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VOORWOORD

INHOUD

Van de voorzitter

165
miljoen mensen over de gehele wereld hebben

gekeken naar de wedstrijden. De finale werd in meer

dan 80 landen live uitgezonden en bekeken door 13

miljoen kijkers. In Nederland werd de finale op TV gevolgd door ruim 4

miljoen mensen. Er kwamen in totaal ruim 240.000 toeschouwers naar

de stadions. Naar de 6 gespeelde wedstrijden van het Nederlands

elftal (alle 6 uitverkocht) kwamen 110.000 toeschouwers. En op zondag

6 augustus 2017 werden de Nederlandse leeuwinnen, in een met ruim

28.000 toeschouwers stijf uitverkocht FC Twente stadion, Europees

Kampioen door Denemarken in een boeiende en spectaculaire

wedstrijd met 4-2 te verslaan.

Prachtige statistieken voor een formidabel georganiseerd toernooi met

een historische EK-titel voor onze Oranje Leeuwinnen. Vooraf werd er

uiteraard wel gehoopt en gedroomd van dit ultieme resultaat, maar

‘we’ waren zeker niet de favoriet voor het winnen van de EK-titel. De

technische staf met bondscoach Sarina Wiegman en haar assistenten

Arjan Veurink en Foppe de Haan verdienen dan ook alle lof en

complimenten voor deze geweldige prestatie. En wat mij persoonlijk

erg opviel was de positieve, aanvallende en voetballende

spelopvatting. Niet zoals bijvoorbeeld Zweden die elke bal lang en

hoog richting vijandelijk doel speelde. Nederland probeerde vooral

voetballend tot resultaat te komen. Daarentegen werd er ook niet

geaarzeld wanneer er verdedigend moest worden ingegrepen.

Centraal achterin waren Anouk Dekker en Stefanie van der Gragt

vrijwel onklopbaar. Ik las ergens dat dit duo werd omschreven als

‘Sloopbedrijf Dekker/Van der Gragt”. En dat vind ik wel een mooie

benaming en compliment voor deze vrouwen die verdedigend hun

‘mannetje’ stonden en daarnaast ook gewoon goed kunnen voetballen.

Hoewel er nog steeds mensen sceptisch zijn over het vrouwenvoetbal,

ben ik van mening dat we deze historische EK-titel nu moeten benutten

om het vrouwen- en meisjesvoetbal een extra impuls te geven. Ik ga er

maar even vanuit dat er voor de KNVB een positief financieel resultaat

overblijft vanuit dit toernooi. Dit geld zou in ieder geval volledig ten goede

moeten komen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, waarbij ik

o.a. pleit voor het investeren in trainer-coaches voor het vrouwen- en

meisjesvoetbal en in het opleiden van vrouwelijke trainer-coaches.

Daarnaast zijn nu ook de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) aan zet.

Willen we deze EK-titel niet als iets eenmaligs beschouwen, dan zullen

(meer) BVO’s (en sponsoren) extra geld moeten investeren in het

vrouwenvoetbal zodat we een kwalitatief betere en meer volwaardige

Eredivisie vrouwen krijgen. Maar ook een goede structuur daaronder,

met bijvoorbeeld een sterke (regionale/landelijke) competitie O19, is

dan geen overbodige luxe. En tenslotte moet de breedte niet worden

vergeten. Dus meer en betere faciliteiten en gediplomeerde trainer-

coaches voor meisjes die zich aanmelden bij amateurverenigingen.

De Eredivisie vrouwen start op 1 september met de wedstrijd SC

Heerenveen-VV Alkmaar. Er wordt gespeeld op Sportpark

Skoatterwâld en de aftrap is om 19.30 uur. Het is natuurlijk een illusie

om te denken dat er een run gaat ontstaan op kaarten voor deze

wedstrijd. Maar het zou wel een grote teleurstelling zijn wanneer in de

komende periode geen stappen worden gezet in het professionaliseren

van het vrouwen- en meisjesvoetbal.

Ik wens u een mooi, sportief en spannend nieuw voetbalseizoen toe.

Arnold Westen
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Het eerste seizoen in de Tweede Divisie was meer dan tumultueus voor

HHC Hardenberg. In deze special blikken we terug op dat eerste seizoen en

kijken we naar de voorbereiding van het eerste elftal. Daarnaast is HHC

druk bezig om de jeugdopleiding dichter te laten aansluiten op het eerste

elftal. Hoofdtrainer Gert Jan Karsten: “Dat verschil is nu nog immens.”

Tekst: Rogier Cuypers

Beeld: Rogier Cuypers & HHC Hardenberg
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“In sportief opzicht was het afgelopen

seizoen bloedstollend”, start voorzitter Bert

Beun zijn verhaal. “We hebben alles

meegemaakt wat je eigenlijk niet wil

meemaken. We hadden een slechte start,

alles viel tegen en vervolgens moesten we

afscheid nemen van de hoofdtrainer.

Uiteindelijk hebben we 34 duels achter de

feiten aangelopen. Het positieve was dat het

team echt een team bleef en vertrouwen hield

in een goede afloop. De ontlading na de

wedstrijd tegen UNA was immens, want we

hebben alleen de laatste twee minuten van de

competitie boven de nacompetitiestreep

gestaan. Twee duels voor het einde hadden

we nog zes punten achterstand op UNA. Het

was een zwaar, spannend, maar sportief aan

het eind wel een mooi seizoen.”

Ambiance

De HHC-voorzitter was afgelopen seizoen niet

onverdeeld positief over de nieuwe

competitieklasse. “De Tweede Divisie was

wennen. Het was zeker niet zo mooi als het

eerste jaar in de Topklasse. Dat was meteen

een competitie, want veel van die teams

spraken echt aan bij de toeschouwers. In de

Tweede Divisie zorgde een aantal zaken

ervoor dat het niet echt een competitie was.

De wirwar aan speeldata en aanvangstijden

zorgden voor een minder competitiegevoel.

Normaal kijk je na een wedstrijd wat de

concurrenten gedaan hebben, maar soms

moesten we daar één of twee dagen op

wachten. Door de wisseling in speeltijden

raakte het publiek ook in verwarring. We

hadden gedacht dat onze 18.00 uur

wedstrijden beter bezocht zouden worden.

Maar zelfs in duels tegen zaterdagploegen

viel het tegen. Tijdens de duels tegen de

zondagploegen en helemaal tegen de

beloftenteams kwam er extreem minder

publiek op de wedstrijden af. Er was een veel

mindere ambiance.”

Beloftenteams

Waar veel clubs moeite hadden om aan de

licentie-eisen te voldoen, daar voldeed HHC er

zonder problemen aan. Ze zaten vooral in hun

maag met de dreigende toestroom van

beloftenteams in de Tweede Divisie. “Ineens

leek het erop alsof er veel meer beloftenteams

mochten toetreden. De weerstand was echter

Het was een bewogen jaar voor

HHC Hardenberg in de Tweede Di-

visie. De club ontsnapte in de ab-

solute slotfase van de competitie

aan de nacompetitie. Ook over de

opzet van de Tweede Divisie heeft

voorzitter Bert Beun de nodige

aanmerkingen. “De wirwar aan

speeldata en aanvangstijden zorg-

den bijvoorbeeld voor een veel

mindere ambiance.”

“We misten het competitiegevoel”
Bert Beun, voorzitter

SPECIAL TWEEDE DIVISIE
HHC HARDENBERG
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‘VORIG SEIZOEN WAS NIET ZO MOOI 

ALS IN DE TOPKLASSE’
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van alle kanten zo groot, dat de KNVB gelukkig

een pas op de plaats heeft gemaakt.

Uiteindelijk is het bij maximaal vier gebleven.

Komend seizoen hebben we maar één

beloftenteam in onze competitie.”

Toch is Beun niet alleen maar negatief over de

beloftenteams. “AZ was een prachtig team om

tegen te spelen en de ambiance was mooi. Bij

Sparta werden we geweldig ontvangen op Het

Kasteel. Tegen FC Twente was het weliswaar

een streekwedstrijd, maar de beleving was er

niet. Competitievervalsing is een groot woord,

maar beloftenteams zorgen voor een minder

faire competitie. Wanneer tref je een bepaald

team? Net vóór of net nadat het eerste elftal

gespeeld heeft bijvoorbeeld? Dat is door de

clubs aangekaart bij de KNVB.”

Hoofdtrainer Gert Jan Karsten springt bij. “In

beginsel werd aan de BVO’s gevraagd of ze

met hun beloftenelftallen wilden toetreden.

Toen wilden ze niet; het was te duur, niet leuk

en niet goed. Nu willen ze ineens wel

allemaal en dat zou ten koste gaan van de

amateurclubs.” 

Beun benoemt nog een punt waarvan hij vindt

dat het niet eerlijk is voor de clubs in de

Tweede Divisie. “Een kleiner dingetje is dat zij

vallen onder de reglementen van het betaalde

voetbal. Een schorsing die ze daar oplopen,

telt niet mee bij ons. Dus een geschorste

speler mag tegen ons spelen. Dat is vreemd.”

Over één ding is de voorzitter uitermate

tevreden: de arbitrage. “Dat niveau was echt

een pluspunt. We hebben moeilijke duels

gespeeld en hebben het achteraf nooit aan de

arbitrage kunnen wijden. Tijdens het duel met

UNA vond ik natuurlijk dat er veel foute

beslissingen werden genomen, maar bij het

terugkijken van de herhaling dacht ik daar

anders over. Dat heeft ermee te maken dat je

op het moment zelf als supporter kijkt die

onder spanning staat. Je ziet dat ook bij de

scheidsrechters is doorgeselecteerd en het

weer een stapje beter is dan voorheen in de

Topklasse.”

Jupiler League

Afgelopen seizoen ontliep HHC ternauwernood

de nacompetitie. Maar stel dat ze ooit de kans

krijgen om te promoveren, is dat een optie? “Je

wil spelen in een competitie met soortgelijke

verenigingen waar een echt verenigingsgevoel

heerst. Er werd me eerder gevraagd of ik blij

zou zijn als we zouden promoveren naar de

Jupiler League. Los van alle eisen die erbij

komen, word ik daar niet blij van. Je komt als

club van 1900 leden bij andersoortige

organisaties terecht. Bedrijven met maar één

voetbalteam.”

“In eerste instantie leken we al een BVO”,

vervolgt hij. “In de stukken van de KNVB

stond een term als ‘directeur’ bijvoorbeeld.

Als club zijn we wel professioneel bezig, want

je merkt dat er veel eisen worden gesteld.

Denk aan de accommodatie, beveiliging en

een grotere ruimte voor scheidsrechters. Dat

was voor ons makkelijk inpasbaar. Dankzij de

opbrengsten van het bekerduel hier tegen

N.E.C. hebben we de verlichting aan kunnen

leggen.”

Sponsoring

Bij binnenkomst op sportpark De Boshoek valt

het aantal reclameborden direct op. De entree

in de Tweede Divisie heeft het aantal sponsors

niet direct uitgebreid. “We zijn tegen het eind

van de competitie goed bedeeld met live duels

op FOX Sports. Drie van onze laatste vier duels

zijn live uitgezonden. Leuk voor de sponsors

dat ze in beeld komen, maar dat levert ze niets

extra’s op. We hebben naast alle reclame-

borden ook rolboarding en LED-boarding, dus

er is ruimte genoeg voor nieuwe sponsors.

Maar de meeste sponsors zijn gericht op

marktomzet in de regio. Het regionale

bedrijfsleven draagt onze vereniging.”

“Onze sponsors willen zich associëren met

ons succes dat we brengen”, vervolgt hij.

“Daarnaast hebben we onze slogan

#samenmakenweHHC. We willen er samen

staan en samen dingen opbouwen. Ook het

maatschappelijk effect dat we hebben in de

gemeente en soms breder door in sociale

projecten mee te doen. Dat vinden bedrijven

interessant.” 

‘DE ARBITRAGE IN DE

TWEEDE DIVISIE WAS

ERG GOED’
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Wanneer het vlaggenschip van een

vereniging op een hoog niveau speelt, is het

voor veel clubs lastig om het eerste elftal te

bemannen met voornamelijk eigen

jeugdspelers. Om op hoog niveau te blijven

spelen, kiezen veel clubs toch voor externe

spelers. Bij HHC willen ze graag jongens uit

de eigen opleiding laten doorstromen, maar

tot op heden lukt dat nog niet zoals de club

het graag wil. Daarom zijn ze in Hardenberg

bezig de jeugdopleiding verder te

professionaliseren. “We zijn al vele jaren met

de opleiding bezig”, vertelt Brugt Bergsma.

“Ons eerste elftal speelt op een hoog niveau

en je wil ook dat eigen spelers doorstromen

en de jeugdopleiding er goed voor staat. We

hebben meer dan 700 spelende jeugdspelers.

Een jaar of zeven, acht terug hebben we de

basis gelegd voor het technisch beleid van de

club. We kregen jaren terug de eerste ster

voor onze jeugdopleiding volgens de

inrichting van de KNVB. Daar hoort een heel

kwaliteitshandboek bij. Twee jaar later

hebben we dat uitgebouwd naar twee

sterren. We hebben trainers op niveau

opgeleid, een opleidingsplan geschreven en

zijn tegenwoordig een RJO.”

Eerste elftal

Een zeer belangrijk onderdeel van de

jeugdopleiding is dat er genoeg

gediplomeerde trainers op de verschillende

groepen staan. De meeste trainers hebben

dan ook een TC2-diploma. Om de aansluiting

richting het eerste elftal - dat normaal

gesproken 1:4:3:3 speelt – te bevorderen,

De Tweede Divisionist uit Hardenberg heeft de afgelopen jaren hard

gewerkt om de jeugdopleiding op poten te zetten. Ondanks dat er

flinke stappen zijn gemaakt, is er nog genoeg werk aan de winkel

om aansluiting te krijgen met het eerste elftal.  Hoofd jeugdopleiding

Brugt Bergsma: “De stand van de ranglijst heeft er ook mee te

maken hoe snel jeugdspelers de kans krijgen.”

“De jeugdelftallen moeten
naar divisieniveau”

Brugt Bergsma, hoofd jeugdopleiding

‘WE LEIDEN OP 

IN DE VISIE VAN HET

EERSTE ELFTAL’
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wordt ook in de jeugdopleiding gespeeld zoals

ze bij het eerste elftal doen. “We proberen de

opbouw in dezelfde formatie te verzorgen

binnen de jeugdelftallen. Je hoopt dat de

overgang van de jeugd naar de beloften en

vervolgens naar het eerste elftal te behalen is.

Maar als het eerste elftal te hoog speelt, is die

kloof bijna niet te dichten. De laatste twee jaar

komt er een aantal talenten door. Belangrijk is

dat je de jonge spelers begeleidt die ineens de

stap naar het eerste elftal maken.”

Recreatievoetbal

Ondanks dat ze bij HHC graag de talentvolle

jeugd zien doorstromen naar het eerste elftal,

vergeten ze in Hardenberg niet de recreatieve

elftallen. Ook de spelers en de trainers van dat

elftal worden door de vereniging ondersteund.

“Voor de trainers hebben we een

aanspreekpunt voor de onder- en de

bovenbouw. De hoofd onderbouw kijkt

bijvoorbeeld ook mee bij trainingen en

wedstrijden. Ook hier nemen we

recreatievoetbal serieus, dus dan moet je er

als club ook wat aan doen. Van een hoofd

jeugdopleiding wordt verwacht dat de

trainingsprogramma’s ook beschikbaar zijn

voor de trainers van de recreatieteams. Ook zij

moeten een vraagbaak hebben. We willen de

vereniging in de volle breedte naar een hoger

niveau tillen. Het is logisch dat het eerste elftal

bepaalde voorrechten heeft, maar daarmee

mag je de rest niet vergeten. Zo spelen de F8

en D7 ook gewoon in gesponsorde shirts. Voor

selectieteams komen daar vaak

trainingspakken en tassen bij.”

Scouten

Door de stempel ‘RJO’ heeft HHC een nog

sterkere aantrekkingskracht voor de omgeving.

Toch heeft de club geen actief scoutings-

apparaat om de talentvolle spelers uit de regio

naar Hardenberg te halen. Iets waar in de

toekomst wellicht verandering in komt. “We

maken nu nog niet de stappen dat we spelers

uit de regio hier naartoe halen. Als ze naar ons

willen komen, zijn spelers welkom. We hebben

nu wel meer contact met clubs uit de regio. Tot

voor kort zag je dat BVO’s veel spelers bij ons

weghaalden, maar nu zie je dat veel ouders

ervoor kiezen om hun kinderen hier te laten

spelen. Misschien moeten we ook eens met

een scoutingsapparaat beginnen. We vinden

dat we het goed voor elkaar hebben hier, maar

het belangrijkste op de korte termijn is dat de

jeugdelftallen doorstromen naar divisieniveau.

Nu spelen ze veelal in de Hoofdklasse.

Daarnaast moet het beloftenteam een stabiele

factor worden die als sfeer- en publiekstrekker

in de club meedraait en wellicht in een

competitie gaat spelen met eerste elftallen uit

de regio. En daarnaast hopen we dat er

regionale talenten rondlopen die de aansluiting

naar het eerste elftal kunnen maken.”

Doorstroming

Dat het gat tussen de opleiding en eerste

elftal groot is, is duidelijk. Ook geeft Bergsma

aan wat de focuspunten zijn op korte termijn.

Maar wat als er spelers zijn die tegen het

eerste elftal aanschurken? Dan heb je een

hoofdtrainer nodig die deze spelers de kans

geeft. “Een goede wisselwerking tussen het

eerste en tweede elftal is belangrijk om de

doorstroming te bespoedigen. Voor het

bestuur is het belangrijk dat je aangeeft bij de

hoofdtrainer dat hij die kansen geeft. Maar

soms zit de hoofdtrainer in een situatie

waarin hij de punten hard nodig heeft en op

safe speelt. De stand van de ranglijst heeft er

dus ook mee te maken of spelers een kans

krijgen. Maar het ligt ook aan de persoon.

Marcel Groninger was een perfecte trainer,

maar was minder scheutig met het geven van

kans zoals Gert Jan dat doet. Gert Jan is echt

een voetbaldier, ziet de talenten en durft ze in

te brengen. Zijn bravoure heb je ook nodig om

de jongens te durven brengen.”

‘BELANGRIJK DAT 

EEN HOOFDTRAINER

JEUGDSPELERS 

KANSEN BIEDT’
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Tien duels en vier schamele punten. Het bleek

het einde van Joseph Oosting als hoofdtrainer

van HHC Hardenberg. Gert Jan Karsten werd

interim-trainer en bleek aan het einde van de

rit de juiste man op de juiste plek na de

handhaving in de Tweede Divisie. 

“Hier moet je bijna 1:4:3:3 spelen”
Hoofdtrainer Gert Jan Karsten

Hoofdtrainer Gert Jan Karsten (38) nam het roer bij HHC Hardenberg

over na het ontslag van zijn voorganger. Het was een rumoerig

seizoen waarin de coach ook van zijn visie moest afwijken. “Soms

trokken we ons diep terug in de loopgraven.”
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“De elfde wedstrijd van het seizoen, uit tegen

FC Twente, vond niemand leuk op dat bijveld

in Hengelo. Voor mij was het de mooiste

wedstrijd van het jaar”, blikt Karsten terug.

De huidige hoofdtrainer was verbaasd dat hij

uiteindelijk interim-trainer werd. Op dat

moment was hij trainer van de beloften en

hoofd jeugdopleiding bij HHC. “Ik moest bij

het bestuur komen om te praten over de

invulling van het eerste team. Ik dacht dat ik

assistent-trainer zou worden. Als assistent

wilde ik de brug slaan tussen de jeugd en het

eerste, want dat gat was immens. Maar na

dat gesprek was ik ineens interim-trainer.”

Seizoen

De start was geweldig voor HHC en precies

wat de club nodig had. “We pakten zes

punten tegen Jong Twente en Jong Vitesse.

Dat was sensationeel, want na tien duels

hadden we pas vier punten. Iedereen had die

overwinning tegen FC Twente nodig. Je kunt

namelijk praten als brugman, maar je moet

winnen. Ik liet een jeugdspeler vanuit de

beloften invallen en hij maakte ook nog eens

de winnende goal. Toen we ook thuis van

Vitesse wonnen, hadden we de goodwill van

het publiek terug. Tot aan de winter hebben

we onze punten gehaald. En ook na de

winterstop presteerden we goed, maar dat

deden onze concurrenten ook. Toen we gelijk

hadden gespeeld tegen Jong AZ was de

voorzitter blij, maar ik zag al dat de

concurrentie twee punten uit was gelopen.

Aan het einde hadden we het idee dat we het

niet zouden redden, maar in de laatste vijf

duels pakten we dertien punten. Na de laatste

uitwedstrijd tegen UNA stond het hele

complex vol met supporters met vuurwerk.

Het voelde als een kampioensfeest.”

Bouwen

Afgelopen seizoen moest Karsten instappen na

tien wedstrijden. In de voorbereidingsperiode

heeft hij nog meer tijd om te bouwen aan de

ploeg. “In principe staat het al naar mijn hand,

maar we kunnen het verder uitbouwen. Vorig

seizoen maakte ik soms keuzes waar ik qua

voetbalgedachte niet helemaal achter stond,

maar dat heb je soms met tegenstanders die

sterker zijn. Tegen AZ thuis was het niet eens

meer catenaccio te noemen, maar we trokken

ons diep terug in de loopgraven. Vooraf

hadden we bedacht om precies op het uur drie

aanvallers in te brengen en dan vol op de

aanval te gaan. Dat werkte.”

Het zware seizoen heeft in de aanloop naar

het nieuwe seizoen ook zijn voordelen. “We

hebben tot de laatste wedstrijd continu

moeten vechten. Waren steeds scherp en

liepen op de toppen van onze tenen. Iedereen

kwam fit terug van vakantie. Voor de club is

het lastig dat de eerste thuiswedstrijd al op 26

augustus is in verband met de vakanties.

Maar ik had 27 fitte spelers. De basis staat en

we hebben de selectie kunnen behouden en

doorselecteren. Uiteindelijk is het belangrijk

dat we na de eerste tien duels stevig in de

middenmoot staan.” 

Ambitie als team

Waar de voorzitter aangaf niet graag te

promoveren richting de Jupiler League, daar

blijft Karsten een sportman. “En als sportman

wil je promoveren. En als we kampioen

kunnen worden, laat je dat nooit na. Het

probleem is dat je dan als club opblaast wat

je jouw hele leven hebt gedaan. En verplicht

spelen op maandag en vrijdag is geen pretje.

En als je een keer pech hebt, moet je extreem

fanatieke supporters ontvangen. Dat is geen

pretje als ze op vrijdagavond naar jouw

gemeente komen. Het is veel mooier om

kampioen te worden en af te zien van het

recht op promoveren. Sportief wil je elke

wedstrijd winnen, maar we hebben de ploeg

er niet voor om te promoveren en de ambitie

ook niet. Als we tussen de zesde en negende

plek eindigen, doen we het qua begroting

prima. Als het mee zit, eindigen we wat hoger.

Zit het tegen, dan wat lager. Maar we willen

bij de ellende van de onderste plekken

wegblijven.”

1:4:3:3

“In principe heb ik mijn eigen visie, maar

tegen ploegen die beter zijn zoals AZ pas je

jezelf nog wel eens aan”, vervolgt Karsten.

“Bij HHC ben je bijna verplicht om met drie

spitsen te spelen in een 1:4:3:3-systeem. We

kunnen goed uit de voeten in de

omschakeling, maar ook prima het spel

maken. Sta je bij de onderste ploegen, kies je

eerder voor wat behoudender spel en de

punten. Heb je meer punten, dan kun je wat

meer risico nemen.”

Karsten is realistisch als het gaat om het

bespelen van een tegenstander. “Soms probeer

je snel druk te zetten, maar krijg je er

eenvoudigweg geen druk op. Als je overklast

wordt, ga je inzakken. De theorie is mooi, wij

willen ook het liefst druk zetten op de helft van

de tegenstander. Maar tegen Kozakken Boys

werd elke bal direct naar hun spits gespeeld,

dus dan moet je het achterin oplossen en heeft

druk zetten geen zin. In een ideale situatie

spelen we 1:4:3:3, zetten we halverwege de

helft van de tegenstander druk, sluiten we aan

tot de middenlijn, staan compact en spelen

goed positiespel. Daar trainen we ook op, maar

een wedstrijd kan nu eenmaal anders lopen.

Daarom vind ik deze Tweede Divisie wel een

mooie competitie, want je wordt als trainer ook

maximaal getest. Elk moment verandert er wel

iets. Door een rode kaart van de tegenstander

of de vorm van de dag.” 

Communicatie

Gezien zijn achtergrond bij de club kent

Karsten een hoop spelers. “Sommige jongens

ken ik beter privé dan in de speler-trainer

verhouding. Ik heb een geweldige assistent

die wat ouder en genuanceerder is. Ik ben

jong en wild. Ik ben een moderne trainer,

want geloof er niet in dat spelers alles

klakkeloos moeten doen wat een trainer zegt.

Toen het een periode minder ging heb ik vier,

‘HANDHAVING VOELDE ALS EEN KAMPIOENSFEEST’
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vijf jongens meegenomen om te gaan eten bij

de Chinees. Ik wilde weten hoe zij tegen

bepaalde zaken aankijken. Ik wilde echt het

gesprek met ze aangaan.” 

Bij HHC vinden ze het ook belangrijk dat er

aandacht is voor de persoon achter de

voetballer. “Soms zit er wel eens een speler

op de bank die een vriend is. Dan moet je ook

begrip hebben voor de sociale kant van de

spelers. Daar investeren we in als staf. Een

voorbeeld is één van de jeugdspelers die een

stergeval in de familie had. Privé zijn we met

die jongen aan de slag gegaan. De voorzitter

heeft met school geregeld dat hij een keer op

donderdag met het eerste kon meetrainen. En

we hebben ook een weddenschap met hem

afgesloten dat als hij scoorde en zijn team

won, hij mee mocht met het eerste. We zijn

weliswaar een amateurclub die tegen

profvoetbal aanschuurt, maar ook een club

die oog heeft voor de sociale kant van het

verhaal. Het is een familieclub. Meer dan bij

veel andere verenigingen.”

Ook binnen het elftal wordt er veel gesproken.

“Soms gebeurt dat ook buiten de trainingen

om. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Spelers

kunnen ook altijd bij me komen en na de

donderdagtraining zitten we altijd met de hele

groep bij elkaar. Op die manier weet je wat er

leeft in een groep. En wanneer we iemand

passeren voor de volgende wedstrijd, dan

steken we daar ook even wat meer energie in

om zaken toe te lichten. Is een speler het daar

vervolgens niet mee eens, dan houdt het op.”

Ambitie als trainer

Na ruim een half jaar hoofdtrainerschap bij

HHC krijgt Karsten de vraag vaker. Waar ligt

zijn plafond en welke ambitie heeft hij? “Het

bestuur van HHC bepaalt in principe hoe lang

ik hier nog trainer blijf. In de amateurwereld

kunnen er weinig clubs tippen aan deze

vereniging. Maar het blijft de voetbalwereld.

Als ik vijf keer achter elkaar verlies, houdt

mijn tijd ook een keer op.”

Een stap als hoofdtrainer in het betaalde voetbal

ziet hij (voorlopig) niet zitten. Dat heeft vooral te

maken met de sociale media waarin iedereen

ongefundeerde kritiek kan uiten op publieke

figuren. “Daar kan ik slecht tegen. Op Facebook

en Twitter zitten mensen die ik eens in het echt

wil ontmoeten. Bij een profclub is dat nog veel

erger en daar ligt mijn kracht niet om daar goed

mee om te gaan. De combinatie assistent-

trainer bij een profclub en een baan als

hoofdtrainer in het amateurvoetbal lijkt me een

ideale. Als dat zou kunnen, is dat mijn ambitie. 

Ik heb bewezen dat ik een opstelling kan maken,

een groep kan leiden en ook kan periodiseren

en analyseren. Maar als HHC me nog tien jaar

als hoofdtrainer wil, zou ik hier bij wijze van

spreken nog tien jaar kunnen blijven.”

‘IK KAN SLECHT 

TEGEN ONGEFUNDEERDE

KRITIEK’
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Waar de ploeg vorig jaar in verband met de

vakantie en districtsbeker nog een gebroken

voorbereiding draaide, daar heeft hoofdtrainer

Gert Jan Karsten het zoals hij het hebben wil.

Na een lange vakantie heeft de ploeg een

aantal zware oefenduels gepland. “We

beginnen tegen Rijnsburgse Boys (het duel ging

met 2-4 verloren, red.). Het duel stond al

gepland tegen de promovendus en ploegen

kennen toch amper geheimen voor elkaar.”

Voeding

Na het trainingskamp in augustus wachtte het

bekerduel met Lienden. Karsten heeft in de

voorbereiding één element toegevoegd:

voeding. “Dat is het enige accent dat we

“Focus op de voeding”
De voorbereiding van het eerste elftal

Het eerste elftal van HHC genoot van een lange vakantie. Na twee maanden rust ging de ploeg met volle moed

de voorbereiding in. De nadruk lag in deze voorbereiding op de voeding. “Het is belangrijk dat ze door de

weeks goed eten, zodat ze er in het weekend minder afhankelijk van zijn.”
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hebben aangevuld, los van het standaard

periodiseren. Wij reizen nogal veel. Een

gemiddelde ploeg reist 1400 tot 1500 kilometer

voor zeventien uitwedstrijden. Wij meer dan

3000. Daarom hameren we er bij het bestuur

op om wat chiquer te eten, want voeding is

wel een punt. Dit jaar hebben we ook langs

de A1 gestaan op een winderige

parkeerplaats om pasta en wat broodjes te

eten. Tien minuten later moesten we de bus

weer in. Aan het einde van het seizoen aten

we bij Van der Valk en daar zit je toch iets

rustiger. Vervolgens moet ik naar de

voorzitter, omdat we budget nodig hebben.

Maar de jongens moeten er zelf ook op

anticiperen. Het is belangrijk dat ze door de

weeks goed eten, zodat ze er in het weekend

minder afhankelijk van zijn.”

Tijdens de voorbereiding is er een

voedingsspecialist op bezoek geweest die

ook werkzaam is voor het FC Utrecht van Erik

ten Hag. “We kregen uitleg over wat je moet

eten op een rustdag en wanneer je een

wedstrijd hebt”, vertelde Karsten. “Toen ze

aan me vroeg of onze spelers ook

supplementen gebruiken, moest ik lachen.

‘Als je onder supplementen een cola-

Berenburg of een biertje verstaat, dan wel.’

Dat bedoelde ze niet, haha. Ze komt uit de

professionele wereld en wij uit de

amateurwereld. Die twee werelden zijn bij

uitstek het probleem in de Tweede Divisie. Wij

proberen ervoor te zorgen dat die twee

werelden bij elkaar komen met beperkte

middelen. Een professionaliseringsslag te

maken. Dit is nieuw voor de groep, maar ook

voor HHC.”

Eigen initiatief

Het idee om met voeding aan de slag te gaan

kwam uit de spelersgroep zelf. “Ik heb aan de

jongens gevraagd wat ze willen verbeteren.

Toen kwamen ze met het verhaal over

voeding. Als je ergens 45 minuten rustig kunt

eten, kom je heel anders aan bij een

uitwedstrijd dan dat je op een parkeerplaats

hebt gestaan. Hoe gezellig dat ook kan zijn.

De jongens zijn daar ontvankelijk voor, maar

ze weten dat het financieel niet altijd

haalbaar is. Soms is ook niet het probleem

wat je eet, maar de regelmaat of het moment.

Dat zijn de details die we hebben geleerd. Het

fysieke gedeelte is heel bepalend. Het

verschil tussen de ploegen is zo klein, dat je

aandacht moet schenken aan de paar

procent winst die je kunt boeken met voeding.

We hebben niet de illusie dat iedereen

volgens on schema eet of drinkt. Maar toen ik

coach was van het tweede van

IJsselmeervogels, kregen we biefstuk vlak

voordat we gingen spelen. Daar ga je harder

van lopen, had iemand verzonnen. Maar als

iets niet snel verteert is het biefstuk, dus dat

is een afrader vlak voor een wedstrijd.”

Variatie

Naast de voeding is uiteraard het

voetbaltechnische waar de nadruk op komt te

liggen in de voorbereiding. “We willen extra

variatie in ons spel aanbrengen. Eén van onze

sterkste punten is dat we kunnen switchen

tijdens wedstrijden. We hebben een plan bij

aanvang van het duel, maar kunnen ook

eenvoudig iets omgooien als we dat willen.

Vooraf trainen we die verschillende plannen

ook. En dan hoop je dat het in de wedstrijd

blijft hangen als de situatie zich voordoet. We

hechten waarde aan onze vaste speelwijze,

maar deze groep was gewend om vanuit één

manier te spelen. Die manier zat er goed in,

maar we voegen er nog andere dingen aan

toe. Dat doen we ook in de voorbereiding.

Meer variatie, waardoor we onze

tegenstanders dwingen keuzes te maken. Als

we steeds hetzelfde doen, kunnen

tegenstanders ons makkelijker onder druk

zetten.”

Afspraken

Tijdens de voorbereiding is het ook het ideale

moment om de afspraken te maken voor het

komende seizoen. “De spelers bepalen of we

nieuwe afspraken maken. Op trainingskamp

vraag ik ze er naar. Wat doen we met

telefoons? Daarnaast hebben sommige

spelers vriendinnen in Amsterdam. We spelen

vaak in het westen, maar ze mogen daar niet

elke keer blijven. Dus hoeveel ‘jokers’ krijgt

iedereen? Vervolgens leggen we die

afspraken vast en is dat het reglement. Het

enige wat ik doe is benadrukken dat zij het

zelf hebben afgesproken en ze vervolgens

aan die afspraken houden. Ik denk niet dat er

veel verandert.”

Het trainingskamp is voor elke ploeg een

belangrijk deel van de voorbereiding. “We

doen daar wat extra fysieke testen en de

jongens gaan samen een avond stappen. Dat

moet en hoort erbij. Het is ook leuk dat je

elkaar wat langer spreekt. Zo leren spelers

elkaar onderling ook wat beter kennen.

Daarnaast verzorg ik de kamerindeling. Ik leg

twee concurrenten bij elkaar op de kamer of

een jonge en een ervaren speler.”

Uiteindelijk draait voor HHC alles om de

seizoenstart. “Als we van Lienden in de beker

en ook de eerste competitiewedstrijd ver -

liezen, dan is het de slechtste voor bereiding

ooit. Zo werkt dat. De voorbereiding is er om

het team klaar te stomen. En uiteindelijk moet

het rendement opleveren.” 
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‘DE SPELERS 

WILDEN ZELF 

AAN HUN VOEDING

WERKEN’
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Organisatie:

- Half speelveld

- 2 organisaties (2x10)

- 20 ballen op de middenstip

- 1 keer raken/2 keer raken

- Aanval is 15 seconden schotklok

- Bal is vrij (vrije keus in passing)

- Trainer start op

Coaching:

- Juiste been inspelen

- Eerste aanname

- Balsnelheid

- Variatie in opbouw door centrale

verdediger

- Positiewisselingen middenvelders

- Afstemming backs/buitenspelers

- Passing diagonaal en overslaan

- Pass is coachmoment

- Loopactie bepaalt variant van de

opbouw

- Na het inspelen zijn centrale verde-

digers verantwoordelijk voor rest-

verdediging d.m.v. coaching backs

en defensieve middenvelders

Passen & trappen

Organisatie:

- 6 pylonen, 20 ballen

- 2 organisaties

- Inspelen en draaien

- 1-2

- Derde man

- Bal vrije keus

Coaching:

- Balsnelheid

- Vooracties

- Uitvoering kaatsen

- Derde man, dus overslaan

- Passing binnen- en buitenkant

- Oplossingen (kaats/draaien, etc.)

Passvorm basistechniek

Organisatie:

- Heel veld

- 2 goals

- 20 ballen

- 10 + 10 hesjes

- Opbouw op eigen helft variëren op

basis van wedstrijdanalyse ko-

mende tegenstander

- Opbouw start telkens onderaan 

bij het basisteam

Variaties:

- Uitzakkende middenvelders

- Indribbelende centrale verdedigers

- Lange bal

Partijvorm 11 tegen 11

OEFENVORMEN 

TC 17-04 anton_Opmaak 1  10-08-17  15:49  Pagina 14



DeTrainerCoach | 15

Passen en trappen tegen de klok in

Organisatie:

- Tegenpartij bouwt in deze variant

op vanuit eigen helft

- ’Onze’ ploeg dient druk te zetten

vanuit verschillende organisaties

Variaties:

- Met drie aanvallers naar één kant

- Door de as (doorschuiven)

- Spits met één buitenspeler waarbij

middenvelder uit mag stappen naar

de back (2 of 5). Afhankelijk van

welke kant

Coaching:

- De ‘9’ geeft aan welke variant

- Uitvoering loopactie

- Uitvoering bij duels (bijvoorbeeld

niet laten uitkappen)

- Kies het juiste moment

- Wel of niet uitstappen

- Variant bepaald door loopactie

Partijvorm 7v7 (6v6 + keepers)

Organisatie:

- Groot doel

- 6 pylonen, 20 ballen

- 10 + 10 hesjes

- Vanuit de ingooi wordt er gekopt

- Er wordt om en om gewerkt: de kop-

per wordt de gooier en vice versa

- Telkens 4 minuten en er dient met 2

verschil gewonnen te worden

- Verliezers opdrukken of sprinten

Coaching:

- Koppen met voorhoofd

- Gebruik armen en rug

- Lichaam indraaien

- Afzetten met juiste been

- Juiste ingooi (gerelateerd aan wed-

strijden)

- Afstemming inworp op lopende

mensen

Koppen

OEFENVORMEN 

Organisatie:

- 8 pylonen, 20 ballen

- De eerste pass en kaats is tussen

de posities A/B & E/F

- Vervolgens is de pass vrij en moet

de speler in balbezit zelf beslissin-

gen nemen

- De overige spelers dienen te zorgen

voor zoveel mogelijk afspeelopties

en het liefst derde man situaties

Coaching:

- Balsnelheid

- Uitvoering kaats

- Uitvoering loopacties

- Herkennen derde man 

- Herkennen moment van de loopac-

tie

- Pass is coachmoment
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Laat Jan Zoutman praten over het ‘waarom’

van het periodiseren en de hoofdtrainer van

Quick Boys is minutenlang aan het woord. Hij

gelooft in het model, omdat het volgens hem

geen hogere wiskunde is. “Periodiseren is

een middel om jouw spelers zo goed en zo fit

mogelijk voorbereid aan de aftrap te krijgen.

Bij elke sport moet je plannen, zowel

wedstrijden als trainingen. Het verschilt

echter per sport hoe je dat doet. Dus is het

belangrijk om naar de kenmerken van voetbal

te kijken. Het is geen duursport waarbij je op

constant niveau tegen bepaalde grenzen aan

moet trainen met een bepaalde hartslag. De

zaken die je wel moet trainen, daar heeft

Raymond Verheijen veel over geschreven. De

vraag is vervolgens: hoe ga je dat inplannen?

En dat plannen is het periodiseren. Dat is in

mijn ogen niet alleen de voetbalconditie,

maar de hele voetbalinhoudelijke planning.” 

Jan Zoutman, Quick Boys

Jan Zoutman werkt al jaren met

het periodiseringsmodel van

Raymond Verheijen. Hoe komt het

volgens hem dat trainers er geen

gebruik van maken en hoe werkt

hij ermee tijdens de voorbereiding

bij Quick Boys? “Periodiseren is in

principe gewoon plannen.”

Tekst: Rogier Cuypers

Archiefbeeld: Gerrit van Keulen

“Je moet flexibel 
zijn bij periodiseren”
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Plannen

“In grote lijnen plan ik een half seizoen”, vervolgt Zoutman. “Je moet

als trainer flexibel zijn. Er gebeurt van alles tijdens een seizoen.

Natuurlijk kan ik de lijn naar het einde van het seizoen doortrekken,

maar de praktijk leert dat je dingen bijstelt. Vervolgens plan ik blokken

van zes tot acht weken. Afhankelijk van hoeveel doordeweekse

wedstrijden we hebben waarin alle conditionele prikkels in de cyclus

terugkomen. In de voorbereiding spelen we twee doordeweekse

wedstrijden in de acht weken waarin de prikkels aan bod komen.

Dat schrijf ik uit en dan kijk ik naar hoeveel aandacht we

besteden aan het aanvallen, verdedigen en spelhervattingen.

Omschakelen hoort wat mij betreft zowel bij aanvallen als

verdedigen. Ik stop een oefening ook nooit bij balverlies.

Dan beïnvloed je spelers onbewust dat het verhaal stopt als

de aanvallende partij de bal kwijt is.” 

Flexibel

Als trainer is het belangrijk dat je flexibel

bent, weet Zoutman. Welk argument

amateurtrainers ook hebben om geen

gebruik te maken van periodiseren, de

hoofdtrainer van Quick Boys meent dat

het te maken heeft met flexibel zijn en

investeren. “Raymond heeft een fantastisch

kader geschetst waarbinnen elke trainer ermee

kan werken. Uiteraard hebben amateurtrainers te maken

met spelers die fysiek zwaar werk doen overdag. Maar

daar komt het oog van de trainer om de hoek. Zeg je dat

je als trainer het schema niet kunt volgen of pas je wat

aan voor bepaalde spelers. Of doe je een oefening

juist een minuut langer als de ploeg wat over heeft?

Zelf doen wij de voetbal conditionele prikkel op

dinsdag. Soms ziet het er echter niet uit op een

bepaalde avond. Dat kan te maken hebben dat

spelers moe zijn of het veld niet best is. Dan

kies ik er soms voor om een blokje minder te

doen. Die mate van flexibiliteit moet je

hebben. Bij Jong FC Twente trainden

regelmatig spelers mee van de A-selectie

of van de junioren. En dan kwam ineens

Renato Tapia uit Peru. Dan moet je

maatwerk leveren. Bij de amateurs is het

periodiseren juist eenvoudiger vanwege

de strakke speelkalender.”

Voorbereiding

De voorbereiding van Quick Boys begon op 10 juli. “Ons eerste

bekerduel was op 19 augustus, dus ik heb gewoon zes weken

teruggeteld. Het was dit jaar een vrij lange vakantie, want voor een

amateurvoetballer moet vijf, zes weken genoeg zijn. Nu zijn ze wat

langer vrij geweest en dus wat frisser. Zeven weken is wat aan de

lange kant, maar de winst was dat ze allemaal veel zin hadden om te

trainen. Die winst vind ik groter dan het fysieke nadeel van een

langere periode niets doen. Daar houd je rekening mee in de opbouw,

want het instapniveau ligt iets lager. Wij begonnen de voorbereiding

met een rustige eerste training. Het verschil met vorig jaar is dat ik

vaak begon met de shuttle run test. Daar komen bepaalde uitslagen uit

naar voren en die zijn nooit best. Dat is logisch, want spelers hebben

vakantie gehad. Kijk je vervolgens naar de resultaten aan het einde

van de voorbereiding, dan zijn die cijfers ineens heel rooskleurig. Dan

ga je nadenken of dat komt door de fantastisch geplande

voorbereiding of  omdat we onszelf in de maling nemen. Nu hebben we

eerst een week getraind en vervolgens pas de shuttle run test gedaan.

Praktisch gezien was dat ook handig, omdat toen alle jongens terug

waren van vakantie. En normaal zijn spelers na een week trainen wat

fitter, dus zal het herstel aan het einde wat minder verbeterd zijn. Dat is

uiteindelijk wat je meet, het herstel. Ik zoek altijd naar manieren om

mezelf te controleren en kijken wat ik anders kan doen.”

Oefenduels

In de voorbereiding heeft Zoutman uiteraard een aantal

oefenwedstrijden gepland, maar hij zorgt er ook voor dat er genoeg

prikkelmomenten tijdens de trainingen zijn. “Als je als trainer nieuw

bent bij een club, is dat lastig omdat de wedstrijden al vastliggen.

Omdat ik hier al langer zit heb ik het zelf kunnen plannen en kan ik

aangeven hoeveel trainingsprikkels ik wil hebben. Ik wilde twee

doordeweekse wedstrijden per week en minimaal vijf momenten om

op dinsdag de voetbal conditionele training te doen. Dan hebben we in

ieder geval het minimaal aantal systemen getraind. Het volhouden, het

snel herstellen en ook het volhouden van het herstellen. Dan hebben

we ook de voetbalsprints met veel rust getraind waarbij je aan de

maximale explosiviteit werkt. Ik wilde ook kleine partijtjes gedaan

hebben voor we aan de competitie begonnen. Op dat moment heb je

alle systemen geraakt in overload. Dan ben je als team klaar voor de

eerste serieuze wedstrijd.”

Voorbereiding omgooien

In grote lijnen gooit Zoutman nooit een voorbereiding rigoureus om.

“Al kijk je wel hoe snel je met jouw team door de stappen komt”, vult

hij aan. “Je kunt te maken hebben dat er op een avond onweer is en je

niet kunt trainen. Dan schuift alles een weekje op. Je past een

voorbereiding niet aan, omdat de fitheid van een groep mee- of

tegenvalt. Maar ook hierin is het oog van de trainer belangrijk

wanneer een incidentele aanpassing nodig is. In de derde week van
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‘PERIODISEREN IS 

EENVOUDIGER VOOR

AMATEURTRAINERS’
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de voorbereiding hadden we voor de tweede keer een tien keer twintig

meter sprint op honderd procent met twintig seconden rust gepland.

Vlak daarvoor hadden we echter een duel met AFC gepland waarin 22

jongens een helft gespeeld hebben. Het was een heel intensief duel en

je houdt in je achterhoofd dat het een klein risico is om twee dagen

later hard te trainen. Ik heb die sprints eruit gehaald, omdat het

belastend was voor de hamstrings. Mijn gevoel zei dat we het even

rustiger aan moesten doen en dat heb ik uiteraard met de

fysiotherapeut besproken. Als spelers op het randje zitten en kleine

pijntjes hebben, zijn dat signalen waar je als trainer iets mee moet. Ik

ben altijd bezig met het verzamelen van informatie bij spelers en

medische staf.”

“Het is belangrijk dat je in de voorbereiding zaken kunt bijstellen”,

gaat Zoutman verder. “Je maakt een planning op papier en hebt al vrij

snel het gevoel of iets werkt of niet. Soms stel je iets naar boven of

beneden bij. Het is belangrijk dat je erop let dat je spelers in de

voorbereiding niet over de kling jaagt. Vermoeidheid stapelt zich op

en raak je alleen kwijt als je een tijdje niet voetbalt. Tijdens het

seizoen heb je daar geen tijd voor en daar betaal je in oktober of

november de rekening voor als de omstandigheden wat zwaarder

worden. Dat is vaak de periode dat je vervelende blessures oploopt.

Dat gebeurt bijna nooit in de voorbereiding. Als je spelers nu boven

hun niveau belast, ondervinden ze daar later de naweeën van. Dat is

ook een wetmatigheid. Snel opbouwen, betekent ook snel kwijtraken.

Als je iets rustig opbouwt, heb je er lang plezier van. Veel mensen

richten zich op de eerste wedstrijd. Spelers willen dan in de basis

staan, maar de trainer moet beseffen dat de prijzen pas aan het einde

verdeeld worden.”

Fitter

Zoutman begint aan zijn derde seizoen bij Quick Boys. Na het eerste

seizoen, waarin de ploeg kampioen werd, vond de oefenmeester dat

zijn ploeg fitter was dan de concurrentie. Dat was afgelopen seizoen

anders. “Dan ga je kijken waar dat aan kan liggen. Hebben we

bijvoorbeeld anders getraind? Vorig seizoen zijn we wel iets hoger

ingestapt. Het jaar ervoor werden we kampioen met zeventien

ongeslagen wedstrijden op rij. Uit ervaring weet ik dat wanneer een

ploeg goed draait en er plezier is, de pijntjes minder worden. Vorig

seizoen ging het moeizaam en waren de resultaten wisselvallig op een

niveau hoger. Het was een lang seizoen met meer wedstrijden en dan

krijg je automatisch te maken met meer blessures. Na vorig seizoen

ben ik met mijn collega-trainers gaan evalueren en kijk je welke zaken

je eventueel moet aanpassen.” 

‘JAAG JOUW SPELERS IN DE VOORBEREIDING NIET OVER DE KLING’
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Schema voorbereiding (2017/2018) Quick Boys 1 (juli). In het blauw

is het afgewerkte programma (inclusief wijzigingen) t/m 3 augustus.

Datum Activiteit Cyclus Programma Teamfunctie

Maandag
10-07

T1 Wu extensief - EVV stap 1 - Positiespel 5v2 -
Positiespel 10v10+2

Rustige 1e training  - Teamfunctie
verdedigen: stap 1

dinsdag 
11-07

T2 VCT C1W1 Wu extensief - EVV stap 2 - 11v11 taktisch -
11v11 VCT (3x11min.)

Teamfunctie verdedigen: stap 2

donderdag
13-07

T3 Rompstabiliteit - Wu extensief - EVV stap 3 - PT
- Partijspel 11v11

Teamfunctie aanvallen: stap 1

vrijdag 
14-07

teambuilding met o.a. voetbalquiz - bezoek bedrijf
hoofdsponsor - foto-puzzeltocht - stapavond

zaterdag
15-07

teambuilding met o.a. watersporten - voetvolley - bbq

maandag
17-07

T4 ISRT 1 - EVV stap 4 - Positiespel groot -
Partijspel 11v11 

Teamfunctie aanvallen: stap 2

dinsdag 
18-07

T5 VCT C1W2 Wu intensief - EVV stap 4 - 11v11 taktisch -
11v11 VCT (3x12min.)

Teamfunctie aanvallen: stap 3

donderdag
20-07

T6 Rompstabiliteit - Wu intensief -  EVV stap 5 -
Partijspel 11v11 - UL 7v7/5v5 (4x2,5min.)

UL 8v8 ivm aantallen

Teamfunctie verdedigen: stap 3

zaterdag
22-07

Oefenwedstrijd 1 15:00 Quick Boys - AFC  1-1

maandag
24-07

T7 Rompstabiliteit - Wu extensief -  EVV stap 5 -
Rondo 8v2 - Partijspel 11v11

Geen herhaling EVV stap 5 gedaan

Teamfunctie verdedigen: stap 4

dinsdag 
25-07

T8 VCT C1W3 Wu intensief - EVV 3x30m. -  VSWR (stap 3) -
7v7/5v5 (4x5min.-2min.R.)

VSWR stap 1 gedaan ivm resultaten ISRT

Teamfunctie aanvallen: stap 4

donderdag
27-07

T9 Rompstabiliteit - Wu intensief - Partijspel 11v11
- UL 4v4/3v3 (1x6x1min.)

Teamfunctie aanvallen: stap 5

zaterdag
29-07

Oefenwedstrijd 2 14:30  KHFC - Quick Boys  1-2

maandag
31-07

T10 Rompstabiliteit - Wu extensief - jongleren
(spelvorm) - Positiespel 4v2+1

Teamfunctie verdedigen: stap 5

Wu: warming – up

EVV: explosiviteits voorbereidende vormen

VCT: voetbal conditionele training

ISRT: interval shuttle run test

UL: underload

VsWr: voetbal sprints met weinig rust

VsVr: voetbal sprints met veel rust

TC 17-04 anton_Opmaak 1  10-08-17  15:50  Pagina 19



VOORBEREIDING
PERIODISEREN

Schema voorbereiding (2017/2018) Quick Boys 1 (augustus). In het blauw

is het afgewerkte programma (inclusief wijzigingen) t/m 3 augustus.

Datum Activiteit Cyclus Programma Teamfunctie

Dinsdag
01-08

Oefenwedstrijd 3 20:00 Quick Boys - Excelsior Maassluis  0-2

Donderdag
03-08

T11 C1W1 Rompstabiliteit - Wu extensief - Positiespel
10v10+2 - UL 4v4/3v3 (1x6x1min.)

Partijspel 11v11 ipv underload 4v4/3v3

Teamfunctie verdedigen: stap 6

Zaterdag
05-08

Oefenwedstrijd 4 15:00 Quick Boys - Kozakken Boys  1-0

Maandag
07-08

T12 Rompstabiliteit - Wu extensief - PT groot -
Partijspel 11v11

Teamfunctie aanvallen: stap 6

Dinsdag
08-08

Oefenwedstrijd 5 20:00 Quick Boys - Barendrecht

Donderdag
10-08

T13 Rompstabiliteit - Wu extensief - Positiespel
10v10+2 - Partijspel 11v11

Teamfunctie aanvallen: stap 7

Zaterdag
12-08

Oefenwedstrijd 6 C1W2 14:30 Hercules - Quick Boys

Maandag
14-08

T14 Rompstabiliteit - Wu extensief - Rondo 8v2 -
Partijspel 11v11 

Teamfunctie verdedigen: stap 7

Dinsdag
15-08

T15 VCT C1W5 Wu intensief - EVV 3x30m. - VSVR (stap 1) -
4v4/3v3 (2x6x1min.-1,5min.R.)

Teamfunctie verdedigen: stap 8

Donderdag
17-08

T16 Rompstabiliteit - Wu intensief - Positiespel groot
- UL 11v11/8v8 (3x6min.) 

Teamfunctie aanvallen: stap 8

Zaterdag
19-08

Beker 1 C1W3 14:30 DVS '33  - Quick Boys

Maandag
21-08

T17 ISRT 2 - PT groot - Partijspel 11v11 Teamfunctie aanvallen: stap 9

Dinsdag
22-08

T18 VCT C2W1 Wu intensief - EVV stap 3 -  Positiespel groot -
11v11 taktisch - 11v11 VCT (3x12min.)

Teamfunctie aanvallen: stap 10

Donderdag
24-08

T19 Rompstabiliteit - Wu intensief - Positiespel klein
- Partijspel 11v11 - UL 7v7/5v5

Teamfunctie verdedigen: stap 9

Zaterdag
26-08

Competitie 1 14:30 Jong Volendam - Quick Boys
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VVON.NL TOTAAL VERNIEUWD
EERST UW ACCOUNT ACTIVEREN VOORDAT U KUNT INLOGGEN

@ Wanneer u als lid voor de eerste keer gaat inloggen op de nieuwe website dient u eerst uw account (MIJN VVON) te

activeren en daarna een nieuw wachtwoord aan te maken. 

@ Alle leden hebben (als het goed is) enige weken geleden een e-mail met activatie-link ontvangen. Met deze link kunt

u uw persoonlijk account activeren en vervolgens kunt u een wachtwoord aanmaken. Daarna kunt u inloggen met uw
e-mailadres en wachtwoord.

@ Beschikt u niet meer over de e-mail met activatie-link? Stuur dan een e-mail met uw naam, adresgegevens en

geboortedatum naar info@vvon.nl. U ontvangt dan een nieuwe e-mail met de activatie-link.

@ Als lid bent u zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw persoonlijke gegevens. Via MIJN VVON kunt u

zelf uw adresgegevens, IBAN-nummer, e-mailadres alsmede uw diploma- en licentiegegevens actueel houden.

@ Om in aanmerking te komen voor ledenkorting bij deelname aan bijscholingen en/of congressen dient u eerst in te

loggen als lid. Activeer dus nu direct uw account.

@ Oefenstof, video’s, interessante artikelen en ook ons magazine “De TrainerCoach” zijn online exclusief 

voor leden beschikbaar. Inloggen als lid is ook hier een vereiste. 
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“Ik wil dat wedstrijden van mijn ploeg leuk zijn om naar te kijken.

Voetbal speel je voor de winst, maar ik hoef niet ten koste van alles te

winnen. De manier van spelen vind ik veel belangrijker. Daarom heb ik

een aantal basisprincipes waar spelers zich aan moeten houden. Die

basisprincipes zijn het uitgangspunt bij alle trainingen die ik geef.”

Man meer

Niels van Casteren was dertien jaar actief als jeugdtrainer bij

verschillende BVO's (zie kader, red.). In 2011 werd hij hoofdtrainer bij

derdeklasser DESO. Inmiddels is hij begonnen aan zijn tweede seizoen

als trainer van Blauw Geel'38, waarmee hij in zijn eerste jaar direct

kampioen werd. De club debuteert daardoor dit seizoen in de Derde

Divisie. “Ook op dit hogere niveau houd ik vast aan mijn speelwijze, die

gebaseerd is op 1:4:3:3. Wij willen het spel maken, door in balbezit

onder de druk uit te voetballen. Verdedigend willen we zélf bepalen op

welk moment en op welke plek wij de bal veroveren. In principe doen

we dat zo hoog en snel mogelijk. Ik houd er namelijk niet van om in te

zakken en af te wachten tot de tegenstander de bal verliest.”

Basisprincipes als uitgangspunt

Niels van Casteren, Blauw Geel'38

Niels van Casteren rijgt de successen aaneen. Ga maar

na: in zes seizoenen werd hij drie keer kampioen,

promoveerde via de play-offs, won de districtsbeker en

werd genomineerd voor de Rinus Michels Award 2017.

“Ik werk volgens een aantal basisprincipes. Die vormen

het uitgangspunt bij alles wat ik doe.” 

Tekst: Martin Veldhuizen | Beeld: Niels Van Casteren
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Het creëren van een man meer is een belangrijk uitgangspunt, stelt

Van Casteren. “Omdat ik van achteruit wil opbouwen, spelen we in

principe met vier verdedigers. Op die manier hebben we in die linie

één speler meer dan de tegenstander. Stelt die slechts twee spitsen

op, dan schuift één van mijn backs door naar het middenveld. Of beide

backs gaan hoger staan en een middenvelder zakt in om de

centrumverdedigers te helpen bij de opbouw.  Speelt de tegenstander

met vier spitsen, dan laten we een middenvelder iets inzakken,

waardoor we toch kunnen opbouwen en op het middenveld de twee

tegen één kunnen zoeken. Speelt de tegenstander over het hele veld

één tegen één? Dan hanteren wij van achteruit verplicht de lange bal

op onze aanvallers en proberen daar via lopende mensen zo snel

mogelijk een overtal te creëren en gevaar te stichten.”

Restverdediging

“Binnen onze speelwijze zijn er meer basisprincipes. Voor wat betreft

het aanvallen geldt dat diep voor breed gaat. Verder proberen we onze

spelers met het gezicht naar het doel van de tegenpartij aan de bal te

krijgen. Het liefst zo snel en vaak mogelijk in de hot zone van het veld,

dus tussen de laatste linie en de middenvelders van de tegenstander.

Veel beweging van spelers zonder bal is daarbij een vereiste.”

“Het meest belangrijke principe in onze speelwijze is echter de

restverdediging. Ik wil dat we verdedigend altijd één mannetje meer

hebben dan de tegenstander. Zij mogen niet de kans krijgen om diep

te spelen. Dat proberen we te voorkomen door bij balverlies direct

druk te geven, waarbij de onderlinge afstand tussen onze spelers

maximaal tien tot vijftien meter is. Compact spelen en het dichtzetten

van de breedte- en lengteas zijn de belangrijkste afspraken in

verdedigend opzicht.”

“Voor spelhervattingen ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij mijn

spelers. Ik wil dat ze  zelf een aantal varianten bedenken. Natuurlijk wil

ik die wel weten, zodat we erop kunnen trainen en er afspraken over

kunnen maken. Als trainer moet ik tenslotte wel controleren of we

uitvoeren wat er is afgesproken. Spelers vinden die verantwoor-

delijkheid prettig. Vorig seizoen kwamen ze met een hoekschopvariant

die succesvoller bleek dan degene die ik had bedacht.”

Anticiperen

Ondanks de vaste speelwijze en steeds terugkerende basisprincipes

heeft Van Casteren geleerd niet al te star aan zijn zienswijze vast te

houden. “Ik heb dertien jaar bij de jeugd gewerkt. Daar wordt de

speelwijze door de club bepaald, de individuele opleiding staat centraal.

Ik was vooral bezig met het ontwikkelen van spelers en veel minder met

het ontwikkelen van een eigen visie. Toen ik hoofdtrainer werd bij DESO

kon ik nog niet zo goed anticiperen op ontwikkelingen in mijn spelers-

groep of veranderde omstandigheden tijdens wedstrijden. Pas de laatste

twee seizoenen was ik in staat om bijvoorbeeld trainingen of de

veldbezetting tijdens duels aan te passen als de situatie daarom vroeg.”

Blauw Geel'38 plukte er vorig seizoen de vruchten van. “Ook daar

startte ik volgens het 1:4:3:3-principe. Ik had echter slechts één goede

buitenspeler in mijn selectie. Omdat ik wel twee centrumspitsen van

niveau had, loste ik dat op door één van hen als rechteraanvaller te

posteren. Na een paar wedstrijden constateerde ik echter, dat de

spelers minder lekker in hun vel zaten. Ik heb toen een nuance

aangebracht in onze speelwijze en zette een middenvelder met een

enorm loopvermogen en exceptionele voetbalkwaliteiten rechtsback.

Onze rechtsbuiten ging in balbezit centraal spelen. Hierdoor werd het

meer 1:3:5:2, iets wat ik eerder als onmogelijk beschouwde. 

‘WE WILLEN ZELF BEPALEN WAAR WE DE BAL VEROVEREN’
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De middenvelder die ik rechtsback zette, had vervolgens bijna net

zoveel assists en doelpunten als mijn linksbuiten.”

Wedstrijdsituaties

“Al onze trainingsvormen zijn gericht op de vier specifieke

voetbalmomenten aanvallen, verdedigen, omschakelen van aanvallen

naar verdedigen en andersom. De hiervoor genoemde basisprincipes

keren in al die vormen telkens terug. Meestal combineer ik twee van die

momenten in één training. Dus als het accent op aanvallen ligt, dan

combineer ik dat met het omschakelen van verdediging naar aanval.

Staat de training in het teken van verdedigen, dan pak ik ook de

omschakeling van aanvallen naar verdedigen erbij.”

“Ik ben een groot voorstander van voetbal specifieke vormen als positie-

en partijspellen, omdat je daarin bijna elke wedstrijdsituatie kunt

nabootsen. We trainen zelden met elf tegen elf, dus de vormen zijn vaak

wat kleiner, maar dat maakt het voor de spelers alleen maar

eenvoudiger. Natuurlijk geef ik ook pass- en trapvormen, of een

afwerkoefening. Ik kan trainen wat ik wil, spelers moeten wel lekker in

hun vel zitten om het optimale uit hun kwaliteiten te halen. Dat is

belangrijker dan ten koste van alles vasthouden aan je voetbalvisie.

Soms heb ik een training voorbereid, maar zie of voel ik dat de spelers

wat anders nodig hebben. Als we drie keer op rij hebben verloren, dan

zitten ze niet te wachten op een pittige conditietraining. Een lekkere

partij is dan vaak een beter medicijn.”

Topprestatie 

“Onze spelersgroep is ten opzichte van vorig seizoen niet veel gewijzigd.

Dat geldt waarschijnlijk wel voor de tegenstand, die groter zal zijn dan

vorig seizoen. Mogelijk betekent dit, dat we gedurende het seizoen

tijdens de trainingen wat meer aandacht besteden aan het

verdedigende aspect. Want ik ben realistisch, in elke competitie eindigt

er één ploeg onderaan en ik wil niet dat wij dat zijn. Maar ik weiger ons

doel dicht te spijkeren. In mijn laatste jaar bij DESO leverden we een

topprestatie door ons te handhaven in de hoofdklasse. We deden dat

met een speelwijze die niet de mijne is, hoewel het op dat moment de

enige oplossing was. De opluchting dat we erin bleven was groot, toch

merkte ik dat het plezier verdween.”

Genieten

“Mijn persoonlijke ambitie is om een betere trainer te worden dan ik

voetballer was. Alles wat ik tot nu toe in mijn trainerscarrière heb

bereikt is hartstikke mooi, maar net als mijn spelers begin ik dit seizoen

weer op nul. Ik wil mijn manier van spelen nóg specifieker willen

ontwikkelen. Het lijkt mij prachtig om eens van gedachten te wisselen

met vakgenoten als Josep Guardiola, Louis van Gaal, Joachim Löw of

Thomas Tuchel. De wijze waarop hun teams druk zetten en de passie

waarmee ze spelen vind ik fantastisch om te zien. Om dat als trainer

voor elkaar te krijgen, op dat niveau, vind ik heel knap. Ook de wijze

waarop José Mourinho prijzen pakt, vind ik interessant.”

“Toch word ik liever negende met de speelwijze die ik voor ogen heb,

dan dat ik tweede word met een elftal die het initiatief aan de

tegenstander laat en op een 'stiekeme' manier met 1-0 wint. Ik wil dat

mensen zeggen: zullen we zondag naar Blauw Geel gaan kijken? Want

daar is het genieten!”

Niels van Casteren
(Schaijk, 6 juni 1979)

Niels van Casteren voetbalde voor
Herpinia, TOP Oss, OSS'20 en TEC.
In 2003 werd hij jeugdtrainer bij
TOP Oss. Na twee jaar stapte hij
over naar de jeugd van PSV, weer
twee jaar later ging hij bij Vitesse
aan de slag. Hij bleef vervolgens
liefst zeven seizoenen actie in de
Arnhemse jeugdopleiding.

Vanaf 2011 combineerde Van Cas-
teren zijn functie bij Vitesse met die

van hoofdtrainer bij DESO. De club uit Oss leidde hij via twee kam-
pioenschappen en een periodetitel van de derde naar de hoofd-
klasse. In de zomer van 2016 vertrok hij naar Blauw Geel'38 uit
Veghel. Zijn eerste seizoen was bijzonder succesvol. Blauw Geel'38
werd kampioen in de hoofdklasse B van het zondagvoetbal, waar-
door het komend seizoen in de Derde Divisie uitkomt. Bovendien
won de ploeg de districtsbeker Zuid 2 door in de finale Gemert met
4-0 te verslaan.

Van Casteren, die werkt als leraar lichamelijke opvoeding en top-
sportcoördinator bij Het Hooghuis in Oss, werd genomineerd voor
de Rinus Michels Award 2017. Die prijs ging echter aan zijn neus
voorbij.

‘IK WIL DAT WE VERDEDIGEND ALTIJD

ÉÉN MANNETJE OVER HEBBEN’

TC 17-04 anton_Opmaak 1  10-08-17  15:50  Pagina 24



DeTrainerCoach | 25

Organisatie:

- Afmeting veld 15 x 10m

- Maak viertallen die conditioneel vergelijkbaar zijn. Afhankelijk hier-

van kan de duur van de oefening bepaald worden

- Duur per oefening 30 seconden tot 3 minuten

- 4 tot 8 herhalingen, afhankelijk van de fase van het seizoen en de

getraindheid van de spelers

- Arbeid-rustverhouding is 1 : 1,5, dus 30 seconden arbeid = 45 secon-

den rust

Coaching:

- Op beide velden wordt er een korte (b.v.: 30 sec) 1 tegen 1 gespeeld.

Speler 1 en 2 krijgen de bal uit 

- Nadat de tijd is verstreken geeft de trainer een signaal. De spelers

laten de bal liggen en sprinten direct om de gele (speler 1 en 2) of

rode (speler 3 en 4) pylon naar de bal in het naastgelegen veld

- De speler die het eerst bij de bal is in het naastgelegen veld hervat

direct de 1 tegen 1, waarvan de duur hetzelfde is als in de eerste

partij. Deze twee partijtjes gelden als één herhaling

Verbeteren melkzuursysteem via positiespel

1
2

3
4

Organisatie:

- Afmeting veld 30 x 20m

- 4 tegen 4 positiespel, verdeel de conditioneel betere spelers gelijk

over de twee teams

- Duur per oefening 3 tot 6 minuten

- 5 tot 8 herhalingen, afhankelijk van de fase van het seizoen en de

getraindheid van de spelers

- Arbeid-rustverhouding is 1 : 1, dus 3 minuten arbeid = 3 minuten rust

Coaching:

- De trainer noemt tijdens positiespel op willekeurige momenten de

naam van één of meer spelers die naar een gekleurde pylon moet

sprinten

- De kleur wordt niet geroepen, maar bijvoorbeel door een hesje of

pylon van de betreffende kleur in de lucht te steken. Of door getallen

te roepen die corresponderen met een bepaalde kleur

- Na de sprint keert de speler terug in het positiespel, dat ondertussen

door de overige spelers is voortgezet

- Extra opdracht moet direct worden uitgevoerd én het positiespel

moet doorlopen, dus geef het sein als de betreffende spelers niet in

balbezit zijn

Verbeteren zuurstofsysteem via positiespel

OEFENVORMEN 
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Sinds 1985 spelen voetbalteams door het hele

land en in de landen om ons heen in tenues

van Beltona. Na een lastige periode hebben

de nieuwe eigenaren Wim van Leeuwen en

Marcel Commers het bedrijf een nieuwe

uitstraling gegeven. Er is een volledig nieuwe

kle-dinglijn gelanceerd. 

Eigen beheer

Het ontwerpen en fabriceren van kleding en

toebehoren gebeurt in eigen beheer. Hierdoor

kunnen we aan bijna alle wensen van

verenigingen tegemoetkomen, ook bij kleine

aantallen. We zijn begonnen met het

aanpassen van alle ontwerpen, stoffen, logo

en pasvormen. Vochtregulerende stof,

modieus en van goede kwaliteit. De

verenigingen, welke inmiddels zijn voorzien

van de nieuwe kleding zijn erg enthousiast.

We willen graag de touwtjes in handen

houden, zodat we snel kunnen schakelen en

kleinere aantallen kunnen produceren. We

zijn twee keer naar China geweest om de

fabrieken te bekijken, en inmiddels zit daar

iemand van ons fulltime.

Buitenland

Ook richten we onze pijlen op het buitenland.

Na België – we hebben inmiddels twee agen-

ten bij de zuiderburen - richten we de pijlen

nu op de rest van Europa: Tsjechië, Roemenië,

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In

sommige landen valt er een wereld te winnen,

die regelen de boel rondom amateurclubs niet

goed, dus ook de tenues niet. Qua

bureaucratie verschilt het ook per land: in

Nederland moet je langs allerlei commissies,

Belgen willen ge-woon doorpakken zodra ze

kwaliteit hebben gezien en Duitsland wil

overal een sponsor tus-sen zetten. En we

kijken stiekem ook al naar een land als

Canada: the sky is the limit.

Andere materialen

Behalve sportkleding is alles wat nodig is

voor teamsporten leverbaar. Niet alleen

kleding, maar ook alle andere materialen die

nodig zijn bij het voetbal, met uitzondering van

voetbal-schoenen. We hebben wel een

sneaker laten maken. Deze kan altijd

gedragen worden, on-der andere voor het

gaan naar de wedstrijden, waardoor het team

een nog completere en mooiere uitstraling

heeft. De schoen is zwart en kunnen we

leveren in zeven verschillende kleuren veters

om de clubkleuren erin te brengen.

BVO’s 

Ook worden er stappen gezet buiten de

amateurverenigingen. We hebben nu een

eerstedi-visieclub als klant: FC Emmen, een

volgende stap zou volgend jaar een

uitbreiding kunnen zijn met één of twee

eredivisieclubs.

THE SKY IS
THE LIMIT

Beeld: René Oudshoorn
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Een van die andere onderwerpen betreft het

antwoord op de vraag of, en zo ja, onder

welke voorwaarden de ‘geliefde’ werkzaam-

heden worden voortgezet. 

Hoewel daarover in de betreffende arbeidsover-

eenkomsten vaak een bepaling is opgenomen,

worden gesprekken over voortzetting van de ar-

beidsovereenkomst na afloop van een bepaald

seizoen, vaak uitgesteld tot midden- of eind ja-

nuari van het opvolgende kalenderjaar. Boven-

dien wordt dan aan de zijde van de

voetbalwerkgever vaak nog langer dan een

week nagedacht over een besluit over de voort-

zetting. De trainer-coach wordt dan vaak een

goede afloop van het ‘nadenken’ in het vooruit-

zicht gesteld. Niet zelden blijkt vervolgens dat de

voetbalwerkgever heeft besloten om van voort-

zetting af te zien. Het is dan inmiddels februari

van het kalenderjaar waarin de voortzetting ge-

stalte zou moeten krijgen. Op dat moment zit de

trainer-coach met een probleem. De vacatures

voor het aanstaande seizoen zijn inmiddels ver-

vuld en hij/zij staat dan met lege handen.

JURIDISCH 

Voortzetting van 
de overeenkomst
Het is een bekend gezegde dat geschiedenis zich herhaalt. Dat geldt

ook voor gebeurtenissen waarmee een trainer-coach te maken kan

krijgen. In eerdere bijdragen heb ik al aangegeven dat ‘de liefde’ voor

het vak van trainer-coach andere belangrijke onderwerpen verdringt.

Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) | Beeld: Shutterstock
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Omnivereniging

Het voorgaande komt in versterkte mate voor

bij voetbalwerkgevers die als omnivereniging

zijn georganiseerd. Voordat daar alle bestuur-

lijke schijven zijn doorlopen, verstrijkt vaak

een periode van enkele weken. De omniver-

eniging verdient ook om een andere reden bij-

zondere aandacht. Een omnivereniging

bestaat veelal uit meerdere afdelingen. De

voetbalafdeling is er een van en beschikt

doorgaans nog over een (afdelings)bestuur.

Deze afdelingsbesturen waren in de tijd dat er

nog sprake was van een zelfstandige voetbal-

vereniging bevoegd om die (toen nog) vereni-

ging in rechte te vertegenwoordigen.

Eenmaal onderdeel van een omnivereniging

blijkt deze (inmiddels tot) afdeling te zijn ge-

worden waarvan het (afdelings)bestuur statu-

tair niet meer bevoegd is om de omni

vereniging in rechte te vertegenwoordigen.

Alleen (twee of meer van) de leden van het

hoofdbestuur (gezamenlijk) komt die be-

voegdheid toe.

Aan de hand van het voorgaande kan op het op

diverse manieren mislopen. Zo is het mogelijk

dat de trainer-coach met het afdelingsbestuur

is overeengekomen dat de werkzaamheden in

het volgende seizoen zullen worden voortge-

zet. Als een overeenkomst wordt gesloten met

personen die niet bevoegd zijn de (omni)ver-

eniging te vertegenwoordigen komt echter

geen overeenkomst tot stand. Dit, tenzij sprake

is van een schijn van vertegenwoordigingsbe-

voegdheid door de leden van het afdelingsbe-

stuur. Als de trainer-coach van mening zou zijn

dat daarvan sprake is geweest, moeten daar-

voor feiten en omstandigheden worden ge-

steld. Kortom, hier heeft de trainer-coach de

bewijslast van zijn stellingen.

Risico

Daarnaast mag worden aangenomen dat de

trainer-coach bekend is met de structuur van

de omnivereniging en met ontbreken van de

bevoegdheden van het afdelings- en van het

hoofdbestuur. Als hij/zij dan toch met een af-

delingsbestuur tot overeenstemming komt

over voortzetting van de werkzaamheden in

het komende seizoen, komt dat voor rekening

en risico van de trainer-coach. Anderzijds kan

het voorkomen dat een afdelingsbestuur

meent bevoegd te zijn de trainer-coach te

ontslaan. Het ontslag (de opzegging) kan op

allerlei manieren tot stand komen. Zelfs de

mededeling daarover per WhatsApp blijkt al

te mogen. Als de trainer-coach vervolgens

contact opneemt met het afdelingsbestuur en

de opzegging betwist , wordt de verkeerde

‘afslag’ gekozen. De trainer-coach doet er

beter aan om het hoofdbestuur te vragen of

deze op de hoogte is van de (onbevoegde) op-

zegging door het afdelingsbestuur. Daarbij

kan ook worden gevraagd of het hoofdbe-

stuur het besluit van het afdelingsbestuur tot

opzegging, tot haar besluit maakt en tevens

op welke datum dat zou zijn gebeurd.

Dat laatste is van belang omdat bij het in wer-

king treden van de Wet Werk en Zekerheid

(WWZ) een aantal termijnen is aangepast.

Waar voorheen kon worden volstaan met een

protest tegen het besluit tot opzegging, moet

volgens de WWZ binnen twee maanden na de

opzegging een verzoekschrift bij (in dit geval)

de Arbitragecommissie van de KNVB worden

ingediend tot herstel van de arbeidsovereen-

komst of tot het betalen van een billijke ver-

goeding door de voetbalwerkgever. 

De genoemde termijn geldt als een strikte (fa-

tale) termijn. Vakanties of andere excuses om

niet binnen die termijn te handelen, doen niet

ter zake. Ten onrechte blijken trainer-coaches

er vanuit te gaan dat de genoemde termijn

pas begint op het moment dat de voetbal-

werkgever het besluit tot opzegging schrifte-

lijk kenbaar heeft gemaakt.

Mondelinge overeenkomst

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de

mondeling gesloten arbeidsovereenkomst.

Hoewel de gedachten daarover inmiddels dui-

delijk zouden moeten zijn, komt het nog vaak

voor dat een trainer-coach in een voorkomend

geval geen schriftelijke arbeidsovereenkomst

kan overleggen. Het veelgehoorde argument

is dan steevast: "De vereniging vond dat niet

nodig, het ging volgens hen om vertrouwen."

Dat laatste is zeker van belang. Echter, in de

loop van de tijd dat de trainer-coach werk-

zaamheden voor de voetbalwerkgever verricht

kunnen de onderlinge verhoudingen verande-

ren. Die verandering kan zodanig zijn dat de

voetbalwerkgever besluit dat (zelfs) gedu-

rende het bestaan van de arbeidsovereen-

komst of na afloop van de daarvoor

overeengekomen termijn, het tot een einde

van de arbeidsverhouding moet komen.

In dat geval zal de trainer-coach vaak aan-

spraak maken op nakoming van verplichtin-

gen die de voetbalwerkgever bij de

arbeidsovereenkomst is aangegaan. Echter,

zonder schriftelijke bevestiging van die ver-

plichtingen zal de trainer-coach het bestaan

van die verplichtingen moeten bewijzen. Een

van die verplichtingen betreft (het bedrag

van) de vergoeding die partijen zijn overeen-

gekomen. Daarbij liggen de problemen voor

het oprapen: Is er sprake van een bruto- of

netto vergoeding? (vaak zijn er ook geen sala-

risspecificaties. Ook de jaaropgaaf wil nogal

eens ontbreken) Was de vergoeding inclusief

of exclusief 8% vakantietoeslag? Maakte een

reis- en/of onkostenvergoeding deel uit van

de overeengekomen vergoeding? Was er een

opzegtermijn overeengekomen, en zo ja,

welke? Kortom, zonder schriftelijke bevesti-

ging van de wederzijdse verplichtingen be-

staan er bij het einde van de

arbeids overeenkomst meer problemen dan

alleen de beëindiging zelf.
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Voor de Oranje Leeuwinnen was het

Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in 2016

eigenlijk al de voorbereiding op het

succesvolle EK in eigen land. Weliswaar

plaatste de ploeg van Sarina Wiegman zich

niet voor de Olympische Spelen in Rio de

Janeiro, maar het OKT was wel een goed

leermoment voor de voetbalvrouwen.

Wiegman liet beelden zien van het WK in 2015

en het OKT een jaar later. “Deze beelden

geven weer waar we vonden dat we stonden.

Het WK in Canada was ons eerste

wereldkampioenschap. Het spelen van grote

toernooien heb je nodig om je als ploeg te

kunnen ontwikkelen. Daarom willen we

structureel aanwezig zijn op eindtoernooien.

We hebben daarin goede wedstrijden

gespeeld, maar tegen China bijvoorbeeld

onder ons niveau. Dat heeft met kwaliteit en

ervaring te maken. We zijn goed in de aanval

en levensgevaarlijk in de counter. Dus moeten

we zorgen dat we achterin de boel

dichthouden. Als we ‘hoog’ verdedigen tegen

sterke tegenstanders komen we in de

problemen.”

‘EEN KNULLIGE GOAL

TEGEN KAN JE HELPEN 

TE ONTWIKKELEN’

Volwassen

De term ‘volwassen’ valt een aantal keer.

Wiegman ziet dat haar ploeg sterke

momenten afwisselt met momenten van

verslapping. “Speelsters moeten daar

volwassen in worden en moeten de hele

wedstrijd scherp en alert zijn en de juiste

keuzes maken. In het OKT kregen we in de

slotminuut van de eerste helft bij een 1-0

voorsprong een knullige goal tegen. Dat

bedoel ik met volwassen voetbalgedrag. Dat

soort momenten zijn niet leuk, maar die

hebben we wel nodig om ons door te

ontwikkelen.”

De bondscoach is ervan overtuigd dat haar

ploeg ook van sterker geachte tegenstanders

kan winnen. Iets waar ze tijdens het EK onder

andere tegen Engeland (3-0 winst) ervaarde.

“Uiteraard willen we als team goed

presteren, maar als elk individu haar taak

goed uitvoert, dan zijn we als team op ons

sterkst. 

Bijeenkomst ADO Den Haag

Europees kampioen Sarina Wiegman
Ontwikkeling speelwijze Nederlands
vrouwenelftal 
Tijdens de studiebijeenkomst bij ADO Den Haag gaf de bondscoach van de Nederlandse vrouwen, 

Sarina Wiegman, een presentatie over de speelwijze van haar elftal. Tijdens die bijeenkomst kon 

Wiegman nog niet bevroeden dat haar vrouwen een paar maanden later Europees kampioen zouden worden.

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen
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Dan kunnen we ook van alle teams winnen.

Duitsland en Frankrijk hebben op

verschillende posities betere spelers, maar

toch kunnen we hen verslaan. Dan moeten

we wel topfit zijn en ieder moment dat we op

het veld of in de sportschool staan arbeid

leveren. Wel op een slimme manier, zodat we

fitter zijn en beter worden. Als we arbeid

leveren koppelen aan goed voetbal, dan

worden we sterkere voetbalsters.”

Scenario’s

Wiegman beseft dat zij en haar technische

staf in zo min mogelijk tijd het maximale uit de

groep moet halen. In de aanloop naar het EK

was de ploeg pas twee weken voor de start

compleet. In die voorbereiding wilde ze ook

de mogelijke scenario’s die in wedstrijden

ontstaan (rode kaart, voorsprong verdedigen

in de slotminuten, etc.) doornemen. “Op 16 juli

moet voor iedereen duidelijk zijn wat de

speelwijze is en wat de uitgangspunten zijn.

Wat ieders basistaak is en wat verandert in

bepaalde scenario’s”, vertelde ze in aanloop

naar het EK. “Tijdens de Algarve Cup tegen

Japan kregen we ‘gelukkig’ een rode kaart,

dus konden we met tien speelsters tegen een

overtal oefenen. Natuurlijk willen we altijd

winnen, maar dit scenario meemaken was

leerzaam. Het liefst had ik ook nog penalty’s

genomen, maar Miedema scoorde uiteindelijk

de 2-3.”

“We hadden de verschillende scenario’s voor

de spelers uitgewerkt”, gaat ze verder. “Hoe

staan we en welke taken horen bij welk

scenario? Tegen Australië stonden we achter

en moesten we een goal forceren. Toen zijn

we ver van de goal gaan spelen. En tegen

Japan hebben we in ondertal gespeeld. We

hebben voor elk scenario een plan en weten

welke taken de speelsters hebben. Samen

bekijken we de beelden, maar omdat we niet

veel momenten samen hebben, bekijken de

spelers zelf ook beelden.”

Voorbereiding

De Oranjevrouwen konden geen optimale

voorbereiding draaien. In Scandinavië spelen

ze namelijk een zomercompetitie en de

vrouwen die in Noord-Europa actief waren,

sloten dus later aan bij de groep. De laatste

speelsters pas tweeënhalve week voor

aanvang van het toernooi. In een voorbereiding

vindt Wiegman dat de technische staf naast

het voetbalinhoudelijke, nog een andere

belangrijke rol heeft. “We bepalen de

stemming en de toon. Als spelers

binnenkomen, moet er een bepaalde sfeer zijn

om te presteren. Als ik chagrijnig ben, worden

de spelers ook niet vrolijk. Aan mij om de

positieve stemming te creëren. Duidelijkheid

geven en een goede omgang met elkaar is

daarin erg belangrijk. Spelers moeten hun taak

binnen, maar ook buiten de lijnen kennen. Als

we hen de ruimte geven om naar elkaar te

luisteren, geeft dat onderling vertrouwen.”

“Ik wil graag voetbalgedrag beïnvloeden”,

vervolgt ze. “Maar ook wil ik de spelers

voorbereiden op wat ze buiten het veld

kunnen verwachten rondom het EK. Het gaat

erom dat spelers verantwoordelijkheid

nemen. Wij willen een aantal dingen

uitstralen: passie, lef, emotie,

doorzettingsvermogen en trots.”

Ook voor de technische staf was het even

aan elkaar wennen. “Onze staf bestaat uit

verschillende soorten mensen. Je moet

elkaar leren accepteren en begrip hebben

voor elkaar. Daarom hebben we elkaar op en

ook buiten het veld beter leren kennen. Dan

weet je ook hoe je iemand wel of juist niet

moet benaderen.”
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‘IK WIL GRAAG VOETBALGEDRAG BEÏNVLOEDEN’

‘WE HADDEN 

ALLE SCENARIO’S

UITGEWERKT’
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In januari van dit jaar koos Wiegman er

bewust voor om te oefenen tegen twee

zwakkere tegenstanders. “Als je de dingen

die je wil trainen allemaal aan bod wil laten

komen, moet je heel planmatig te werk gaan.

In januari begonnen we met oefenduels tegen

het lager ingeschatte Roemenië en Rusland.

Veel van onze speelsters die in Scandinavië

speelden hadden net een lange vakantie

gehad en in Nederland was net de winterstop

voorbij. We wonnen met 7-1 van Roemenië en

met 4-0 van Rusland. Het accent lag op

aanvallen, het opbouwen en scoren.

Vervolgens namen we eind februari deel aan

de Algarve Cup. Daar speelden we vier duels

in acht dagen. De kans op blessures is dan

groter, dus hebben we met alle 23 spelers

gerouleerd. We hebben de spelers verdeeld in

twee teams. Tijdens dat toernooi gaven we

aan dat we midden in een proces zaten, maar

dat het wel om winnen ging.” 

“Na de Algarve Cup zijn we het accent op het

verdedigen gaan leggen”, gaat ze verder “Of

we nu hoog staan of laag: compact staan we

altijd. Als staf vonden we echter dat we niet

agressief genoeg verdedigden en dat we te

weinig duels wonnen. In juni kwamen de

teamfuncties en de scenario’s aan bod. In alle

trainingen oefenden we ook altijd de

spelhervattingen. Dat is een belangrijk deel

en daar valt veel te halen en uiteindelijk ook

veel weg te geven. Daar moeten we dus altijd

op trainen. ” 

Teamontwikkeling

Inmiddels is de ploeg van Wiegman hard op

weg naar volwassenheid. Maar in het begin

van het proces onder de hoofdcoach was er

nog veel winst te boeken. “De speelsters

durfden elkaar niet aan te spreken als er wat

mis ging. Ze zaten nog in de beleefdheidsfase,

maar we moesten richting de conflicten gaan.

Als het met de onderlinge acceptatie goed zit,

kun je elkaar kritiek geven. Soms analyseren

we de beelden tot in detail en dan benoemen

de speelsters alles naar elkaar. Twee jaar

terug waren ze dan van slag en nu wordt alles

op tafel gelegd. Dat is niet altijd leuk, maar als

we de kamer uitlopen is het klaar en gaan we

naar het volgende voetbalmoment.”
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Europese titel
Het Nederlands dameselftal stuntte tijdens

het afgelopen EK door in eigen land

Europees kampioen te worden. Door zeges

op Noorwegen, Denemarken, België,

Zweden, Engeland en opnieuw Denemarken

was de eerste Europese titel voor een

Nederlandse vrouwenvoetbalploeg een feit.

Na afloop reageerde de Haagse coach

emotioneel tegenover de NOS. “Er was zo’n

klik tussen het team en de staf”, gaf ze als

reden aan voor het succes. “Het voelde zo

goed, maar je moet uiteindelijk wel de

wedstrijden winnen. Het is niet normaal, we

zijn gewoon Europees kampioen.”

‘DE SPEELSTERS DURFDEN

ELKAAR DE WAARHEID NIET

TE VERTELLEN’
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Alex Scholte, teammanager en assistent-trainer

bij de ADO Den Haag vrouwen, wilde aan het

begin van zijn presentatie de vooroordelen die

er nog bestaan over vrouwenvoetbal uit de weg

ruimen. Hij vergelijk Ireen Wüst en Sven

Kramer. Als beiden tegen elkaar zouden

schaatsen, zou het verschil immens zijn. “Maar

is vrouwenschaatsen dan geen topsport?”,

counterde Scholte. “Het gaat wat langzamer

dan Kramer, maar het blijft topsport. Het irriteert

me dat het bij vrouwenvoetbal bij veel mensen

wel zo werkt. Ik hoor bijvoorbeeld nooit dat

vrouwenhandbal geen handbal is.”

Doelstellingen

ADO Den Haag heeft een aantal doelstellingen

geformuleerd. Sommige daarvan hebben te

maken met de eigen club en anderen met de

taak om het voetbal in de regio naar een hoger

niveau te tillen.

De doelstellingen van de ADO-vrouwen:

- Beoefenen en bevorderen van

vrouwenvoetbal in regio Haaglanden;

- Behoud van deelname aan Eredivisie

Vrouwen en Topklasse;

- Realiseren van één goed voetbalklimaat;

- Bieden van opleidingen op het gebied van

vrouwen- en meisjesvoetbal;

- Faciliteren van scoutingsactiviteiten ten

behoeve van vroegtijdig herkennen van

talenten in Nederland en met name regio

Haaglanden;

- Bevorderen en uitvoeren van

promotieactiviteiten ten behoeve van het

Haagse vrouwenvoetbal.

Ambities

In de Hofstad zijn ze ook ambitieus. Dat hoort bij

de grootte van de stad (derde stad van

Nederland), de uitstraling van de club en de

bravoure van de mensen in Den Haag. “Wij

willen structureel bij de top van Nederland

behoren”, vertelt de assistent-trainer. Met trots

laat hij de beelden van de gewonnen

bekerfinale tegen Ajax van vorig seizoen (1-0).

“Onze jeugdopleiding is uiteindelijk wel het

fundament van onze club. We proberen de

jeugdige talenten door te laten stromen naar

ons eerste elftal. En daarnaast willen we ook

hét expertisecentrum zijn van het

vrouwenvoetbal in de regio.”

“Met bescheiden middelen moeten we het

maximale eruit halen”, vervolgt hij. Scholte

vroeg vervolgens aan de zaal wat een

startende speelster bij de vrouwen verdient per

jaar. De genoemde bedragen varieerde van 

500,- tot  3.000,- per jaar. “Iemand die vanuit de

jeugd bij ons komt, speelt voor niets en train je

zes keer per week. Dan ben je elke dag met

voetbal bezig. Als je tien wedstrijden op het

wedstrijdformulier hebt gestaan, groei je naar

een contractje naar 75 euro per maand.”

Bijeenkomst ADO Den Haag

Alex Scholte: 
assistent-trainer ADO Den Haag
vrouwen Individu centraal zetten
Waar staan de vrouwen van ADO Den Haag voor? En wat doen zij

om zich te onderscheiden? Alex Scholte vertelde in zijn presentatie

over onder andere de doelstellingen, uitgangspunten en de

mentaliteit van de Haagse club. 

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen

‘EEN BEGINNENDE

SPEELSTER VERDIENT

NIETS EN TRAINT ZES

KEER PER WEEK’

TC 17-04 anton_Opmaak 1  10-08-17  15:51  Pagina 32



DeTrainerCoach | 33

Uitgangspunten

Na het laten zien van de voetbalpiramide bij de

vrouwen en de kernwaarden bij ADO (frisheid,

bereidheid en betrokkenheid) kwam Scholte uit

bij de uitgangspunten die ze bij de club

hanteren. Deze zijn:

- Voetballen bij ADO Den Haag Vrouwen is

topsport “Je moet er veel voor doen en nog

meer voor laten. Toen ik trainer was bij Jong

ADO Den Haag was gezelligheid het

verboden woord. Maar meiden die altijd met

jongens hebben gespeeld, vinden het wel

leuk om samen met elkaar een mooi resultaat

te boeken.”

- We hebben onze eigen Haagse mentaliteit

“We zijn nu eenmaal vrij direct als we ergens

wat van vinden.”

- Opleiden met het oog voor sociaal emo -

tionele ontwikkeling en met een pedagogisch

Haagse kwinkslag “Je mag in Den Haag

spelers best wat harder aanpakken. Harder

dan ze in het oosten of zuiden van het land

gewend zijn. Als iemand uit Brabant hier

stage loopt, vertellen we aan de voorkant dat

we wat harder zijn dan ze gewend zijn. Toch

benadrukken we dat het niet persoonlijk

bedoeld is.”

- Spelers eigen top laten bereiken “Ze zijn zelf

verantwoordelijk voor hun eigen ont wik ke -

ling. We bieden hen handvatten, maar ze

moeten er zelf mee aan de slag.”

Topsport

Als Scholte het over topsport heeft, is daar een

aantal punten dat ze bij ADO belangrijk vinden.

- Veel trainen en goed presteren op hoog

niveau;

- Gerelateerd aan leeftijd: 

- Winnen en verliezen

- Beter zijn en beter willen worden;

- Oneerlijk. 

Met name op dat laatste punt gaat hij wat

dieper in. Ook binnen het amateurvoetbal

hebben coaches te maken met spelers die

vaker en minder vaak trainen. Bij ADO gaat het

om topsport en dus speelt de beste, is de

mening van Scholte. “Iemand hoeft niet altijd

evenveel te trainen als de ander. Bij ons speelt

de beste. Toen we hier begonnen, speelde

Sarina Wiegman bij ons. Ze kwam net terug van

een bevalling en trainde één keer per week.

Dan kwam een andere speelster naar me toe

dat ze het oneerlijk vond, omdat ze drie keer per

week trainde. ‘Al train je driehonderd keer, zij is

beter met één keer trainen. Wees dankbaar dat

je voor haar mag invallen’, zei ik toen. Maar ik

was wel met haar eens dat het oneerlijk was.”

Haagse voetbalmentaliteit

“Wat is nou die Haagse voetbalmentaliteit

waar iedereen het altijd over heeft. Wat is

nou die Haagse bluf?”, vraagt Scholte zich af

alvorens zelf het antwoord te geven. “We zijn

een stad met twee gezichten en twee

dialecten. Een club met twee bloedgroepen

dus, omdat we een fusieclub zijn bestaande

uit die twee delen van Den Haag. Wat ons

tekent is dat we niet te beroerd zijn om

ergens energie in te steken. We zitten beetje

tussen het mooie voetbal uit Amsterdam en

het werkvoetbal van Rotterdam in. We zijn

een beetje praatjesmakers die van alles wat

proberen mee te pikken.”

Bij ADO willen ze goed voetbal koppelen aan

inzet en verwachten ze strijd, passie en de

eerder genoemde Haagse bluf. “De strijd kom

je bij ons ook veel tegen als we de bal niet

hebben. Voetbaltechnisch valt er bij Jong ADO

bijvoorbeeld nog een hoop winst te behalen,

maar als we gas moeten geven, doen we dat.

We winnen veel partijen op mentaliteit.”

Opleiden

Wat ze in Den Haag willen is speelsters een

veilig klimaat bieden waarin ze zich als individu

kunnen ontwikkelen. Elke speelster heeft

daarom ook een andere benadering nodig.

“Beter worden moet leuk zijn, maar fouten

maken is essentieel. Zonder fouten te maken,

kun je niet leren. De speelsters moeten ook

leren omgaan met tegenslag. Van klagen wordt

niemand beter en dat is echt Haags.”

Tot slot geeft Scholte aan hoe blij hij is met zijn

oud-speelster en huidige bondscoach van de

vrouwen, Sarina Wiegman. Doordat er meer

speelsters geselecteerd worden voor Oranje,

gaat het niveau automatisch omhoog. “De lat

ligt hoog om de top te bereiken. Het is afvallen

of doorgaan. Gelukkig is Sarina bondscoach en

heeft ze het Kyocera Stadion in haar TomTom

staan”, lacht hij.

‘WE ZIJN EEN CLUB MET TWEE BLOEDGROEPEN’
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EEN LANGE WEG

H
et vrouwenvoetbal, dat jarenlang een

bijrol vervulde in het vaderlandse voet-

bal, bevindt zich in een opmerkelijke op-

mars. De zogenaamde kenners, bijna altijd

unaniem in hun oordeel dat het niet om aan te

zien was, hebben hun mening moeten bijstel-

len. Zelfs een Leo Beenhakker, toch altijd geze-

gend met een forse kritische instelling, mocht

voor Radio 1 toegeven dat vrouwenvoetbal uit

de slagschaduw van haar mannelijke evenknie

was getreden. 

Komt dat omdat het vaderlandse mannenvoet-

bal, met de KNVB voorop, in een diepe crisis

verkeert, of juist omdat de vrouwen toch een

meer professionele instelling aan de dag leg-

gen? Ik denk het laatste. De vrouwen beseffen

dat de route naar de top een lange en spijkerharde weg is, die met vallen en opstaan, hard

werken, grenzen verleggen en altijd maar weer het ultieme doel voor ogen houden, uiteinde-

lijk zal worden beloond. Dat betaalt zich uit, let maar op! 

De verdiensten van de vrouwen ten opzichte van het mannenvoetbal zijn beduidend lager. De

mate waarin de miljoenen over de tafel gaan in het topvoetbal en dat afgezet tegen de belo-

ningen in het vrouwenvoetbal gaan natuurlijk volledig mank. Nederland heeft in het mannen-

voetbal talent genoeg, daar ben en blijf ik van overtuigd. Waar ik niet van overtuigd ben is het

feit of die talenten altijd beseffen dat tegenslag ook een onmiskenbaar facet is in het kronkel-

weggetje naar volwassenheid. Het kweekt eelt op de ziel en dat is nooit weg. Nederland hoeft

ook niet bang te zijn om af te dalen naar de C-categorie, daar staat het talent dat voorhanden

is wel garant voor. Echter zijn de absolute toptalenten zoals een Robin van Persie of een Arjen

Robben er even niet. En daar moeten we wel bezorgd over zijn. Bij mij blijft beklijven dat ta-

lenten veel te snel met een overvolle portemonnee in aanraking komen, waardoor de drang

om te investeren in hun carrière vaak stokt of in een neerwaartse spiraal terecht komt. Daar

zijn voorbeelden genoeg van op te noemen. 

Een speler als Memphis Depay, in mijn ogen een absoluut toptalent, had al lang de plek van

een Robben of een Van Persie kunnen innemen, maar ook zijn carrière is geen snelweg naar

succes geworden. Het kan nog, maar of Depay een luisterend oor heeft waag ik te betwijfe-

len. Ik weet niet wie hem de goede adviezen in het oor fluistert, maar dat zou ook de rol van

zijn voetbalmakelaar moeten zijn. Ik ben bang dat ook die meer de hoogte van zijn eigen bank-

rekening controleert. 

Wat dat betreft mogen de heren wel een voorbeeld nemen aan de vrouwen die zonder enige

vorm van arrogantie de weg naar succes hebben ingeslagen. Het is leuk om naar te kijken en

het is hartverwarmend.

Heren, het nodigt uit! 

Hans Bijvank
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VACATURE
Coördinator VVON District West 1

De VVON is op zoek naar een Coördinator voor het District West 1. Het betreft een vrijwilligersfunctie
voor gemiddeld 4 uur per week. Elk VVON district bestaat in principe uit 1 districtscoördinator en 2
districtsvertegenwoordigers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoerende taken en
werkzaamheden in het district.

Functie-/taakinhoud

➢ Geeft leiding/sturing aan de 2 vertegenwoordigers in zijn/haar district

➢ Verantwoordelijk voor de organisatie van bijscholingen en in voorkomend geval huldigen van
jubilarissen

➢ Verantwoordelijk voor de ondersteuning van leden bij arbeidsconflicten

➢ Verantwoordelijk voor ledenwerving/ledenbehoud in het district 

➢ Verantwoordelijk voor het tijdig/juist signaleren van onbevoegd trainen

Kennis/vaardigheden

➢ Heeft kennis van het beleid, de doelen, de structuur en het werk van de VVON

➢ Weet welke plaats/positie de VVON inneemt binnen het voetbal

➢ Kent de belangen van de leden (trainer-coaches) die hij vertegenwoordigt

➢ Beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden

➢ Is in staat ideeën en feiten helder te presenteren

➢ Kan goed samenwerken en organiseren

➢ Kan de VVON op een juiste, correcte en representatieve wijze vertegenwoordigen

➢ Kan goed bemiddelen en weet anderen te overtuigen

Overige voorwaarden

➢ Vervult geen andere conflicterende (neven) functie(s)

➢ Is mobiel en beschikt over eigen vervoer

➢ Beschikt over voldoende tijd om de functie te kunnen uitoefenen

➢ De noodzakelijk te maken reis- en onkosten worden vergoed

COÖRDINATOR 
VVON 

District West 1

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om per e-mail hun CV + korte motivatie
te sturen naar awesten@xs4all.nl t.a.v. Arnold Westen (voorzitter VVON).

Sluitingsdatum: 15 september 2017
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