst op lopende speler 2
• Speler 2 passt op speler 5
• Speler 5 kaatst op speler 4
• Speler 4 kaatst op lopende speler 6

Coaching:
• Goede been inspelen
• Juiste balsnelheid
• Vanuit vooractie aanbieden
• Lopende 3e man niet te vroeg vertrekken
• Hoofd omhoog

Oefenen aanvalsvorm (2)

Oefenen aanvalsvorm (3)

OEFENVORMEN 
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Organisatie:
• Speler 1 passt op speler 2
• Speler 2 kaatst op lopende speler 1
• Speler 1 passt op speler 3
• Speler 3 passt op speler 4
• Speler 4 kaatst op speler 3
• Speler 3 geeft steekpass op diepgaande speler 4
• Speler 4 geeft voorzet op inkomende speler 5 en 6

Coaching:
• Goede been inspelen
• Juiste balsnelheid
• Vanuit vooractie aanbieden
• Lopende 3e man niet te vroeg vertrekken
• Hoofd omhoog

Oefenen aanvalsvorm (4)

Oefenen aanvalsvorm (5)

Organisatie:
• 9 tegen 9 plus 2 neutrale spelers - 4x5min
• Balbezittende partij speelt op balbezit met behulp van de 2 keepers,

10x rondspelen is punt
• Verdedigende partij moet de bal veroveren en kan scoren op twee

doelen
• Stap 1: vrij spel
• Stap 2: balbezittende partij 2x raken, verdedigende partij vrij raken
• Stap 3: beide partijen 2x raken

Coaching:
• Balbezittende partij: veld groot, juiste been aanspelen, juiste mo-

ment en manier van aanbieden, onderlinge coaching
• Verdedigende partij: veld klein, juiste moment druk op de bal, onder-

linge coaching

Verbeteren balbezit en omschakeling (aanvallend en verdedigend)

OEFENVORMEN 

Organisatie:
• Speler 1 passt op speler 2
• Speler 2 passt op speler 3
• Speler 3 geeft steekpass op speler 4
• Speler 4 geeft voorzet op inkomende spelers 5 en 6

Coaching:
• Goede been inspelen
• Juiste balsnelheid
• Vanuit vooractie aanbieden
• Lopende 3e man niet te vroeg vertrekken
• Hoofd omhoog
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SPECIAL TWEEDE DIVISIE
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Hoofd opleidingen 
Gertjan Tamerus

“In de boven-
bouw moeten ze 
andere systemen
kunnen spelen”
De jeugdopleiding van de Koninklijke HFC is de
levensader van het eerste elftal. Gertjan Tamerus is
verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en coördinator
van de bovenbouw. “Ik probeer natuurlijk jeugdspelers
naar voren te schuiven bij de hoofdtrainer.”

Gertjan Tamerus werd als voetballer bekend bij Heracles Almelo en

NAC Breda. De spits is inmiddels terug op het ‘oude nest’ bij de club

waar hij als jeugdtrainer van de toenmalige D2 en C2 begon. Op de

vraag waar zijn ambitie ligt, als hoofd opleidingen of trainer, antwoordt

hij met een veelbetekenende lach. Zijn hart ligt als trainer op het veld.

“Het is allebei leuk, maar ik zie mezelf in de toekomst eerder als trai-

ner. Op het veld staan blijft het leukste. Toch sta ik ook in deze rol op

het veld. Ik kijk met trainers mee, geef aanwijzingen en kijk veel wed-

strijden. Daarnaast doe ik de TC 1-cursus en loop ik stage bij Onder19.”

Opleiden jeugdspelers
Het 4:3:3-systeem zit in de filosofie van de club. Ook in de opleiding van

de Koninklijke HFC spelen ze conform die visie. “Maar in principe is het

aan de trainer en het materiaal of ze met de punt naar voren of naar

achteren spelen. In de bovenbouw, dat is vanaf de Onder15,

geven we de trainers mee om verschillende speelstijlen te spelen.

Spelers moeten breed ontwikkeld worden als ze later in het tweede of

eerste willen spelen. Soms is het nodig om een andere spelwijze aan

te nemen.”

En net als bij het eerste elftal maken ze in de jeugdopleiding gebruik

van het periodiseringsmodel van Raymond Verheijen. “We werken in

de opleiding in thema’s, maar die zijn per groep verschillend. In de on-

derbouw gaat het vooral over techniek, in de middenbouw komt het

positiespel meer om de hoek kijken en in de bovenbouw trainen we

meer wedstrijdgericht. We proberen door het seizoen heen te periodi-

seren door bijvoorbeeld twee weken de aanval te trainen, dan een

week omschakelen van aanval naar verdedigen, dan twee weken ver-

dedigen en dan een week omschakelen verdedigen naar aanvallen.

We bieden de trainers deze structuur aan, maar gaan niet controleren

of iedereen het ook daadwerkelijk zo uitvoert. Als trainer zie je de wed-

strijden en de manier waarop jouw team functioneert. Dus soms heeft

net een ander thema de prioriteit.”

“Op bijna alle selectieteams zitten gediplomeerde trainers en alle trai-

ners van de eerste elftallen hebben hun papieren”, geeft Tamerus de

kracht van de opleiding aan. “Dat is ook de reden waarom onze oplei-

ding in de lift zit. We stimuleren onze trainers ook om hun papieren te

halen. Op dit moment volgen ook weer vier of vijf trainers de cursus.

Ook twee spelers van het tweede ruiken aan het trainersvak en heb-

ben zich ingeschreven voor de TC3-cursus van volgend seizoen.”

Doorstroming
In het eerste elftal lopen tien eigen opgeleide spelers rond. Bij eerste

en tweede is dat aantal meer dan de helft. Tamerus probeert dat in

stand te houden. “We overleggen daarover en ik heb natuurlijk wel

de neiging om de trainer te overtuigen voor een eigen speler te kie-

zen. Het is fantastisch om te zien om met spelers te spelen waar ik

training aan heb gegeven. Maar uiteindelijk moeten ze wel het juiste

niveau hebben.”



INTERVIEW 
ONBEVOEGD TRAINEN

De VVON verwacht in de strijd tegen

onbevoegd trainen meer steun vanuit de

KNVB. De situaties rondom onbevoegd

trainen bij RVVH en Kozakken Boys (vorig

seizoen) en meer recent de problemen bij het

aanstellen van een bevoegde trainer-coach

bij de vrouwen van Achilles’29 (zie kader)

waren aanleiding voor een interview met

Arnold Westen (voorzitter VVON) en Jan Dirk

van der Zee (directeur amateurvoetbal KNVB).

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: KNVB & Gerrit van Keulen

“KNVB en VVON 
hechten groot 
belang aan goede 
trainer-coaches”
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De opleidingseisen en de licentieverplichtingen die aan trainer-coa-

ches en clubs worden gesteld zijn opgenomen in de reglementen van

de KNVB. De VVON onderschrijft, als belangenbehartiger van trainer-

coaches, dat trainen en coachen een vak is, en dat aan het uitoefe-

nen van dit vak strenge en hoge eisen moeten worden gesteld.

Adequaat optreden
Arnold Westen (AW) is van mening dat reglementen er niet voor niets

zijn. “Iedere club en ook de trainer-coach moet zich eraan houden, an-

ders hoef je die regels niet te maken. In het nieuws komen clubs die op

een hoog niveau spelen zoals RVVH en Kozakken Boys, maar er zijn

meer clubs die het bewust en soms ook onbewust niet voor elkaar

hebben. De KNVB heeft in het verleden nooit adequaat opgetreden

tegen die clubs: het duurt allemaal te lang en wanneer er dan uiteinde-

lijk wel wordt gestraft dan hebben we het meestal over een kleine

geldboete voor de club en een (deels) voorwaardelijke schorsing van

de onbevoegde trainer-coach en/of ‘stroman’. Als de KNVB daar har-

der tegen optreedt, dan helpt dat. In het rapport ‘Winnaars van mor-

gen’ wordt het belang van een goede trainer-coach onderstreept, maar

als het ergens fout gaat, dan moet de KNVB ook haar verantwoordelijk-

heid nemen en consequent en adequaat durven optreden.”

De VVON is dus zeer duidelijk en helder over onbevoegd trainen en

de wijze waarop dit fenomeen moet worden aangepakt. Hoe denkt

Jan Dirk van der Zee (JDvdZ) hier namens de KNVB over? “We zijn

het voor 99 procent eens met de VVON waar het gaat om het hebben

en opleiden van goede en gekwalificeerde trainers. We leven echter

in een wereld waar niet alles volgens de spelregels gaat. De vraag is

of je strak moet vasthouden aan afgesproken lijnen of soms even

moet meebewegen met de situatie in het belang van de club of de

sport. We moeten echter wel oppassen dat we de trainers met de

juiste papieren niet tekort doen. Als KNVB mogen we dat meer op

ons netvlies hebben en dus staat het ook op de strategische agenda

van de afdeling amateurvoetbal. Iedere voetballer verdient een

goede trainer en dat staat ook in ons rapport ‘Winnaars van morgen’.

De aanwezigheid van goede coaches in zowel top- als breedtesport

is cruciaal. Onderweg kom je soms vreemde situaties tegen en daar

moeten we samen uit zien te komen.”

Moet de KNVB de VVON niet meer steunen?
JDvdZ: “Ons dilemma is dat we al zoveel moeten optreden. Beleid

wat betreft schorsingen, licentievoorwaarden en andere reglemen-

ten. Soms kan een middenweg goed zijn zonder teveel uitzonderin-

gen te creëren, nogmaals in het belang van het voetbal. We proberen

meer vanuit ons voetbalhart te handelen. Ik ben van mening dat we

teveel regels hebben, maar als die er zijn dan moet je deze wel nale-

ven. Toch zijn er bepaalde situaties waarbij je het met elkaar moet

zien te rooien. In principe heeft de VVON gelijk aangaande het onbe-

voegd trainen, maar wij vertegenwoordigen zowel de werkgever

(club) als werknemer (trainer). Dat maakt het voor ons soms lastig en

daar schuurt het soms met belangenorganisaties.”

AW: “Daar verschillen wij dus duidelijk van mening met de KNVB. Re-

glementen zijn er om nageleefd te worden. Door iedereen. Hierin is er

geen ruimte voor interpretatie.” 
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‘De trainer-coach vervult een essentiële en centrale rol in het
voetbal. Hij draagt niet alleen zorg voor het spelplezier en de

motivatie van de spelers/speelsters die aan hem zijn
toevertrouwd, maar ook voor hun voetbaltechnische en tactische
ontwikkeling. Die brede verantwoordelijkheid brengt met zich
mee dat aan de opleiding tot trainer-coach, op welk niveau dan

ook, strenge en hoge eisen mogen worden gesteld.’ 
(Citaat uit KNVB-rapport ‘Winnaars van morgen’).

‘VANUIT EEN GOEDE 
INTENTIE IS EEN AANTAL ZAKEN

MISGEGAAN’



Wat is er misgegaan in de situatie met de vrouwen van Achil-
les ’29 en trainer Judith Thijssen?
JDvdZ: “Er is bij ons een aantal zaken misgegaan, maar wel vanuit de

goede intentie. Goed bedoeld hebben we verkeerd advies gegeven.

Achilles ’29 kondigde vorig seizoen aan te willen toetreden tot de

Eredivisie Vrouwen. Dat vonden we fantastisch, want het is een

kleine competitie en in de regio Nijmegen-Arnhem was er nog geen

eredivisieteam. Belangrijk om te weten is dat bij mijn collega’s van

betaald voetbal een procedure liep om Achilles ’29 - dat bij de man-

nen in de Jupiler League uitkomt - al dan niet een proflicentie te

geven. Dat duurde allemaal erg lang. Toen de club kenbaar maakte

naar de Eredivisie te willen, kwam Judith Thijssen in beeld als hoofd-

trainer. Speelsters zijn ook naar de club gekomen vanwege haar. Ze

gaf haar baan in het ziekenhuis deels op en de club maakte bekend

dat zij de nieuwe hoofdtrainer zou worden. Onze aanname was dat

we voor haar wel een uitzondering konden maken. Ik had aan de ove-

rige zeven eredivisieclubs ook gevraagd of zij daarmee problemen

hadden. Ook zij waren akkoord. We zijn echter voorbij gegaan aan de

spelregels die we met elkaar hebben afgesproken.”

Vervolgens heeft Achilles’29 via de officiële weg een dispen-
satieverzoek ingediend. Wat was de reactie van de VVON?
AW: “Wij hebben, conform de reglementen van de KNVB, dringend

geadviseerd om de dispensatie niet te verlenen. Thijssen voldeed

niet aan de gestelde eisen, er waren geen bijzondere omstandighe-

den en dus hebben we negatief geadviseerd. Dat kon ook niet an-

ders, want dan hadden we als VVON onze geloofwaardigheid richting

de clubs en trainers verloren. De KNVB heeft uiteindelijk, na veel dis-

cussie over en weer, besloten om de gevraagde dispensatie niet te

verlenen. Vervolgens ontstond er een ander probleem. Er waren,

door de KNVB, aan zowel Achilles ’29 als aan Judith Thijssen be-

paalde toezeggingen gedaan die niet konden worden waargemaakt.

Samen met de KNVB en Achilles ’29 zijn we om tafel gaan zitten. Van-

uit de VVON zijn wij toen met de oplossing gekomen om een ‘extra’

coach met een geldige UEFA A licentie toe te voegen aan Achilles

’29.  Deze extra coach zal gaan optreden als coach van Judith Thijs-

sen. Misschien niet de meest gangbare weg, maar zowel Achilles ’29

als ook Judith Thijssen (lid van de VVON) waren onjuist geïnformeerd

door de KNVB en hadden geen schuld aan de ontstane situatie.

Daarom voelden wij het als onze plicht om mee te denken om tot een

oplossing te komen. Wat ons betreft ook een eenmalige oplossing in

een bijzondere situatie waaraan geen precedentwerking mag wor-

den toegekend.”  

Begreep de KNVB het negatieve advies van de VVON inzake
het dispensatieverzoek?
JDvdZ: “In eerste instantie niet. Ik ging ervan uit dat het bestuur

amateurvoetbal de bevoegdheid zou hebben om met sterke argumen-

ten dispensatie te kunnen verlenen. Dit bleek niet mogelijk. Uiteinde-

lijk heeft ook het bondsbestuur geconcludeerd dat ook zij geen dis-

pensatie konden verlenen. Het argument was een uitzondering te

maken omdat het hier ging om de ontwikkeling van het vrouwenvoet-

bal en het stimuleren van vrouwelijke hoofdcoaches, passend in het

plan vrouwenvoetbal dat Minke Booij (manager vrouwenvoetbal) die

seizoen heeft gelanceerd. Ik snap echter ook dat de VVON geen on-

derscheid maakt tussen mannen en vrouwen. 

In potentie is Judith Thijssen gekwalificeerd. Ze doet het ontzettend

goed op de cursus UEFA-A, maar ook dat bleek uiteindelijk geen

grond voor dispensatie. Gelukkig is er, met medewerking van de

VVON, een oplossing gevonden.”

AW: “Als VVON zaten wij uiteraard ook niet op een juridische proce-

dure te wachten, maar de grens was voor ons wel bereikt. Wij had-

den een eventueel besluit van de KNVB om hier dispensatie te

verlenen dan ook absoluut laten toetsen door een rechter. Gelukkig

heeft het niet zover hoeven komen en heeft de KNVB ingezien dat het

verlenen van dispensatie reglementair niet kon”. 

Hoe proberen jullie in de toekomst dergelijke situaties te ver-
mijden?
JDvdZ: “We bespreken de knelpunten met elkaar en daar moeten we

conform de bestaande regels uitkomen. Onze communicatie kan nog

wel een stuk beter. We zien de VVON misschien nog teveel als nood-

zakelijk kwaad dan als stakeholder. Meer en vaker informatie met el-

kaar delen zou helpen dit soort situaties te voorkomen.”

AW: “Onze rol en positie is voor de KNVB kennelijk nog niet helemaal

uitgekristalliseerd. We willen de handen graag ineenslaan, maar zijn

formeel slechts adviserend lid van de ledenraad. Dat betekent dat we

slechts twee keer per jaar worden uitgenodigd voor een ledenraads-

vergadering waar over het algemeen slechts besluiten worden geno-
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‘ALS VVON
WILLEN WE
TIJDIG EN

VOORAF ONZE
INBRENG
HEBBEN’
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men over zaken die informeel al lang besloten zijn. Gelukkig hebben

we inmiddels wel afgesproken dat we daarnaast ook nog twee keer

per jaar worden uitgenodigd voor informeel overleg met de leden-

raad en ook twee keer per jaar bestuurlijk overleg hebben met de

KNVB. Dat is een stap in de goede richting, maar uiteindelijk willen

we natuurlijk aan de voorkant actief meedenken en meepraten in de

(voetbaltechnische) dossiers die de trainer-coach aangaan. Jan Dirk

van der Zee geeft zelf een mooi voorbeeld. Hij geeft aan dat er een

plan is gemaakt m.b.t. vrouwenvoetbal door Minke Booij. Als VVON

kennen wij dat plan niet en hebben het plan ook nooit gezien en dat

mag je toch vreemd noemen.”

Wat wil de VVON verbeteren op het gebied van de positie en
rol van de trainer-coach?
AW: “In het rapport ‘Winnaars van morgen’ is een heel hoofdstuk ge-

wijd aan de rol van de trainer- coach. Daar staat een aantal zaken in

die ook wij hoog op onze agenda hebben staan. Speerpunten voor

ons als VVON zijn in ieder geval:

-  Opleiden van goede jeugdtrainers inclusief een bijbehorende belo-

ning. Het vak van jeugdtrainer moet belangrijker worden gemaakt.

De VVON is van mening dat er ook een licentiebeleid zou moeten

komen binnen het jeugdvoetbal. Om te beginnen zou een licentie-

plicht moeten worden ingevoerd voor alle elftallen die uitkomen op

minimaal divisieniveau. 

-  Voor goede en talentvolle amateurtrainers moeten er meer en be-

tere mogelijkheden komen om door te stromen naar UEFA A en

UEFA Pro. Het zwaartepunt ligt nu teveel bij de ervaring als speler.

Wanneer je een topvoetballer bent geweest wordt je niet per defi-

nitie een goede trainer-coach. Intelligentie, opleidbaarheid en am-

bitie van trainers zou zwaarder moeten wegen. Daarnaast moeten

de opleidingseisen omhoog en zullen we ook het lef moeten heb-

ben om tegen iemand te vertellen dat bij een bepaald niveau

zijn/haar grens ligt. Dat betekent dus ook dat het niveau van de do-

centen omhoog zal moeten.

-  De kwaliteit van bijscholingen moet omhoog. Bij voorkeur meer op

maat en meer interactief (kleinere groepen per niveau). Dat geldt

uiteraard ook voor de bijscholingen die de VVON nu aanbiedt.

Gelet op het feit dat de groep trainers die bijgeschoold moet of wil

worden groot is, ligt hier ook een belangrijke taak voor de KNVB.

Dit zullen we dus bij voorkeur samen moeten oppakken. Bijscholen

is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel

KNVB als ook de VVON.”

Achilles ’29 kondigde vorig seizoen aan te willen toe-

treden tot de Eredivisie Vrouwen met trainer-coach

Judith Thijssen aan het roer. Zij is in september jl. be-

gonnen  met haar opleiding UEFA A en is officieel

niet bevoegd om leiding te geven aan de Groes-

beekse eredivisionist. Achilles ’29 en de KNVB gin-

gen er vanuit dat er een uitzondering gemaakt zou

kunnen en mogen worden. Daar dacht de VVON ech-

ter volstrekt anders over. De VVON adviseerde de

KNVB dan ook dringend om geen dispensatie te ver-

lenen. Uiteindelijk besloot de KNVB terug te komen

op haar zienswijze om dispensatie te verlenen.

Omdat zowel Achilles ’29 als Thijssen daarmee in de

problemen kwamen, besloten KNVB, Achilles ’29 en

de VVON met elkaar om tafel te gaan. Uiteindelijk is

in deze bijzondere situatie een unieke en eenmalige

oplossing tot stand gekomen: de hoofdtrainer krijgt

een bevoegde coach (Jeffrey Kooistra) toegewezen

die haar tijdens trainingen en bij wedstrijden (niet in

de dug-out) ondersteunt en begeleidt. 

Achilles ’29



CONTRIBUTIE-INNING 2017
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ClubCollect gaat in januari 2017 uw contributie innen
LET OP: kleine aanpassing

t.o.v. vorig jaar

Net zoals dat in 2015 en 2016 het geval is ge-

weest, zal de contributie voor het jaar 2017

wederom worden geïnd via ClubCollect. Voor

alle duidelijkheid: ClubCollect is géén incasso-

bureau. 

Ten opzichte van vorig jaar is er een kleine,

maar belangrijke, wijziging opgetreden in de

procedure. U dient nu zelf een keuze te

maken op welke wijze u de contributie wenst

te betalen. Dat kan via IDEAL of via Automati-

sche incasso.

Op welke wijze zal de contributie door
ClubCollect worden geïnd?
ClubCollect neemt de administratieve verwer-

king van de contributie-inningen over. U als lid

wordt door ClubCollect per e-mail of Sms-be-

richt geïnformeerd over de wijze waarop u de

contributie kunt voldoen.

De e-mail of Sms die u ontvangt bevat een link

waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina

komt. Daarna kunt via de knop “Bekijk betaal-

mogelijkheden en betaal” een keuze maken

tussen IDEAL en AUTOMATISCHE INCASSO.

Op of omstreeks woensdag 4 januari 2017 krijgt

u via ClubCollect een e-mailbericht of SMS.

Vervolgens kunt u dus handelen zoals hierbo-

ven beschreven. U dient binnen 21 dagen een

keuze te maken hoe u wenst te betalen.

BETALING VIA IDEAL

Het meest makkelijke is om te betalen via

IDEAL. De contributie wordt dan direct van uw

rekening afgeschreven en u bent klaar.

BETALING VIA AUTOMATISCHE INCASSO

Wanneer u kiest voor AUTOMATSICHE IN-

CASSO, dan zal uw opdracht tot automatische

incasso pas omstreeks 25 januari 2017 aan uw

bank worden aangeboden (hiervan krijgt u

ook bericht) en vervolgens zal het nog gemid-

deld 8 tot 10 dagen duren voordat het bedrag

daadwerkelijk van uw rekening wordt afge-

schreven. Voor u is het dan van belang dat u

vanaf omstreeks 1 februari 2017 beschikt over

voldoende saldo op uw rekening, omdat an-

ders de betaling zal worden gestorneerd.

Stornering kost u dan € 3,50 extra.

Waarmee kunt u als lid ons en uzelf van
dienst zijn?
Gelet op de wijze waarop de contributie zal

worden geïnd, is het van belang dat de gege-

vens op uw persoonlijke profielpagina

(www.vvon.nl/mijn-vvon) actueel en juist zijn.

U zou ons, en uiteraard ook uzelf, een groot

plezier doen door uw gegevens te controleren

en waar nodig te actualiseren. Doe dit bij

voorkeur zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór

het einde van het jaar. Met name uw e-mail-

adres, 06-nummer en uw IBAN-rekeningnum-

mer zijn hierbij van belang. Wanneer u reeds

een persoonlijk account heeft aangemaakt

kunt u inloggen op www.vvon.nl (Inloggen

mijn VVON) met uw e-mailadres en wacht-

woord. Heeft u nog geen persoonlijk account

aangemaakt dan kunt u een account aanma-

ken via www.vvon.nl/leden. 

Betaal op tijd en voorkom dat uw contri-
butienota wordt verhoogd
Wanneer u ervoor zorgt dat uw gegevens ac-

tueel zijn, uw saldo op uw rekening ten tijde

van de automatische incasso voldoende is en

u de aanwijzingen opvolgt die staan vermeld

in de berichten die u van ClubCollect ont-

vangt, dan zal uw contributiebetaling vlekke-

loos gaan verlopen. LET OP: Wanneer u c.q.

uw bank de automatische incasso storneert

vanwege bijvoorbeeld onvoldoende saldo of

omdat u zelf storneert, dan wordt door Club-

Collect een bedrag aan u doorberekent van 

€ 3,50, zijnde storneringskosten.

Uiteindelijk zullen er, net als voorgaande

jaren, ook leden zijn die na diverse herinnerin-

gen niet overgaan tot het betalen van de ver-

schuldigde contributie. Hoewel wij als VVON

flexibel en begripvol zijn, zullen ook wij uitein-

delijk helaas genoodzaakt zijn de vordering

van de contributie uit handen te geven.

Mocht u uw lidmaatschap van de VVON willen

opzeggen dan is dat niet meer mogelijk voor

het jaar 2017. Wilt u uw lidmaatschap met in-

gang van het jaar 2018 opzeggen, dan dient u

dit, conform onze statuten, te doen vóór 1 no-

vember 2017.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van het uitbesteden

van de contributie inning vragen en/of opmer-

kingen, dan kunt u uiteraard een e-mail sturen

naar penningmeester@vvon.nl.

U dient dit jaar zelf een keuze te maken tussen
IDEAL en AUTOMATISCHE INCASSO
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

De regering heeft bij de Memorie van Toelich-

ting (MvT) op de WWZ onder meer gesteld: 

"De aanpassingen van het ontslagrecht in on-
derhavig wetsvoorstel maken het stelsel een-
voudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar
voor werkgevers en meer gericht op het vin-
den van een nieuwe baan (..). Verworvenhe-
den als bescherming tegen willekeur, het
preventieve karakter van het stelsel en de
waarborg van een zorgvuldige procedure blij-
ven niettemin onverkort behouden. "(TK 2013-

2014, 33818, nr 3 blz. 5).

Inmiddels is veel onderzoek verricht naar de

werking c.q. de gevolgen van de WWZ. Uit die

onderzoeken blijkt dat niet alle door de rege-

ring beoogde resultaten van de WWZ zijn ge-

haald. Zo heeft de WWZ niet voor een

vereenvoudiging gezorgd en/of blijkt zij niet

minder kostbaar te zijn. 

In geval van een gerechtelijke procedure dient

het ontbindingsverzoek te berusten op een van

de onder c t/m h genoemde gronden van art.

7:669 lid 3 BW. De gronden zullen voldragen

moeten zijn. Dat betekent dat aan (de grond

voor) het ontbindingsverzoek een uitvoerig

dossier ten grondslag moet liggen. Als de kan-

tonrechter bij de behandeling van de zaak

meent dat er slechts sprake is van een sum-

mier onderbouwd verzoek, zal dit worden af-

gewezen. Wat voor de kantonrechter geldt,

geldt evenzeer voor de Arbitragecommissie

van de KNVB omdat ook dat college evenzeer

naar Nederlands recht oordeelt.

Ontbindingsprocedure
Een ontbindingsprocedure onder de WWZ is

ook niet sneller dan onder het ‘oude’ ontslag-

recht. Immers, als er sprake is van een (te)

summier dossier zal dat altijd moeten worden

aangevuld voordat het aan een rechterlijk oor-

deel zal kunnen worden onderworpen. Met die

aanvulling zal tijd zijn gemoeid. Daarnaast be-

staat de indruk dat vanwege het hiervoor ge-

noemde stelsel van ontbindingsgronden de

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ste-

vig(er) in de arbeidsverhouding is verankerd.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

met wederzijds goedvinden lijkt wel een gro-

tere vlucht te hebben genomen. Waarschijnlijk

wordt dat veroorzaakt door de duidelijkheid

van de wet over de vergoeding die een werk-

gever aan werknemer is verschuldigd als de

arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden

heeft geduurd (art. 7:673 BW). Het enige waar-

over een werknemer, die evenals de werkgever

aan een al te stroeve onderlinge verhouding

een einde wil maken, nog zou kunnen naden-

ken is het antwoord op de vraag of er wellicht

JURIDISCH 

De WWZ ruim een jaar 
na de inwerkingtreding
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de invloed die de Wet Werk en
Zekerheid (WWZ) heeft gehad op de arbeidsmarkt in het algemeen en
die van de trainer-coaches in in het amateurvoetbal in het bijzonder.

Tekst: R. Beele | Beeld: Shutterstock
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kansen zijn op een aanvullende (billijke) ver-

goeding. Tenslotte zou nog over de einddatum

kunnen worden onderhandeld. Voor het ove-

rige zijn er geen onduidelijkheden.

Uit gesprekken met de districtscoördinatoren

van de VVON is mij gebleken dat de beëindi-

gingen met wederzijds goedvinden vaker

plaatsvinden dan voorheen. Dat zou bijvoor-

beeld kunnen duiden op een grotere bereid-

heid bij voetbalwerkgevers om trainer-

coaches tegemoet te komen bij het bieden van

vergoedingen in het kader van een beëindi-

ging met wederzijds goedvinden. Ik sluit niet

uit dat voetbalwerkgevers, al of niet daartoe

geïnformeerd, het risico van een arbitrale pro-

cedure tot ontbinding te groot achten en

daarom wellicht bereid zijn een grotere (finan-

ciële) stap in de richting van de trainer-coach

te doen. Immers bij een ontbindingsverzoek

door de voetbalwerkgever zal (ook) de Arbitra-

gecommissie toetsen aan de mate waarin aan

de aangevoerde ontslaggrond is voldaan. Als

daartoe alleen teleurstellende sportieve resul-

taten zouden worden aangevoerd is het oor-

deel van de Arbitragecommissie ongewis.

Gewijzigde ketenregeling 
Een andere belangrijke doelstelling van de

WWZ is dat de grote mate van flexibiliteit die

onder het oude ontslagrecht bestond, zou wor-

den verminderd. Om dat te bereiken is in de

WWZ de ketenregeling van artikel 7:668a BW

gewijzigd. Onder het oude ontslagrecht bestond

de mogelijkheid dat, voordat sprake was van

een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd,

een (voetbal)werkgever met dezelfde trainer-

coach drie arbeidsovereenkomsten voor be-

paalde tijd kon sluiten in een periode van drie

jaar met een interval van telkens drie maanden

of minder. Ik ben in de praktijk de meest uiteen-

lopende constructies tegengekomen waarmee

voetbalwerkgevers hebben getracht aan de ge-

volgen van die bepaling te ontkomen.

Het nieuwe art. 7:668a BW maakt het voor

voetbalwerkgevers in de amateursector vrij-

wel onmogelijk om onder dezelfde arbeidsver-

houding trucs of constructies toe te passen. 

Dat wordt veroorzaakt door de nieuwe keten-

bepaling waarin (a) de intervallen tussen de

opeen- volgende arbeidsovereenkomsten voor

bepaalde tijd zijn vergroot van drie naar zes

maanden en (b) na 24 maanden (de intervallen

inbegrepen) al een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd ontstaat. Als in de

(amateur)voetbalwereld tussen de ene ar-

beidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de

daaropvolgende telkens een periode van zes

maanden zou worden ingelast om aan de on-

bepaalde tijd van de arbeidsovereenkomst te

ontkomen, is dat in de praktijk niet werkbaar. 

Voetbalwerkgevers trachten dan ook op an-

dere manieren aan de onbepaalde tijd van de

arbeidsovereenkomst te ontkomen, terwijl de

relatie met de trainer-coach over meerdere

jaren zou kunnen bestaan. 

Payroll-constructie
Het gebruikmaken van een payroll-construc-

tie is een van die manieren. In de meeste ba-

sale vorm van payrolling heeft de

voetbalwerkgever de loonadministratie aan

de payroll onderneming uitbesteed. De trai-

ner-coach heeft dan slechts een administra-

tieve relatie met de payroll organisatie.

Echter, hoe verder de bemoeienis van de pay-

roller gaat, hoe meer er sprake kan zijn van

een arbeidsovereenkomst met het payrollbe-

drijf. Dat bedrijf krijgt dan steeds meer de

kleur van een uitzendbedrijf. Onder dergelijke

omstandigheden spreekt men wel van drie-

hoeksrelaties, waarbij onderscheid wordt ge-

maakt tussen de formeel werkgever (het pay-

rollbedrijf) en de materiële werkgever (de

voetbalwerkgever). Sportservicebureaus tra-

den en treden vaak op als payrollbedrijf.

Omdat deze organisaties zich als formeel

werkgever presenteerden en ook een arbeids-

overeenkomst met de trainer-coach sloten

waarbij werd overeengekomen dat deze werd

"uitgeleend" aan de voetbalwerkgever, werd al

snel aangenomen dat sprake was van een uit-

zendrelatie. De formeel werkgever verklaarde

dan bovendien een cao van toepassing op de

met de trainer coach gesloten arbeidsover-

eenkomst. Of een dergelijk incorporatiebeding

in een gerechtelijke procedure (niet Arbitrage-

commissie van de KNVB, maar de ‘gewone’

rechter was in dat geval bevoegd) zou hebben

stand gehouden, valt zeer te betwijfelen. De

betreffende cao bood de mogelijkheid dat van

de ketenregeling werd afgeweken. 

Overigens kan onder de WWZ bij cao de peri-

ode van 24 maanden naar ten hoogste 48

maanden worden vergroot voordat sprake is

van een arbeidsovereenkomst voor onbe-

paalde tijd. Dat geldt ook voor het aantal ar-

beidsovereenkomsten dat in die tijd kan

worden gesloten: van maximaal 3 naar maxi-

maal 6 voordat de arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd geldt.

ZZP'er
Een andere weg die voetbalwerkgevers soms

bewandelen om aan de verplichtingen van de

hoedanigheid van werkgever en aan die van

de (gevolgen van de) onbepaalde tijd arbeids-

overeenkomst te ontkomen, is het aansporen

van de trainer-coach om als zelfstandige (ZZP-

er) aan de slag te gaan. Sommige trainer-coa-

ches blijken zich daarin te kunnen vinden.

Echter, zodra zich dan in de (ZZP) praktijk pro-

blemen voordeden bleken de nadelige gevol-

gen van die hoedanigheid groter dan voorzien.

In de volgende bijdrage van trainer-coach zal

ik op de juridische (schijn) zelfstandigheid

nader ingaan.

HET NIEUWE ART. 7:668A BW MAAKT HET VOOR

VOETBALWERKGEVERS IN DE AMATEURSECTOR VRIJWEL

ONMOGELIJK OM ONDER DEZELFDE ARBEIDSVERHOUDING

TRUCS OF CONSTRUCTIES TOE TE PASSEN.
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Vasthouden aan je visie
Mark Evers, hoofdtrainer Swift

"Ik houd altijd vast aan mijn aanvallende voetbalvisie. Daar geloof ik in, alleen
díe visie kan ik overtuigend op mijn spelers overbrengen." Experimenten met
een andere speelwijze bevielen Swift-trainer Mark Evers slecht. "De wedstrijd
tegen DOVO was de meest pijnlijke in mijn trainerscarrière."

Tekst: Martin Veldhuizen | Beeld: Paul Stoeltie

"Twee jaar geleden draaiden we met Odin'59

een fantastisch seizoen. We werden net geen

kampioen, maar in de nacompetitie startten we

uitstekend door Achilles Veen met 3-1 te klop-

pen. Zij wonnen vervolgens met 2-1 van DOVO,

waardoor we het laatste duel met 3-0 mochten

verliezen. We gingen er vanuit dat DOVO mas-

saal voor de aanval koos en begonnen iets

voorzichtiger aan de wedstrijd dan normaal,

zakten in tot de middellijn. Het werd de meest

pijnlijke avond in mijn trainerscarrière... Bij rust

was het al 4-0, we verloren uiteindelijk met 8-0!

Die avond leerde ik, dat je altijd moet spelen

vanuit je eigen visie, de speelwijze waar je in

gelooft. We hadden ons teveel aangepast."

Balbezit
Mark Evers is inmiddels aan zijn tweede (en

laatste, zie kader) seizoen bezig bij zaterdag-

hoofdklasser Swift. Ook bij de Amsterdamse

club merkten ze dat Evers aanvallend voetbal

predikt, gebaseerd op balbezit. "Ik voetbal lie-

ver om te winnen dan om niet te verliezen.

Natuurlijk telt, ook in de top van het amateur-

voetbal, het resultaat en is het geen garantie

dat je met aanvallend voetbal wint. Maar ik

ben ervan overtuigd dat een ploeg die zes

keer op rij dankzij een stiekeme counter met

1-0 wint, veel minder plezier heeft dan een

ploeg die met mooi voetbal vier van de zes

wedstrijden in winst omzet. En plezier is nu

eenmaal een niet te onderschatten factor."

De gunst van zijn spelers, het bestuur, de

sponsors of het publiek is echter niet de be-

langrijkste drijfveer van Evers om vast te hou-

den aan zijn aanvallende voetbalvisie. "Om

spelers te kunnen overtuigen moet je met pas-
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sie op het trainingsveld staan. Die passie en

overtuiging straal ik alleen uit als balbezit en

aanvallen het uitgangspunt is. In de twaalf

jaar die ik nu trainer ben, heb ik mijn speel-

wijze weleens aangepast naar de omstandig-

heden van dat moment. Dan liet ik het initiatief

bijvoorbeeld wat meer aan de tegenstander.

Meestal beviel mij dat erg slecht."

Beste spelers
Trainers en spelers zeggen in interviews vaak

'we doen het met z'n allen', of 'het team is be-

langrijker dan het individu'. Evers houdt er een

meer uitgesproken mening op na. "Ik doe niet

aan 'we zijn allemaal gelijkwaardig'. Ik be-

noem de twee of drie beste spelers in mijn se-

lectie en vertel de rest dat ik hen kei- en

keihard nodig heb, maar dat ze ondersteunend

zijn aan die twee of drie."

In een notendop ziet de aanvallende speel-

wijze van Evers er als volgt uit. De opbouw

begint in principe met een pass op één van de

centrale verdedigers. Ook als die een aanval-

ler in zijn nabijheid weet, zegt Evers. "Die eer-

ste pass vind ik belangrijk, omdat er dan

vanzelf beweging en dus ruimte ontstaat. Ge-

vaarlijk? Kom op zeg, we spelen in de hoofd-

klasse, een pass over tien meter moet

iedereen kunnen geven." Vervolgens moet de

bal zo snel mogelijk naar de beste spelers, zij

moeten met de ideeën komen. "Vroeger ston-

den creatieve spelers vooral op aanvallende

posities, maar doordat veel ploegen compact

spelen is daar nauwelijks nog ruimte."

Evers posteert één of twee van zijn beste spe-

lers daarom meestal op de 'zes' en/of 'acht'.

"Op die plekken van het veld heb je vaak maar

één tegenstander, ligt er meer ruimte. Als we

de spelers op die posities aan de bal krijgen,

hebben we meeste kans om op het midden-

veld of voorin een mannetje meer te creëren

en zo de tegenstander onder druk te zetten."

In de speelwijze van Evers moet het namelijk

dáár gebeuren, op de helft van de tegenstan-

der. "Inderdaad. En door de beste spelers in

mijn selectie expliciet te benoemen, geef ik

hen het vertrouwen dat ze een belangrijke rol

spelen in die speelwijze."

Comfortzone
Evers loodste zijn ploegen in twaalf seizoenen

liefst elf keer naar het linkerrijtje. Bij elke club

die hij voor Swift diende, pakte hij bovendien

minimaal twee prijzen. "De eerste paar seizoe-

nen dacht ik nog dat het gewoon mee zat.

Gaandeweg ging ik echter steeds meer gelo-

ven in mijn aanpak. Bij Odin'59 passeerde ik

de clubtopscorer, een fenomeen die altijd

scoorde. Voor mijn speelwijze zocht ik echter

een ander type. Het was geen makkelijk 'ge-

vecht', maar ik bleef vasthouden aan mijn

visie en uiteindelijk hadden we een prachtig

jaar waarin we tweede werden. Toen heb ik al

ervaren dat je moet doen waar je als trainer in

gelooft. Het is goed om af en toe uit je com-

fortzone te stappen, om te leren en jezelf te

ontwikkelen. Maar aanvallend voetbal kan ik

met veel meer passie en overtuiging brengen

dan inzakken en doelpunten voorkomen. Die

wedstrijd tegen DOVO was niet alleen een

pijnlijke, maar ook een hele leerzame les."

Mark Evers (01-08-1979) speelde bij Ajax, AZ, ADO’20 en EDO
voordat hij in 2006 trainer werd van tweedeklasser Kennemer-
land. Met die club won hij twee periodetitels. Na drie seizoe-
nen vertrok hij naar EDO, waarmee hij in drie jaar van de tweede
naar de hoofdklasse promoveerde. Ook bij Odin'59 veroverde
Evers twee periodetitels in drie seizoenen, waarna hij naar Swift
vertrok. Met die club bereikte hij vorig seizoen de finale om de
districtsbeker, waarin het pas in de verlenging het hoofd boog
voor topklasser Magreb'90 (3-2). Na dit seizoen vertrekt Evers
bij Swift. 

"Het is een bijzondere club, waar veel spelers vooral met hun
maatschappelijke carrière bezig zijn. Voetballen is voor hen bij-

zaak, ze hoeven niet zo nodig beter te worden. Maar ik denk dat er veel meer uit deze selec-
tie te halen is. Het kost enorm veel energie om mijn voetbalvisie over te brengen, eigenlijk
staan ze er onvoldoende voor open. Daarom ga ik na dit seizoen weg, hoewel ik het uitstekend
naar mijn zin heb. Ik wil ook beslist afscheid nemen met een prijs."

"Afscheid met een prijs"

"OM SPELERS TE KUNNEN OVERTUIGEN MOET JE 
MET PASSIE OP HET TRAININGSVELD STAAN"
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Organisatie:
• Veld: volledige breedte + helft + 20 meter
• Posities 2, 5, 7, 9, 10 en 11 dubbel bezet, posities 3, 6, 8, K en V enkel
• Speler 3 zoekt 6 tussen de linies (te korte bal is altijd kaats)
• Speler 6 speelt bal strak in op 7
• Speler 7 wacht op diepgang 2 en kaatst op 6 of speelt direct diep op 2
• Ontvangt speler 6 de bal, dan speelt hij diep op 2
• Speler 2 geeft voorzet op 9, 10 en bijsluitende 11
• Oefening kan ook links uitgevoerd worden

Coaching:
• Strak durven inspelen
• Goede balsnelheid
• Juiste moment van aanbieden
• Looplijnen voor de goal

Oefenen opbouw helft tegenstander

Organisatie:
• Veld 70x40 meter, verdeeld in twee vakken
• 8v7 + 2 keepers
• Positiespel in vak één 7 + 1 keeper v 6 (= overtal)
• Na (bijv.) 8x rondspelen verplicht diep spelen op 9 in andere vak
• Alle spelers bijsluiten en partijspel 8v7 + twee keepers over gehele

veld
• Stel zelf tijdslimiet voor partij

Coaching:
• Lef in opbouw en passing
• Moment van vragen speler 9
• Bal nacoachen
• Opengedraaid staan
• Positiewisselingen 6, 8 en 10

Verbeteren positiespel eigen helft

Organisatie:
• Veldbreedte 16 meter, lengte naar eigen inzicht
• Spelers 2, 3, 4, 5 en 9 draaien door, speler 6 blijft staan
• Spelers 3 en 4 zoeken 2 en 5
• Spelers 2 en 5 spelen 6 in, bij voorkeur tussen de linies
• Speler 6 speelt schuine bal vooruit op aanspeelpunt 9 of 10 
• Spelers 2 en 5 sluiten bij om af te werken, of 9 of 10 werkt zelf af

Coaching:
• Balsnelheid
• Opengedraaid staan bij aannames

Opbouw via centrale middenvelder

OEFENVORMEN 



DVS'33

Verbeteren speelwijze via
video-analyse en statistieken”

Roeland ten Berge, hoofdtrainer DVS'33

"Filmpjes en cijfers maken veel

duidelijk." Roeland ten Berge is

hoofdtrainer van derdedivisionist

DVS'33 uit Ermelo. Tijdens het bij

zijn club georganiseerde trainers-

congres vertelde Ten Berge hoe hij

met behulp van video-analyse en

statistieken zijn speelwijze pro-

beert te verbeteren. "Hoe krijgen

we op de helft van de tegenstander

een speler ingedraaid naar voren

aan de bal?"

Tekst en beeld: Martin Veldhuizen

Plezier, vermaak, genieten en passie. Deze vier

kernwoorden vormen de bouwstenen voor de

voetbalvisie van Roeland ten Berge, hoofdtrai-

ner van derdedivisionist DVS'33 uit Ermelo.

"Voetbal gaat om winnen, maar ik wil ook ver-

maakt worden. Ik stel mijzelf dan ook altijd de

vraag: hoe kan ik er als trainer voor zorgen dat

mensen met plezier naar onze wedstrijden kij-

ken? Ik wil dominant, aanvallend voetbal spe-

len, waarbij we zo snel mogelijk een speler

ingedraaid naar voren aan de bal willen krij-

gen. Alle trainingen en besprekingen staan in

het teken van die speelwijze. Om mijn speel-

wijze te verbeteren en de individuele ontwik-

keling van mijn spelers te bevorderen maak ik

gebruik van video-analyse en statistieken.

Filmpjes en cijfers maken zo veel duidelijk."

Duidelijke structuur
Ten Berge gebruikt de voorbereidingsperiode

op een nieuw seizoen vooral om zijn speel-

wijze over te brengen op zijn spelers. "Ik vertel

hoe ik wil aanvallen, verdedigen en omscha-

kelen. Alle trainingen, maar ook alle gezamen-

lijke en individuele besprekingen staan gedu-

rende het hele seizoen in relatie tot die speel-

wijze. Dat zorgt niet alleen bij mijzelf, maar

ook bij mijn staf en spelers voor een duidelijke

structuur."

In de speelwijze van Ten Berge is een bal-

vaste spits niet per se noodzakelijk. "We zijn in

Nederland te lang in het traditionele 1:4:3:3

blijven hangen. Ook ons spel is gebaseerd op

balbezit, maar ik kies liever voor veel bewe-

ging in de vrije ruimtes en spelers die de hele
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zijkant kunnen bespelen. Via kort combinatie-

spel met veel positiewisselingen proberen we

de tegenstander uit te spelen en kansen te

creëren. Korte, snelle passes zijn immers veel

moeilijker te verdedigen dan een lange pass."

Ballen die eindeloos achterin worden rond

gespeeld op zoek naar een opening, het is

niet wat Ten Berge van zijn ploeg verlangt. "Ik

eis dat er in hoog tempo via het middenveld

wordt opgebouwd, waarbij we minimaal één

verdediger willen doorschuiven. Via driehoek-

jes en één-tweetjes proberen we dan zo snel

mogelijk een speler ingedraaid naar voren

aan de bal krijgen. Het liefst op de helft van de

tegenstander. Daar moet het spel worden ver-

sneld, door met zo min mogelijk balcontacten

per speler een scoringskans te creëren. Het is

daarbij zaak dat spelers doorbewegen, maar

alle posities moeten wel bezet blijven."

Vijf seconden
Verliest DVS'33 de bal, dan proberen ze die

binnen vijf seconden terug te veroveren. "We

willen de tegenstander geen gelegenheid

geven om diep te spelen. Daarom zetten we

direct druk op de kant waar de bal is, waarbij

we in principe blijven jagen tot we de bal heb-

ben. Lukt dat niet, dan komen alle spelers zo

snel mogelijk achter de bal. Tijdens trainingen

tel ik regelmatig hardop af van vijf naar nul, dat

stimuleert de spelers in hun jacht op de bal."

Zodra de bal veroverd is worden de ruimtes

direct groot gemaakt, vervolgt Ten Berge. "De

tegenstander staat meestal nog niet georgani-

seerd, waardoor de mogelijkheid er ligt om

snel tot scoren te komen. Ook nu proberen we

direct diep te spelen, om iemand met zijn ge-

zicht naar het doel van de tegenpartij aan de

bal te krijgen. Bij voorkeur via een korte com-

binatie en zonder dat spelers met de bal gaan

lopen. Want dat zie je vaak gebeuren als ie-

mand de bal verovert. Lopen kost echter meer

tijd dan passen, bovendien is de kans op bal-

verlies groter. Een korte pass is daarom vaak

een veel betere oplossing.

Camera's
Om de speelwijze van zijn ploeg te ontwikke-

len en verbeteren heeft Ten Berge bij DVS'33

een aantal hulpmiddelen tot zijn beschikking.

Eén van die hulpmiddelen is het gebruik van

video-analyse en statistieken. "Langs ons

hoofdveld hangen vier camera's die 24 uur

per dag aan staan. We kunnen dus alle trai-

ningen terugzien. Tijdens wedstrijden gebrui-

ken we zelfs een vijfde camera die niet alleen

de bal volgt, maar zo wordt ingesteld dat alle

linies in beeld zijn."

Het bedrijf Ortec codeert vervolgens alle

beelden van de thuiswedstrijden. Per duel

ontvangt Ten Berge ongeveer drieduizend

clips, inclusief statistieken. Het geeft hem in-

zicht in het aantal passes, duels, doelpogin-

gen, balbezit en overtredingen op zowel

team- als individueel niveau. Ook de ontwik-

keling ten opzichte van eerder gespeelde

wedstrijden is zichtbaar. "De beelden en sta-

tistieken analyseer ik samen met mijn staf op

basis van de structuur aanvallen-verdedigen-

omschakelen. Onze analyse bespreken we

met de spelers, waarbij we een aantal beel-

den en cijfermatige resultaten tonen. Het

liefst gebruiken we positieve beelden, waarin

het ging zoals wij dat voor ogen hebben.

Maar natuurlijk laten we soms ook situaties

zien waarin het mis ging. Filmpjes en cijfers

maken immers zó veel duidelijk."

Ten Berge haalt een voorbeeld aan, "Om ie-

mand zo snel mogelijk ingedraaid naar voren

aan de bal te krijgen, laten we beelden zien

van onze opbouw en de momenten dat we de

bal veroveren. We zoomen in op de positie
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"WE PROBEREN ZO SNEL MOGELIJK EEN SPELER
INGEDRAAID NAAR VOREN AAN DE BAL KRIJGEN"
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"BEELDEN EN STATISTIEKEN ANALYSEREN WE OP 
BASIS VAN AANVALLEN-VERDEDIGEN-OMSCHAKELEN"

en loopacties van verschillende spelers en

op de passes die vóór- of achteruit of breed

worden gegeven. Vervolgens gaan we met

de spelers in gesprek om te kijken hoe het

(nog) beter kan."

POP-gesprekken
De gesprekken houdt Ten Berge met het hele

team, per linie en met individuele spelers.

"Soms laat ik ze in kleine groepjes discussië-

ren over een specifiek onderdeel van onze

speelwijze. Dan zet ik bijvoorbeeld de spelers

die bij onze opbouw betrokken zijn bij elkaar,

of de vijf spelers die aanvallen als belangrijk-

ste taak hebben. Ook in de POP-gesprekken

met mijn spelers gebruik ik de beelden. Eén

van mijn middenvelders gaf laatst aan moeite

te hebben met het kiezen van de juiste positie

in onze opbouw. Wij selecteerden een paar

clips waarin onze rechter centrale verdediger

in balbezit was. De speler kon vervolgens zien

waar hij stond in die situaties en wat hij deed.

Aan de hand van de filmpjes bespraken we

samen mogelijke andere opties. Hierdoor

weet hij inmiddels een stuk beter welke mo-

gelijkheden hij heeft."

Ten Berge realiseert zich, dat niet iedere ama-

teurclub over opname-apparatuur beschikt en

een bedrijf kan inhuren dat allerlei statistieken

vervaardigt. Toch is er meer mogelijk dan de

meeste clubs nu doen op het gebied van

video-analyse en statistieken. "Met een tele-

foon of een eenvoudige camera kun je ook fil-

men. En statistieken als passes, corners,

balverlies en balverovering kun je ook ge-

woon turven. Laat één van je stafleden dit

doen, of spelers die geblesseerd zijn."

Duidelijk plan
Een belangrijke voorwaarde is volgens Ten

Berge wel, dat je een duidelijk plan hebt. "Be-

paal hoe je wilt voetballen en hoe je dit wilt

overbrengen op je spelers. De manier van

trainen moet je namelijk koppelen aan je

speelwijze, met een duidelijke structuur. Hulp-

middelen als video-analyse en statistieken

kunnen je daarbij helpen, maar ze lukraak ge-

bruiken heeft niet zo heel veel zin."

Na afloop van zijn presentatie demonstreerde Ten Berge met zijn selectie een aantal wed-
strijdgerichte oefenvormen die in het teken staan van de speelwijze van DVS'33. De spelers
begonnen met een positiespel. "Dat doen we bijna elke training. Afhankelijk van het aantal
spelers zetten we twee organisaties uit waarin we starten met 7v2 of 8v2 en dit uitbouwen
naar 6v3 of 7v3. De nadruk ligt op het voetenwerk, de spelers moeten ingedraaid staan en
meebewegen met de bal, die ze maar één keer mogen raken. De passes zijn strak en over de
grond."

De tweede oefening was een uitgebouwd positiespel 9v9+1. Zonder doelen maar met aan beide
zijden van het veld (45x30 meter) drie poppen. Het doel was om via positiespel iemand op de
helft van de tegenstander ingedraaid naar voren te krijgen. Scoren kon door na een loopactie
de bal uit een pass achter de poppen aan te nemen. Lukte het om daarna de bal opnieuw door
de poppen bij een bijgesloten medespeler te krijgen, dan kreeg men een extra punt. "Deze oefe-
ning dwingt ze om diep te spelen. De spelers moeten dus voortdurend doorbewegen om te
kunnen scoren en rond de goal moeten ze goed kijken of er iemand beter voor staat."

Vervolgens werden drie oefeningen uitgevoerd die Ten Berge gebruikt om zijn speelwijze te
ontwikkelen (zie oefenvormen). De laatste oefening was een partijspel 8v8 + 2 keepers. Het
versmalde veld van zestienmeter tot zestienmeter was ingedeeld in drie vakken. In het op-
bouwvak mocht de bal twee keer geraakt worden, in het middenvak één keer en in het aan-
valsvak weer twee keer. "Ook deze oefening heeft als doel om op het middenveld een speler
ingedraaid naar voren te krijgen. Loopacties ten opzichte van elkaar zijn daarbij belangrijk, net
als het versnellen in de eindfase." 

Wedstrijdgerichte training
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Doel: op de helft van de tegenstander het spel versnellen om bal zo
snel mogelijk bij een speler te krijgen die ingedraaid naar voren staat.

Organisatie:
• Veld 30x30 meter
• Twee doelen
• 9 spelers + 2 keepers
• Op eigen helft twee keer raken, op helft tegenpartij één keer

Coaching:
• Derde man onderweg op het moment van passen
• De bal zo snel mogelijk naar iemand die ingedraaid naar voren staat
• Wie staat er het beste voor

4 tegen 4 + 1

Doel: via driehoekje tegenstander uitspelen en afronden

Organisatie:
• Voldoende spelers en ballen
• Twee poppen of pylonen
• Veld van doellijn tot +/- 25 meter
• Groot doel met keeper
• Speler 1 speelt in op speler 2 die zich aan zijkant aanbiedt
• Speler 2 kaatst en maakt zich centraal aanspeelbaar
• Speler 1 maakt één-twee met speler 2
• Speler 1 speelt opnieuw naar speler 2, die bal zijwaarts terug passt

naar speler 1
• Speler 1 rondt af

Coaching:
• korte combinatie, bal over de grond
• goed indraaien in richting van de pass
• meebewegen met bal
• alles ineens

Afronden vanuit kort combinatiespel

Doel: conditionele training waarbij eigenschappen speelwijze aan bod
komen

Organisatie:
• Voldoende spelers en ballen
• Veld van doellijn tot +/- 25 meter
• Groot doel met keeper
• Speler 1 sprint over 15 meter
• Aan het eind snelle draai, waarna speler 2 bal inspeelt
• Speler 1 kaatst bal terug en loopt door richting doel
• Speler 2 speelt bal in de loop en speler 1 rondt af
• Serie van 8x15 meter + 10 seconden rust

Coaching:
• snel voetenwerk bij sprint en wenden en keren
• combinatie bal over de grond
• bal ineens spelen

Conditietraining vanuit speelwijze

OEFENVORMEN 
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Meesterscout                    Piet de Visser, Chelsea

"Scout ook binnen je eigen club"

"Oh, wat heb ik gisteren zitten juichen! Wat

een geweldige pot voetbal was dat." Een dag

na de 4-0 triomf op Manchester United wipt

de 82-jarige (!) Piet de Visser opgewonden op

zijn kruk. De scout van Chelsea geniet in de

kantine van DVS'33 zichtbaar na van de over-

winning van de Londense club, die hem in

2005 als scout in dienst nam. De Visser is naar

Ermelo gekomen om over zijn vak te vertellen,

tussendoor schudt hij de ene na de andere

anekdote uit de mouw van zijn iets te ruim uit-

gevallen colbert. Verhalen die te lezen zijn in

zijn boek 'Meesterscout', dat dit voorjaar ver-

scheen. Over de inhoudelijke kant van zijn

werkzaamheden vertelt de geboren Zeeuw

net zo enthousiast en bevlogen.

Zak appels
"Scouten kun je niet leren, het moet in je zit-

ten. Als kind haalde ik voor het straatvoetbal

goede voetballertjes uit andere buurten over

om in ons team te komen spelen. Mijn vader

was groenteboer, als beloning gaf ik ze een

zak appels. En als jonge trainer bij Sparta be-

keek ik talloze trainingen en wedstrijden van

clubs in de buurt van Rotterdam. Zo ontdekte

ik onder andere de latere international Hans

Eijkenbroek."

Meer dan vijftig jaar later kan De Visser di-

verse elftallen samenstellen met voetballers

die hij scoutte. Petr Cech, David Luiz, Mark

van Bommel, Ruud van Nistelrooij, Eden Ha-

zard en vele anderen, allemaal kwamen zij via

De Visser bij een grote club terecht. "Ik beoor-

deel voetballers op vijf punten. Allereerst de

techniek van een speler. Hoe is zijn balaan-

name en passing, kan hij zichzelf vrijspelen?

Ook let ik op zijn visie, kan een speler de wed-

strijd 'lezen'? Vaak zijn dat de goudhaantjes.

Fysieke kenmerken als kracht, snelheid en

loopvermogen worden steeds belangrijker.

Net als mentaliteit. Om die te beoordelen be-

kijk ik ook de trainingen en probeer ik tijdens

toernooien in hetzelfde hotel als de betref-

fende voetballer te verblijven. Tenslotte kijk ik

ook naar het karakter. Uit wat voor nest komt

de speler, wat is zijn achtergrond?"

Tien kilo
Voldoet een voetballer aan alle vijf de punten,

dan heeft De Visser een potentiële kanjer in

het vizier. "De kunst is wel om verder te kijken

dan het niveau van de speler op dat moment.

Het gaat vooral om de potentie. Als trainer

van Willem II haalde ik ooit Frank van Straalen

en Hans Werdekker naar Tilburg. Van Straalen

was bij LONGA tien kilo te zwaar, maar ik zag

hem spelers passeren alsof ze er niet ston-

den. En Werdekker was al 27 toen ik hem met

het Nederlands amateurelftal geweldig zag

spelen tegen het grote Oranje."

Na weer een smeuïg verhaal, dit keer over zijn

bezoek aan een Braziliaanse nachtclub, sloot

De Visser af met een tip: "Heren trainers, ga

eens kijken bij amateurclubs in de buurt. Of

scout binnen je eigen club. Goede voetballers

zijn echt overal te vinden."

" GOEDE VOETBALLERS ZIJN ECHT OVERAL TE VINDEN"

Als trainer van Willem II haalde hij amateur Hans Werdekker naar Tilburg.
Voor PSV scoutte hij Mateja Kezman, Chelsea bezorgde hij Petr Cech. Piet
de Visser, sinds 2005 werkzaam voor de ploeg uit Londen, hield tijdens het
trainerscongres bij DVS'33 een gloedvol betoog. "Heren trainers, scout ook
eens binnen je eigen club."

Tekst en beeld: Martin Veldhuizen
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PUPILLEN

Nederland is een modaal voetballand

geworden. Dat is een feit en dat feit

vertaalt zich naar plaats 20 op de we-

reldranglijst achter Ecuador en net voor IJs-

land (eind oktober 2016). De KNVB weet dat

natuurlijk ook en heeft daarom het plan “Win-

naars van Morgen” geschreven, wat de aanzet

moet zijn om de vergane glorie weer in het vi-

zier te krijgen. Een peloton deskundigen heeft

zijn licht laten schijnen over het onder water

gelopen voetballandschap. “De lat moet om-

hoog en de bal mag niet onnodig breed worden

gespeeld” zo betoogt Jelle Goes in zijn voor-

woord. De strompelende bond moet wel, want

doorgaan op de platgetreden paden levert wei-

nig toekomstperspectief op. Immers de KNVB

oogstte nauwelijks applaus de afgelopen jaren.

Onderdeel van die plannen is een herstructurering van het pupillenvoetbal. Het aantal balcon-

tacten moet omhoog en het plezier moet terug. Dat levert betere voetballers op. Daar kun je

niet tegen zijn. Sterker nog, daar moet je voor zijn! Ik heb een aantal jaren de allerjongsten

getraind en weet dat vooral het spelelement en de uitdaging een belangrijk aspect is. Het was

me al jaren een doorn in het oog dat vijf- en zesjarigen over een half veld moesten hobbelen

en bijna een marathon moesten lopen om de overkant te bereiken en dan ook nog terug. Uit

eigener beweging hebben we menigmaal in onderling overleg de doelen dichterbij gezet om

de afstand en het spelplezier terug te brengen. En als ze niet in competitieverband konden

spelen, werden de afmetingen van het veld nog kleiner gemaakt. Gewoon lekker overzichtelijk

en veel balcontacten. Datzelfde gebeurde ook met de overgang van E-pupillen (dat heet nu

O10) naar een heel veld. Een helse klus voor de tienjarigen om dat enorme veld te bestrijken.

Op zich is er dus niets op tegen om dit aan te passen. Zet gewoon kleine doelen op de zestien-

meterlijn en het ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Eigenlijk is er op dit gebied niets nieuws

onder de zon. Vaak zijn clubs creatief genoeg. De KNVB opteert echter voor een revolutie door

niet alleen kleinere velden, maar ook kleinere teams in de vorm van 2:2, 4:4, 6:6 en 8:8 in te voe-

ren. Vooral bij de eerste twee fronzen bij mij de wenkbrauwen. Dat veel clubs daar tegen ageren

lijkt me logisch, want het zadelt de clubs met nogal wat organisatorische problemen op. 

Veel verenigingen hebben daarom al aan de bel getrokken. Mij lijkt 2:2 en ook 4:4 meer pas-

sen als trainingsvorm dan dat dit volwaardige teams in een competitie moet opleveren. Dat is

praktisch gezien lastig uitvoerbaar. De plannen op zich zijn prima, maar de uitvoerbaarheid

kan forse hobbels opleveren. In een wereld waarin de vrijwilligheid al niet met hoofdletters

geschreven wordt, is dit gewoon een brug te ver. 

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Eerst een overgangsfase en

dan evalueren en vervolgens verder. Ga het niet moeilijker maken dan het is.

Hans Bijvank






