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VOORWOORD

Van de voorzitter

Het seizoen was nog maar enkele weken oud en de eerste

collega-trainers werden alweer bedankt voor bewezen

diensten. Crystal Palace was al heel erg snel (na 77 dagen) met

het wegsturen van Frank de Boer. Hij is daarmee de kortstzittende

trainer in de Premier League ooit. Te bizar voor woorden wat mij

betreft. En inmiddels is ook Andries Jonker alweer vertrokken bij VfL

Wolfsburg. We hebben nu nog vijf Nederlandse trainers op niveau in

het buitenland aan het werk. Dat zijn Ronald Koeman (Everton), Peter

Bosz (Borussia Dortmund), Albert Stuivenberg (Racing Genk), Jaap

Stam (Reading) en Jordi Cruijff (Maccabi Tel Aviv). Gelet op het feit dat

de meeste clubbestuurders volgens mij alleen maar weten hoe ze het

woord ‘beleid’ schrijven, moet ik er maar bij zeggen dat dit de stand

is/was op 1 oktober 2017.

Emotie regeert dus in de meeste bestuurskamers, terwijl je van deze

mensen juist kwaliteiten mag verwachten als het gaat over structuur,

organisatie, visie, personeelsbeleid etc. Dit is er dus aan de hand op het

allerhoogste niveau. Maar wanneer ik een overzicht zou maken van

vergelijkbare situaties in ons eigen amateurvoetbal, dan is de lijst met

emotionele en kortzichtige beslissingen ten opzichte van de trainer-coach

nog veel langer. Nu is het natuurlijk zo dat binnen het amateurvoetbal

veelal sprake is van goedwillende vrijwilligers die een bestuursfunctie

vervullen. De vraag is dan ook of je het deze amateurbestuurders kwalijk

kunt nemen wanneer zij het gedrag van bestuurders in het professionele

voetbal overnemen of wellicht zelfs kopiëren. Wat u uzelf als trainer-

coach kwalijk moet nemen is het feit dat u niet beschikte over een

deugdelijke arbeidsovereenkomst op het moment dat uw voorzitter, die de

week daarvoor nog uitsprak dat u de juiste man/vrouw op de juiste plaats

was, u in een emotionele bui op non-actief zette.

Nu weet u, als lid van de VVON, dat wij er onder andere zijn om

problemen in de arbeidsrelatie tussen vereniging (of stichting) en u als

trainer-coach in goede banen te leiden. En ‘het in goede banen leiden’

betekent dan meestal ervoor zorgen dat u minimaal (financieel)

datgene krijgt waar u recht op heeft wanneer de arbeidsovereenkomst

onverhoopt tussentijds wordt beëindigd/ontbonden. Om u goed te

kunnen helpen is het van belang dat u over een arbeidsovereenkomst

beschikt die voldoet aan de eisen. Ik raad u dan ook aan om altijd

voldoende aandacht en tijd te besteden aan het opstellen van een

deugdelijke (getekende) arbeidsovereenkomst vóórdat u aanvangt met

uw werkzaamheden. Twijfelt u, of hebt u vragen, dan kunt u de

(concept) arbeidsovereenkomst altijd aan ons voorleggen voor advies.

Maak hier gebruik van.

Wat wij de laatste tijd ook veel tegenkomen is de

‘vrijwilligersovereenkomst’. Leden komen dan bij ons met dit soort

overeenkomsten en vragen om hulp, omdat ze op non-actief zijn gezet.

Laat ik duidelijk zijn: een vrijwilligersovereenkomst is géén

arbeidsovereenkomst en de vrijwilligersovereenkomst kan/mag ook

niet worden gebruikt als middel om een beëindigingsvergoeding te

laten uitbetalen. Ik raad u dan ook aan om als trainer-coach goed uit te

kijken wanneer u, vaak ook op verzoek van de voetbalwerkgever,

gebruik wilt gaan maken van de vrijwilligersovereenkomst. Lees vooral

ook de bijdrage van onze ‘huisadvocaat’ op pagina 27 in dit magazine

over dit onderwerp. Heeft u vervolgens nog vragen, dan kunt u

uiteraard bij ons terecht.

Veel leesplezier.

Arnold Westen

INHOUD
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v.v. Dongen debuteerde afgelopen seizoen in de Derde Divisie. Daarin
leefde de dorpsclub eigenlijk boven haar stand met een periodetitel en een
derde plek tot gevolg. In deze special spreken we met voorzitter Angela
Jansens, hoofdtrainer Ron Timmers en hoofd technische zaken Ton Jan-
sens. Een verhaal over de noodzaak van een goede jeugdopleiding, ‘de
bende van 14’, het familiaire karakter van de club en de knappe sportieve
prestaties van de laatste jaren. “Maar het zou een wonder zijn als we dit
seizoen hetzelfde neer kunnen zetten als vorig jaar.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: v.v. Dongen

SPECIAL DERDE DIVISIE
v.v. Dongen



De zondagclub uit Brabant kende een

rumoerig jaar in de Derde Divisie. De eisen

van de KNVB voor de clubs uit de Derde

Divisie hingen toch als een molensteen om de

nek van v.v. Dongen. Toch is Angela Jansens

er vrij nuchter over. “Het was wel even

wennen vorig seizoen. We gingen er vrij

blanco in. Het was fantastisch dat we

gepromoveerd waren en zouden het wel

zien”, begon de voorzitter van v.v. Dongen

haar verhaal. “Het doel was handhaving,

maar op sportief gebied heeft het goed

uitgepakt. Organisatorisch zou er heel veel

veranderen, riep iedereen. In principe viel het

reuze mee, maar er was een aantal zaken

waar we niet aan konden voldoen. Eén ervan

was de verlichting op het hoofdveld. Dat blijft

dit seizoen ook nog wel een dingetje.”

“De verlichting is dubbel lastig”, vervolgt de

Dongen-preses. “We zijn namelijk bezig met

een mogelijke verhuizing en we voelen er

natuurlijk niets voor om flink te investeren als

we verkassen. We hebben een brief naar de

KNVB gestuurd met uitleg en de vraag om

dispensatie. Er zijn twee scenario’s: of we

gaan verhuizen en doen niets aan de

Het eerste seizoen in de Derde Divisie was er eentje van ups en downs
voor v.v. Dongen. Prestatief een prima jaar, maar organisatorisch was
het niet altijd even eenvoudig. Voorzitter Angela Jansens: “Ook dit jaar
blijft de verlichting weer een dingetje.”

“Wij willen geen contractspelers”
Angela Jansens, voorzitter

SPECIAL DERDE DIVISIE
V.V. DONGEN
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‘WE KUNNEN
EVENTUEEL UITWIJKEN
NAAR KOZAKKEN BOYS

OF RKC’
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verlichting - met sancties tot gevolg - of we

blijven hier en dan gaan we aan de slag met

een plan van aanpak. We hebben er nog geen

uitsluitsel over. We kunnen ook niet bij de

gemeente aankloppen, want ze zijn alleen

eigenaar van de velden. Als we een keer

‘lichtwedstrijden’ moeten spelen, dan moeten

we uitwijken naar een andere club. Kozakken

Boys of RKC zijn dan opties. We hopen eind

van het jaar meer duidelijkheid te hebben

over de toekomst van het sportpark.”

Inmiddels zijn Ton Jansens (technische zaken)

en Ron Timmers (hoofdtrainer) aangeschoven.

Ton Jansens haakt in op het probleem van de

verlichting. “Op het achterste trainingsveld

hebben we nieuwe verlichting aangelegd en

dat kostte € 28.000,-. Dat was noodgedwongen

en zijn grote uitgaves. We passen onze

speeltijden daar op aan, want rondom de

winterperiode spelen we om twee uur in plaats

van half drie. Anders komen we rond kwart

over vier al in de problemen. Clubs onderling

kunnen dat prima met elkaar afstemmen.

Daarnaast hebben veel clubs hun speeltijd al

standaard aangepast naar twee uur. Voor het

niet naleven van de eisen rondom de

verlichting krijg je als club een boete. De

eerste keer is dat vijfhonderd euro, maar dat

loopt alleen maar op.”

Hoofdtrainer Ron Timmers vindt het maar

vreemd dat er een dure lichtinstallatie moet

komen voor die enkele momenten per seizoen

dat deze nodig is. “Het aantal wedstrijden op

natuurgras met kunstlicht zijn er misschien

twee per seizoen. Je kunt namelijk niet op het

hoofdveld trainen, want dan schop je het gras

aan flarden. Vandaar dat de verlichting bij het

trainingsveld is aangebracht. Als het

hoofdveld van kunstgras is en je deze ook als

trainingsveld kunt gebruiken, is het een ander

verhaal. De reden waarom je toch een paar

keer per seizoen verlichting nodig hebt, heeft

te maken met de afkeuring van de velden. Dan

moet je af en toe op een doordeweekse avond

inhalen. Dat is vaak de enige

uitwijkmogelijkheid.”

Contractspelers
Een andere eis van de KNVB waar de

Brabantse Derde divisionist niet aan kan

voldoen is die van de contractspelers. Angela

Jansens: “Dat is een heikel punt geweest en

daar hebben we ook puntenaftrek voor

gekregen. We werden één van ‘de bende van

14’ genoemd. We willen ook geen

contractspelers, want dat levert financieel

grote problemen op. Die eis is naar aanleiding

van de protesten van een groot aantal clubs

ook aangepast. In plaats daarvan moet je een

gecertificeerde jeugdopleiding hebben en

daar gaan we voor.”

Los van het financiële aspect heeft Dongen

nog meer redenen waarom ze geen

contractspelers willen. “Dat levert gedoe op

in de kleedkamer, want wie krijgen wel en

geen contract? Waarom hij wel en ik niet?

Daarnaast kom je als club in een

werkgeversrol waarvan je de consequenties

niet kunt overzien. Wat gebeurt er als je

iemand in vaste dienst moet nemen en je

uiteindelijk toch van een speler af wil?

Uiteindelijk zijn we met veel clubs de strijd

aangegaan en het hoogst haalbare alternatief

was die van de gecertificeerde

jeugdopleiding. Dat wilden we in de toekomst

toch al doen en het professionaliseren.

Daarom zijn we ook de samenwerking

aangegaan met Willem II, omdat één van die

eisen een samenwerking met een BVO is.”

‘HET GEVEN VAN CONTRACTEN LEVERT GEDOE 
OP IN DE KLEEDKAMER’
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Ton Jansens vult aan: “We zijn een dorpsclub

met spelers die al lang bij ons spelen. Dan

wordt het lastig als je contracten moet geven.

De clubs die hierdoor in de problemen komen,

zijn vaak de clubs die vooral met een eigen

jeugdafdeling werken.”

Overige eisen
De verlichting en de contractspelers zijn

eisen waar Dongen niet aan kan of wil

voldoen, maar ook de andere KNVB-eisen

kostten de club geld. “Andere zaken waar wij

tegenaan liepen waren de dopingruimte,

EHBO-ruimte, stewards en ballenjongens. Dat

was wel te organiseren, maar zitten ook

kosten aan. Je kunt het zo duur maken als je

zelf wil. Het eerste jaar mogen stewards nog

vrijwilligers zijn, maar officieel moeten ze een

opleiding hebben. We hebben wel een

veiligheidscoördinator en hij stuurt mensen

aan. We zijn nu in gesprek met het ROC uit de

omgeving om stagiairs van een opleiding te

krijgen. Voor die jongens en meiden een

mooie stageplek en voor ons een uitkomst.”

Maar zagen ze bij v.v. Dongen niet aankomen

dat ze aan de licentie-eisen moesten

voldoen? “Uiteindelijk hebben die eisen een

zware wissel op ons getrokken”, kijkt Angela

Jansens terug. “Er komt een hoop zaken bij

kijken, terwijl we maar een amateurclub zijn.

Vooraf kwam iemand van de

licentiecommissie van de KNVB langs en hij

zei dat alles het eerste jaar niet zo’n vaart zou

lopen. Dat er niet meteen gesanctioneerd zou

worden, maar ze gingen er niet zo soepel mee

om als ze voorschotelden. Toen er over de

nieuwe voetbalpiramide gesproken werd,

waren wij nog een Hoofdklasser. Op dat

moment denk je dat het onze tijd wel zal

duren. Dat is misschien naïef van onze kant,

maar de KNVB zegt dat we als clubs daarmee

ingestemd hebben. Er is ons echter niets

gevraagd.”

Ambities
Bij veel clubs in het amateurvoetbal is de

ambitie van de hoofdtrainer niet per definitie

de ambitie van de club. Een eventuele promotie

is voor de club dan ook niet aan de orde. Ton

Jansens daarover: “Op dit moment kunnen we

niet aan de eisen van de Derde Divisie voldoen,

laat staan aan die van de Tweede Divisie. We

hebben wel een trainer die heel ambitieus is.

Toen hij vijf jaar geleden vanuit ASWH naar

Dongen belde vroeg ik me af of hij wel wist hoe

we als club in elkaar staken. We hebben goede

gesprekken gehad en eerlijk aangegeven hoe

we als club in elkaar steken. Ron heeft altijd

meegedacht met de club. Natuurlijk wil hij best

eens een speler hebben, maar als we hem

uitleggen waarom, dan zegeviert de

redelijkheid ook. Dat is het succes van v.v.

Dongen en Ron Timmers.”

Sponsors
Uiteindelijk vallen of staan de ambities van

een club bij de inkomsten. Daar heeft de club

het toch lastig mee. Angela Jansens: “Het

dorp Dongen heeft een actief

verenigingsleven en we vissen allemaal in

dezelfde vijver. Een potentiële sponsor moet

feeling hebben met voetbal en kan het geld

maar één keer uitgeven. De gunfactor is

daarin erg belangrijk.”

Ton Jansens merkt ook dat het bedrijfsleven

niet altijd staat te popelen om in te stappen.

“Je hebt bepaalde ingangen nodig die we niet

hebben en dat is jammer. De trainingsset

waar de spelers mee spelen, moeten ze

bijvoorbeeld zelf betalen. Daar heb ik wel

eens moeite mee. Nu hebben we drie nieuwe

jongens die in aanmerking komen voor het

eerste elftal. Eén van die jongens vroeg waar

zijn spullen lagen. Van de ene kant is dat de

charme van de club, maar het doet ook wel

eens zeer. Zelfs clubs uit de buurt die lager

voetballen kunnen financieel meer dan wij.”

“Sportief zijn we enorm gegroeid de laatste

jaren, maar organisatorisch konden we daar niet

in meegaan”, vervolgt Ton Jansens. “Dat heeft

absoluut met de inkomsten te maken. We

hebben de slag gemist. Het gebeurt bij ons erg

op basis van vrijwilligheid en dat is ook het

fundament van de amateurclub. Sinds 2010 zijn

we enorm in de euforie beland en we hadden

gehoopt dat het bedrijfsleven daar op zou

inspringen. Daar hebben we niet op ingespeeld.”

‘SOMMIGE CLUBS 
DIE LAGER SPELEN

KUNNEN FINANCIEEL
MEER DAN WIJ’
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De knappe prestaties van het vlaggenschip

van v.v. Dongen zijn te danken aan de goede

lichting jaren terug. Maar wat doet de club als

deze groep ouder wordt? De financiële

middelen zijn er niet om veel spelers van

buitenaf aan te trekken en dus moet de

vereniging de pijlen richten op de

jeugdafdeling. “Alles valt of staat met de eigen

jeugdopleiding”, beseft Ton Jansens, hoofd

technische zaken. “De jeugdopleiding is de

rode draad van onze vereniging en dat begint

van onder af aan. We maken de opleiding

belangrijk en daar zijn we een aantal jaren

terug mee begonnen. Destijds hadden we een

apart hoofdbestuur en jeugdbestuur. Iedereen

pakte zijn eigen verantwoordelijkheid en als je

dan een knoop wilde doorhakken, moest je

weer overleggen met het andere bestuur.

Vandaar hebben we besloten het jeugdbestuur

op te heffen. Nu is er alleen een aparte sectie

dat valt onder het hoofdbestuur. De lijntjes zijn

daarmee veel korter en op voetbalgebied

werkt dat erg prettig.”

“Stap naar eerste elftal is te groot”
Ton Jansens, hoofd technische zaken

Bij v.v. Dongen ligt de focus sterk
op de jeugdopleiding. Een sterke
lichting betekent een aantal jaren
later een sterk eerste elftal. Daar
plukt de club nu de vruchten van.
“Alles valt of staat met een goede
jeugdopleiding.”

‘AL ONZE
HOOFDTRAINERS 

HEBBEN DE JUISTE
DIPLOMA’S’
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Trainers
De eerste stappen naar een succesvollere

jeugdopleiding zijn gezet. “Alle trainers op de

standaardteams hebben een diploma en op

onze Onder19-1 trainer staat Mart van Bree,

een jongen die weet wat er op zondag om half

3 wordt verwacht. De rest van de trainers

hebben allemaal een TC3-diploma en een

groot deel ervan gaat ook voor TC2. We zijn

ander halfjaar begonnen met een hoofd

jeugdopleidingen en van daaruit zijn we de

opleiding gaan uitbouwen. Tot op heden gaat

dat goed. We merken natuurlijk wel dat je

uiteindelijk ook grotendeels afhankelijk bent

van goede lichtingen. We proberen er naartoe

te werken dat we daar minder afhankelijk van

worden. We merken dat het gat van de

Onder19 naar het eerste elftal nog veel te

groot is. Een voorbeeld is de zoon van Mart

van Bree. Hij stak met kop en schouders

boven de Onder19-1 uit, maar heeft zijn

handen meer dan vol om zich bij de eerste

zestien tot achttien spelers van het eerste

elftal te knokken. Dat maakt het voor ons

lastig, omdat we natuurlijk zoveel mogelijk

jeugd in Dongen 1 willen hebben. Alleen het

duurt wat langer voordat de spelers daar zijn.”

Trekpleister
Omdat veel jongeren de stap naar het eerste

elftal niet snel kunnen maken, kiezen ze

ervoor om elders aan de slag te gaan. “De

meeste jongens die van de Onder19 komen,

maken vervolgens de stap naar Dongen 2.

Wat er vervolgens gebeurt, is dat clubs in de

omgeving in ons tweede elftal gaan shoppen.

Onze spelers kunnen dan om half 3 in een

eerste elftal gaan spelen in plaats van om 12

uur in een tweede elftal. Daarom zouden we

graag zien dat ons tweede elftal in een

standaardklasse terechtkomt. Ons tweede

elftal heeft een paar keer een periode gepakt

in de Hoofdklasse en op die manier mochten

ze meedoen aan het bekertoernooi. Daar

wonnen ze ook wel eens van tweedeklassers.

Maar als jongens vier, vijf jaar in het tweede

elftal spelen zijn ze daar wel op uitgekeken.

Ze missen dan de uitdaging. Omdat het eerste

elftal nu bestaat uit meer volwassen spelers

dan een paar jaar terug is het lastiger om

daar als jeugdige speler tussen te komen.”

Om die prikkel toch te creëren bij jeugdige

talenten en spelers uit het tweede elftal heeft

de club een Onder23-team in het leven

geroepen. “Dat elftal wordt ook gecoacht

door Ron en dat geeft ook aan de spelers aan

dat we het serieus nemen. Bij de Brabant Cup

doen de eerste tien, twaalf spelers van het

eerste elftal niet mee en dan komen die

spelers in beeld. Voor spelers is het toch

lastig dat ze bij de A1 een hoofdtrainer

hebben met een TC 1-diploma en dan bij het

tweede elftal werken met iemand uit eigen

gelederen. De stap naar een tweede is dan in

mentaal opzicht groter. We willen natuurlijk zo

veel mogelijk met eigen jongens werken,

maar dat wordt op ons niveau wel moeilijk als

je mee wil blijven doen.”
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Structuur
Bij v.v. Dongen vinden ze het belangrijk dat de

jeugd wordt opgeleid in de visie van het eerste

elftal. “In ons beleidsplan staat de manier

waarop we spelen. Toch hebben we altijd

tegen trainers gezegd dat bepaalde dingen

mooi op papier staan, maar als je in de A of B

bepaalde spelers mist, dan wordt dat lastig.

Hebben ze bij de jongste jeugd geen

rechtsbuiten, dan is dat geen excuus. Bij de 

E-jeugd kun je niet zeggen dat je een bepaald

systeem niet kunt spelen, omdat je een

bepaalde speler mist. Dan leid je die maar op.”

Onderdeel van die structuur is dat er ook in

bepaalde cycli gewerkt wordt waar het de

trainingen betreft. “Onze hoofd jeugdopleiding

heeft structureel overleg met de hoofdtrainers

van de jeugdelftallen. Op de site hebben we

oefenstof neergezet, zodat trainers die daar

vanaf kunnen halen. We hebben namelijk ook te

maken met goedwillende vaders die het leuk

vinden, maar niet weten hoe ze training moeten

geven. De oefenvormen worden visueel in

beeld gebracht en ook staat er beschreven hoe

deze gegeven moeten worden.”

“De hoofdtrainer per categorie is uiteindelijk

verantwoordelijk voor de trainers onder hem”,

vervolgt Jansens. “De B1-trainer heeft

overleg met de B4-trainer, etc. De vragen die

trainers van lagere elftallen hebben, komen

eerst bij de hoofdtrainer van het eerste

jeugdelftal per categorie terecht. Komt hij er

niet uit, dan wordt deze vraag doorgespeeld

aan de hoofd jeugdopleiding. Uiteindelijk

coördineert de club dit allemaal. Het is niet

altijd makkelijk, want de ene ouder is

enthousiaster en ambitieuzer dan de andere

vader. We zijn al blij als we zoveel mogelijk

elftallen kunnen voorzien van trainers, want

dat is al moeilijk genoeg.”

Willem II
Sinds begin dit seizoen heeft v.v. Dongen een

samenwerkingsverband met Willem II. Een

verplicht onderdeel om een gecertificeerde

jeugdopleiding te zijn. Die samenwerking

zorgt er echter ook voor dat spelers op jonge

leeftijd naar een BVO gaan. “Natuurlijk

frustreert dat, maar de samenwerking is

noodzakelijk in het kader van de certificering.

We hebben wel afspraken over de scouting

gemaakt. Als een scout van NAC voor een

bepaalde speler komt kijken, dan informeren

we Willem II daarover. Maar regelen dat

alleen scouts van Willem II mogen kijken,

gaan we nooit voor elkaar krijgen. Zeg maar

eens tegen een scout van NAC dat hij niet

mag komen kijken. Natuurlijk willen we dat

ook, want hoe minder scouts langs de lijn hoe

beter. Maar als een speler dan wordt

overgenomen is het belangrijk dat je contact

houdt met die jongen.”

Maar uiteraard heeft de samenwerking met

de Tilburgse eredivisionist ook voordelen voor

v.v. Dongen. “Ze gaan keeperstraining geven

voor onze keepers van de lagere elftallen. Een

soort keepersschool voor alleen onze eigen

keepers. Ook gaan ze begeleiden bij

trainingen. Niet bij de hoofdtrainers, juist voor

de trainers daaronder. Op de

woensdagmiddag is het soms lastig om

trainers voor de jongere jeugd te krijgen. Daar

willen ze ons in helpen. Dan komen er jongens

van het ROC ons met een man of vier, vijf

ondersteunen. Maar als ik eerlijk ben, zaten

we niet zo op de samenwerking te wachten.

De BVO’s zijn er natuurlijk vooral op uit om de

talenten over te nemen. De ene doet dat

netjes en de ander niet. Uiteindelijk is het aan

ons om zoveel mogelijk voordelen uit de

samenwerking te halen.”

‘WE ZATEN NIET OP 
DE SAMENWERKING 

MET EEN BVO 
TE WACHTEN’
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Met zijn zware Rotterdamse tongval valt Ron

Timmers toch wat uit de toon bij de Brabantse

tafelgenoten, voorzitter Angela Jansens en de

verantwoordelijke voor de technische zaken,

Ton Jansens. Toch is de oefenmeester echt een

man van de club geworden en niet een

doorsnee passant die het na één of twee

seizoenen voor gezien houdt bij een

voetbalclub. Vijf jaar geleden maakte Timmers

de overstap van het Zuid-Hollandse ASWH

naar het Brabantse v.v. Dongen. “Ik was twee

jaar hoofdtrainer bij ASWH. In die jaren

behaalden we meer punten dan ooit tevoren,

maar toch werden we tot tweemaal toe

tweede. Dan weet je dat het lastig wordt bij een

ambitieuze club als ASWH. Ik woonde om de

hoek van de club en dan ga je toch niet op een

prettige manier weg. Ik kon uiteindelijk niet

bewerkstelligen wat ik voor ogen had en dat

was kampioen worden. Het deed me pijn, want

ik kon het daar ook nooit goed doen. Als we

wonnen was de tegenstander erg slecht en als

we verloren dan was het hele elftal brandhout.”

‘DE EENHEID 
TUSSEN SPELERS EN
SUPPORTERS IS DE

KRACHT VAN DE CLUB’

Ron Timmers is onlangs begonnen aan zijn vijfde seizoen bij v.v. Dongen.
Het debuutseizoen in de Derde Divisie eindigde met een periodetitel en
een knappe derde plek. Aan de Zuid-Hollandse oefenmeester de taak
om dit jaar een soortgelijke stunt neer te zetten. “Ik begin aan een nieuw
seizoen, omdat ik denk dat er nog rek in de ploeg zit.”

“Die derde plek was
een wereldprestatie”

Ron Timmers, hoofdtrainer

SPECIAL DERDE DIVISIE
V.V. DONGEN
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Overstap
Uiteindelijk had Timmers voor zichzelf

besloten om een jaar niets te doen, totdat het

contact met Dongen ontstond. Een grotere

cultuurshock was amper mogelijk. “Ik wilde

even lekker wat anders doen. Ik kende

Dongen, omdat we elkaar in de beker troffen

dat seizoen. Ze speelden zich hier op de

slotdag van de competitie veilig, maar hadden

wat te maken met blessures. Daarnaast zou

de hele as van het elftal ermee ophouden. Als

er ooit ergens een goede tijd was om in te

stappen, was het toen wel. Ik begreep uit de

verhalen dat ze een goede lichting hadden,

maar dat ze op een bepaald niveau bleven

hangen. Uit gesprekken met mensen van de

club en de spelers bleek wel dat ze tevreden

waren als ze zich veilig speelden. Winnen

was leuk, maar gebeurde dat niet, dan zou het

de volgende week wel weer gebeuren. Dat

was natuurlijk een enorm verschil met ASWH.

Een ander verschil is dat er weliswaar

evenveel toeschouwers komen kijken bij

beide clubs, maar na afloop ging daar het

grootste deel naar huis en hier duikt het

grootste deel van de supporters tot ’s avonds

de kantine is. Dat trekt me wel. Vanaf minuut

één was er ook een klik met de spelers. Er

waren wel veel gesprekken met de jongens

voor nodig om meer een prestatiecultuur te

creëren. Dat ze elk duel moeten spelen om te

winnen. De kracht van Dongen is dat er -

zeker thuis - een echt team het veld instapt. In

het begin wonnen we thuis nagenoeg alles,

maar uit leek het wel alsof we hun broers het

veld instuurden. Het was ook voor mij

wennen: bij de ene club begint het herstel

meteen na de wedstrijd en hier pas na drie

uur, want eerst gaan de spelers de kantine in.

De eenheid die de spelers hebben met de

supporters is echt de kracht van de club.”

Derde Divisie
Na de knappe prestatie van vorig jaar denkt

Timmers dat er nog steeds rek zit in de ploeg. “Ik

heb mezelf ook afgevraagd waarom ik het vijfde

jaar hier in ga. Dat heeft ermee te maken dat ik

tot nu toe elk jaar grenzen verlegd heb voor

mezelf. Ik vraag me dan af of er nog rek in de

groep zit. De afgelopen jaren zijn we gegroeid

en dus vraag ik me af of er nog meer mogelijk is.

Vorige zomer hebben de jongens nog nooit zo

hard getraind als in de voorbereiding op het

eerste seizoen in de Derde Divisie. We

bereidden ons echt voor op een hele sterke

competitie. Angstig voor dat seizoen was niet

het juiste woord, maar de vraag was wel hoe

we het gingen doen. Als je dan derde wordt, is

dat een wereldprestatie. Helemaal met een club

waarbij gemiddeld negen basisspelers op de

fiets naar de club komen. Dat is een unicum en

ik denk niet dat het op dit niveau ergens anders

voorkomt. De meeste jongens spelen al vanaf de

F-pupillen hier.”

‘DE SPORTMAN IN MIJ
WIL ALTIJD

PROMOVEREN’

Organisatorisch is promotie naar de Tweede

Divisie niet gewenst vanwege de eisen van de

KNVB, maar ook sportief gezien denkt Timmers

niet aan voetballen op een niveau hoger. “Dat

zit er denk ik niet in, maar dat dachten we ook

over de derde plek vorig jaar. Toch zegt de

sportman in mij dat we elk seizoen beginnen

om te promoveren. Maar de realiteit gebiedt te

zeggen dat promotie wel erg idealistisch is. En

daarnaast winnen we thuis vaak en is het erg

gezellig. Dat is ook wat waard en als je

promoveert speel je weliswaar tegen sterkere

tegenstanders, maar als je vrijwel elke week

verliest, is dat ook niet alles. Het niveau

waarop we nu spelen is eigenlijk boven onze

stand. We hebben als club geluk dat we met

een goede lichting te maken hebben waarbij

jaarlijks één of twee jongens vanuit de eigen

opleiding doorstromen.”
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Visie op voetbal
Bij v.v. Dongen willen ze het publiek wat te

bieden hebben. Dat past precies in het

straatje van Timmers: het publiek vermaken

en als team voor elkaar door het vuur laten

gaan. “We zijn ooit gaan voetballen om

plezier te hebben. Het is belangrijk dat je dat

uitstraalt naar de mensen langs de kant. We

willen er alles aan doen om de wedstrijd te

winnen en uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van

jouw groep de manier waarop je speelt. Het is

mooi dat trainers altijd met drie spitsen willen

spelen, van achteruit op willen bouwen, maar

als je geen links- en rechtsbuiten hebt, dan

wordt het een lastig verhaal. Wij hebben veel

vastigheden, omdat spelers al lang bij ons

zijn. Op dit niveau zie je dat veel teams

verzorgd opbouwend voetbal spelen, maar wij

gooien een flinke dosis arbeid in de wedstrijd.

Een tegenstander moet daar wel in meegaan

als ze van ons willen winnen. Toch zie je dat

veel teams altijd wel een paar spelers hebben

die gewoon lekker willen voetballen.”

“We proberen de tegenstander al bij de

keeper vast te zetten”, vervolgt Timmers. “Dat

lukt niet altijd, want de tegenstander heeft

vaak ook goede spelers. Dus het is niet altijd

te voorspellen waar op het veld het gebeurt.

Bij ons op het natuurgrasveld is het wel wat

makkelijker dan op een wat groter

kunstgrasveld. Van daaruit willen we gaan

voetballen met snelle voorwaartsen, een

lopende ‘tien’ en opkomende backs. Daardoor

zorgen we ervoor dat veel tegenstanders

moeite hebben om van ons te winnen. De

speler die het dichtst bij de tegenstander met

de bal is bepaalt het moment van druk zetten.

En van daaruit proberen we de onderlinge

afstanden zo klein mogelijk te houden.”

Conditioneel
Het snel druk zetten vergt conditioneel het

nodige van zijn ploeg. In de voorbereiding en

het begin van het seizoen hadden de

manschappen van Timmers daar dan ook wel

moeite mee. “Zeker toen zag het er

conditioneel niet al te best uit. Op zich ook

niet vreemd, want op 3 juni hebben we nog de

finale van de Brabant Cup gewonnen en

daarvoor hebben we 34 duels gespeeld. Onze

eerste wedstrijd in de voorbereiding was op 2

juli tegen PSV. Omdat de spelers elf maanden

op de toppen van hun tenen hebben gelopen,

hebben we aangegeven dat ze goed hun rust

moesten nemen. Dat was niet aan dovemans

oren gericht, haha. Het was even schrikken

toen we begonnen, maar dat was

ingecalculeerd. In de beker tegen DOVO

wonnen we weliswaar met 5-2, maar was het

conditioneel ook zeker niet honderd procent.

Daar zag je echter wel de overwinningsdrang

naar voren komen. Als collectief zijn we erg

goed en dat is waar we ook met z’n allen op

teren. De tegenstander het zo moeilijk

mogelijk maken, proberen tot fouten te

dwingen en in de omschakeling met lopende

mensen op het middenveld toe te slaan.” 

‘BIJ ONS IS 11X1 ECHT 11’

Collectief, eenheid, familieclub. Het zijn

typeringen die de revue passeren tijdens het

interview. “Ik zeg altijd dat we één van de

weinige clubs zijn waarbij 11x1 ook echt 11 is.

Iedereen kan zijn eigen kwaliteiten kwijt in dit

team. Bij andere clubs zijn er genoeg jongens

die voor zichzelf spelen. We speelden vorig

seizoen wel eens tegen een beloftenteam

waarbij ze elf individueel betere spelers

hadden, maar die allemaal voor zichzelf

speelden. Bij ons moet een spits ook

verdedigende arbeid leveren en moet hij bij

corners tegen de langste tegenstander

dekken. Als team staan we er en ik heb nog

geen tegenstander gezien die het zo kan

opbrengen als wij.”
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Oefenvormen
“Over het algemeen komen dezelfde principes

terug op de training”, vertelt hij over zijn

trainingen. “Maar om de afwisseling erin te

houden voor de jongens varieer ik wel qua

oefenstof. Mijn assistent Peter van Vugt

begint met de stabiliteitsoefeningen en de

warming-up. Vervolgens gaan we door met de

pass- en trapvormen. Tijdens mijn trainingen

komen altijd de positiespelen en partijvormen

aan bod: de vier tegen vier, vijf tegen vijf, acht

tegen acht en elf tegen elf.”

De oefenmeester is niet iemand die elke

oefenvorm een aantal keer stillegt om aan te

geven waar het anders kan of beter moet.

“Dat is wel een beetje de filosofie van de

KNVB en daar ben ik op tegen. Ik ben ook

voetballer geweest en ik vond het niets als je

ergens de bal afpakte, de trainer het stop

legde en de oefenvorm weer opnieuw moest

beginnen.” 

Timmers weet tijdens een training uiteraard

precies wat hij van de spelers wil zien. Hij

helpt spelers daar ook bij door zelf in te

grijpen. “In wedstrijden wil ik bepaalde

dingen zien gebeuren en die laat ik natuurlijk

ook in de trainingen terugkomen door middel

van de oefenvormen die ik creëer. Als ik wil

dat een linksbuiten vaak een actie maakt en

een voorzet geeft, zet ik hem op de training

tegenover een wat mindere rechtsback. Dan

zorg je in een acht tegen acht of elf tegen elf

dat veel aanvallen over de linkerkant gaan. En

wil ik dat mijn aanvallende middenvelder veel

diepgang in zijn spel brengt, zet ik een wat

mindere loper tegenover hem. Een voetballer

wil namelijk dat als hij ergens op traint, het

ook lukt. Als je als buitenspeler tot tien keer

toe jouw back opzoekt en het lukt even zo

vaak niet, dan doet dat wat met het plezier en

het vertrouwen van een speler. Vroeger had ik

ook een goede linksbuiten in mijn team, maar

zijn medespelers vonden dat hij een slechte

voorzet had. Van de ene kant hadden ze al blij

moeten zijn dat hij een man kon uitspelen,

want dat lukt niet elke vleugelaanvaller. En

uiteindelijk is het aan zijn teamgenoten dat er

niet één speler, maar drie of vier spelers voor

de goal verschijnen. Op die manier zorgt de

ploeg ervoor dat zelfs zijn schoonmoeder de

bal nog bij een medespeler kan krijgen. Op die

manier creëer je dus de dingen die je graag in

het veld ook terug wil zien.”

Soort trainer
En hoe gaat Timmers om met de groep? Is hij

iemand waar spelers hun hart kunnen luchten

of toch meer de trainer die boven de groep

staat? Hij denkt even na. “Ik denk van allebei

wel een beetje en kan zowel tussen als boven

de groep staan. Ik ben niet iemand die twintig

keer gaat uitleggen waarom iemand niet

meespeelt. Toch staat de deur hier altijd open.

Elke speler kan binnenlopen en vindt daar een

gewillig oor. Zeker bij deze club, want we
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willen met z’n allen uiteindelijk één ding:

lekker voetballen. Spelers krijgen ook niet

allemaal dezelfde behandeling, want de ene

heeft bij wijze van spreken een klap voor zijn

kop nodig en de ander juist een aai. Dat is

tegenwoordig vaak zo dat je goed moet weten

hoe spelers in elkaar steken, maar dan nog

kan het lastig zijn. Wat me wel stoort is

wanneer jongens uitleg vragen die het zelf

gewoon niet willen zien. En daarnaast leg ik

een speler die normaal in de basis staat echt

wel uit als hij een keer niet speelt. Gaat het

om een speler die vanuit de A-junioren

overkomt en toevallig een keer heeft gespeeld

in de voorbereiding, dan is dat een ander

verhaal. Als hij vraagt waarom hij in het

tweede elftal staat, moet ik dat dan serieus

gaan uitleggen?”

‘MIJN ELFTALLEIDER IS DE
BINDENDE FACTOR’

Omdat v.v. Dongen een echte familieclub is, is

het wel belangrijk om als technische staf je te

verdiepen in het privéleven van de spelers.

Timmers heeft zijn elftalleider, Hans Kuijsters,

als verlengstuk om die communicatie met de

spelersgroep te verzorgen. “Hans is de

nachtburgemeester van Dongen en daarnaast

mijn linker- en rechterhand bij deze club”,

benadrukt hij het belang van zijn elftalleider.

“Ik ben vier keer per week op de club; één uur

voor aanvang en tot twee uur na afloop.

Daarna ben ik ook weg. De jongens kunnen

altijd bij Hans terecht en anders gaat hij wel

naar hun. Wat hij nodig vindt komt bij mij

terecht, maar wat hij niet nodig vindt niet. Dat

weten de jongens ook en daarom is hij echt

een bindende factor. Daarnaast hebben we

ook een verzorger die met tussenpauzes al vijf

jaar werkzaam is bij de club en ook bij hem

doen de spelers hun verhaal. Het sociale

aspect is echt een wapen van de club.”

Communicatie
Vanwege het familiaire karakter van de club

spreekt iedereen elkaar vaak genoeg in de

wandelgangen. “Nee, ik heb geen contact

met het bestuur”, grapt Timmers. “Wel is het

zo dat ik vooral contact heb met de

technische mensen, Ton Jansens en Alwin

van Aken. De rest van het bestuur zie ik

regelmatig doordeweeks en natuurlijk rondom

de wedstrijden op zondag. Als trainer ben ik

eigenlijk alleen met het technische gedeelte

bezig. We zijn niet zo van de geplande

vergaderingen, want daarmee stapel je

bepaalde problemen op tot het

vergadermoment, terwijl je het ook al een

week eerder had kunnen verhelpen. Als er

iets is, pakken we dat gelijk op. Daarnaast

zitten we op dinsdag en donderdag voor de

training even samen en komen tijdens de

koffie altijd wel wat dingen ter sprake. Dat

gebeurt een beetje spelenderwijs vaak.”
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Organisatie:
- Afmeting: 15x15 meter
- Speler 1 speelt in op speler 2
- Speler 2 kaatst de bal op speler 1 die hem naar 3 passt
- Speler 3 kaatst de bal naar 1 die de bal naar 4 speelt
- Etc.

Coaching: 
- Aanspelen op goede been
- Ruimte maken voor aanname
- Ritme in oefening
- Ruimte maken voor eigen aanname en kaats
- Discipline (concentratie)

Pass- en trap met kaats en cross

Organisatie:
- Afmeting: 30x35 meter
- Duur: 4x3 minuten met 1 minuut rust
- 4 pylonen
- Voldoende ballen
- 2 trainers die ballen inspelen
- Iedere ploeg heeft 7 spelers en 2 kaatsers aan de zijkanten
- 2 kaatsers aan de zijkanten wisselen met spelers die hun aanspelen

Coaching: 
- In balbezit veld groot maken, bij balverlies klein
- Doorbewegen na de pass
- Onderlinge coaching
- Linie overslaan
- Oplossingen verzinnen
- Houd organisatie, onderlinge afstanden

Positiespel 7+2 : 7+2

Organisatie:
- Dubbel zestienmeter
- 6 pylonen
- Veel ballen in de goals
- 6x3 minuten en 2 minuten rust
- Na scoren begint de keeper van de scorende partij
- Uitbal/corner starten bij keeper

Coaching: 
- Aanvallend: scoren!
- Organisatie: vooral verdedigend
- Snelheid van handelen
- Omschakelen
- Verdedigend: binnenkant  af blijven dekken, voorzet verdedigen, kort

houden

Partijspel 4+k : 4+k

OEFENVORMEN 
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Organisatie:
- 5x4 minuten, steeds 2 minuten rust; stand bijhouden over de partij-

tjes heen
- 3 seconden-regel bij spelhervattingen en balbezit van de keeper
- Corner is achterbal voor jouw partij
- Penalty: na afloop nemen, zodat speltempo tijdens 4 minuten niet on-

derbroken wordt
- Verliezers ruimen op

Partijspel scherp 5+k : 5+k

Organisatie:
- 2 organisaties met elk 8-9 spelers
- 6 hoedjes
- Voldoende ballen
- Speler bij eerste pylon heet speler 1, bij de tweede pylon speler 2,

bij de derde pylon speler 3
- Speler 1 speelt speler 2 in
- Speler 2 draait kort en speelt speler 3 in
- Speler 3 drijft met de bal naar het beginpunt
- Doorloopvorm met steigerung
- Linksom en rechtsom (steeds afwisselen)

Coaching:
- Speel de bal op juiste tempo
- Zorg voor een goede aanname in de draai
- Bij drijven maximaal drie keer raken tot je bij beginpunt bent
- Ballen over de grond moet strak zijn, zonder stuit

Y-vorm

Organisatie:
- 8-10 spelers
- 5 hoedjes
- Voldoende ballen
- Stations die op elkaar volgen: a

t/m e
- A speelt schuine inspeelbal op

b, die eerst uitstapt middels
een vooractie en gelijk door-
draait

- C maakt wel een vooractie om
in de bal te komen, wordt over-
geslagen, bal gaat van b naar d

- C komt onder de bal bij d en
maakt een 1-2 met d

- D geeft een strakke pas naar
de zijkant naar e, die of door-

draait of kaatst en de bal mee-
krijgt van d

(Variatie is direct van a naar c,
die de bal breed geeft op b die d
inspeelt, c komt er dan onder
voor een 1-2 en vervolgens
wordt e via d erbij betrokken.)

Coaching: 
- Vanaf de eerste bal strak in-

spelen, concentratie bij het of
opendraaien of kaatsen.

- Situatie per station bekijken:
moet de speler bijsluiten/weg-
blijven om ruimte te bewaken
om in te spelen?

Pass- en trapvorm met variatie 

OEFENVORMEN 

Coaching: 
Aanvallend:
- Met overtuiging schieten
- Wanneer neem je risico en

wanneer behoud je rust?
- Eén speler in de punt van de

aanval als aanspeelpunt

Verdedigend:
- Aan de binnenkant dekken
- Binnenkant dicht, dwing naar

de buitenkant
- Kort houden en vooruit verdedi-

gen
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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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Zoals u van de VVON gewend bent worden er ook dit najaar weer

diverse bijscholingen georganiseerd. Zorg er als trainer-coach voor

dat u tijdig beschikt over het benodigde aantal licentiepunten om een

trainerslicentie aan te kunnen aanvragen. Dit voorkomt dat u straks

wordt aangemerkt als onbevoegde trainer-coach.

Zoals u wellicht al hebt vernomen heeft de KNVB de plastic

trainerslicentiepas vervangen door een digitale pas. De plastic

trainerslicentiepas is dan niet meer nodig. Aanvragen voor een nieuwe

licentiepas worden verwerkt en vervolgens zal deze direct zichtbaar zijn

in de wedstrijdzaken app. Een fotoformulier is nu ook niet meer nodig.

Als VVON hebben wij nog voldoende vragen en opmerkingen over dit

onderwerp voor de KNVB. Maar op dit moment (eind september)

hebben wij spijtig genoeg niet voldoende informatie om u beter te

kunnen informeren. Wanneer wij wel over meer informatie beschikken

en onze vragen inhoudelijk zijn beantwoord, dan zullen wij u uiteraard

nader informeren.

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 november 2017

Overzicht VVON-bijscholingen & digitale trainerslicentiepas

Agenda VVON-bijscholingen (onder voorbehoud van wijzigingen)
Woensdag 25 oktober 2017 Studiedag bij Heerenveen 4 Licentiepunten

Woensdag 25 oktober 2017 Bijscholing bij ADO ’20 2 Licentiepunten

Maandag 6 november 2017 Studiedag bij De Graafschap 4 Licentiepunten

Woensdag 8 november 2017 Bijscholing bij Excelsior Maassluis 2 Licentiepunten

Maandag 13 november 2017 Bijscholing bij VVV Venlo 2 Licentiepunten

Woensdag 15 november 2017 4e Voetbaltrainers Congres/CIOS Arnhem 3 Licentiepunten

Ga naar onze website voor een actueel overzicht en om u in te schrijven voor een bijscholing.





Of het nou gaat om een trainingskamp voor profclubs, een topamateurclub,

lagere amateurs of voor een vriendenteam, Trainingskampen.nl vindt altijd

een geschikte locatie voor een trainingskamp. Maar ook voor jeugd- en

damesteams wordt met dezelfde passie en nauwkeurigheid ingespeeld

op de wensen van de club en trainer. Van hostel tot 5* hotel, compleet met

sponsorevents, nevenactiviteiten, oefenwedstrijden of andere (voetbal)

activiteiten.  

Dé specialist
Trainingskampen.nl is alweer bijna 14 jaar dé specialist op het gebied van

compleet verzorgde trainingskampen in binnen- en buitenland. Met een

keuze uit tientallen toplocaties in landen als Spanje, Portugal en op

eilanden als Tenerife en Gran Canaria. Maar ook in Nederland, België en

Duitsland staan voor clubs, trainers en spelers de beste faciliteiten ter

beschikking.

Wensen club zijn leidend
Trainingskampen.nl kijkt bij het samenstellen van het trainingskamp altijd

goed naar de wensen en behoeften van club en trainer. Deze zijn hierin

altijd leidend. Trainingskampen.nl regelt het allemaal tot in de puntjes, want

de klant is nog altijd koning! Bij buitenlandse trainingskampen is er altijd

24/7 Nederlandstalige begeleiding aanwezig. Trainingskampen.nl ‘ontzorgt’

de trainer en staf qua randzaken zodat bij hen de focus op het

voetbaltechnische vlak blijft. Alles vraagt om een maatwerkproduct,

waarbij het gehele traject vanaf de boeking tot het uiteindelijke

trainingskamp wordt geregeld en begeleid door Trainingskampen.nl. 

ADVERTORIAL
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Trainingskampen.nl 
TRAININGSKAMPEN OP MAAT VOOR IEDERE CLUB, IEDER BUDGET EN OP ELK NIVEAU!

Welke trainer wil er nou niet aan het begin van het nieuwe

voetbalseizoen met zijn spelers op uit? Dan is een trainingskamp in

de voorbereiding natuurlijk ideaal! Maar is een trainingskamp niet

louter weggelegd voor profclubs? Natuurlijk niet! Trainingskampen.nl

biedt clubs op alle niveaus  de mogelijkheden om tegen elk

beschikbaar budget een mooi trainingskamp te organiseren. Trainen

op perfect onderhouden velden, overnachten en relaxen in prima

hotels met uitstekende maaltijden én ook als team naar elkaar

toegroeien tijdens  een stapavond of georganiseerde voetbalquiz. Het

ideale scenario voor spelers én trainers!

Toen in Nederland de velden door sneeuw en vorst slecht lagen

hebben wij onder perfecte omstandigheden op perfecte velden

getraind in Zuid-Portugal. Of het een direct gevolg is geweest van het

trainingskamp weet ik niet, maar na de winterstop hebben we

uitstekend gepresteerd en veel punten gepakt. Je werkt

voetbaltechnisch met elkaar, terwijl Trainingskampen.nl voor alle

randzaken zorgt. Alles is op elkaar afgestemd en uitstekend geregeld.

Als trainer worden je dat soort zorgen uit handen genomen. Er is altijd

iemand aanspreekbaar op locatie die de taal beheerst en dat is toch

erg handig. Ik kan als trainer mezelf focussen op het contact met de

spelers in een ongedwongen sfeer en werken aan ons voetbalidee.”

Jeroen Rijsdijk, hoofdtrainer 



DE HOOFDTRAINER 
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“Zelfs een rampjaar
drukte de pret niet”

Bert van den Brom, Cobu Boys

Bert van den Brom is bezig aan zijn vierde jaar als trainer van Cobu
Boys. Naast veel kleine clubs heeft Van den Brom ook ervaring bij het
grote Sparta Nijkerk. Een interview over het werken bij kleine clubs
en de spirit behouden ook als de successen uitblijven. “Zelfs als we
met 17-0 klop kregen, werd er met enthousiasme getraind.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen
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Bert van den Brom heeft jarenlange ervaring

bij clubs die actief waren op derde- en vierde

klasse niveau. Daarnaast heeft hij het tweede

team van Sparta Nijkerk getraind in de

reserve hoofdklasse. “Het verschil bij kleinere

clubs is dat je veel zelf moet doen”, geeft Van

den Brom het verschil aan. “Bij Sparta Nijkerk

waren alle randzaken perfect geregeld. Ik

hoefde nooit om te kijken naar de kleding of

de ballen. Ook het vervoer hoefde ik niet over

na te denken en dat is bij de andere clubs

waar ik gewerkt heb anders. Bij Sparta had ik

ook een hele sterke spelersgroep. Het

verschil met de reserve hoofdklasse en de

derde klasse is groot. Wij konden ons meten

met de betere tweede klassers.”

“Mijn rol als trainer verandert daardoor zeker”,

vervolgt hij. “Je wil vooral met voetbal bezig

zijn. Vlak voordat ik kwam vertrokken veel

spelers bij Cobu Boys en waren ze net niet

gedegradeerd. We waren bij de club vooral

bezig om te zorgen dat we een elftal bij elkaar

hadden. Het voortbestaan van het eerste elftal

stond op de tocht. We hadden namelijk geen

tweede elftal of A1. Als je alleen maar bezig

bent om een team te formeren, dan leiden de

trainingen daar onder.”

Beleving
Het eerste seizoen bij Cobu Boys was voor

Van den Brom verre van eenvoudig. Toch

kreeg hij het voor elkaar de beleving bij de

groep te creëren. “Het eerste jaar was

prestatief een dramatisch seizoen. We

verloren duels met 17-0 en vroegen ons op de

bank af met hoeveel we vandaag weer

zouden verliezen. Toch bleven de jongens

enthousiast. Beleving bij een groep is zo

belangrijk. Zelfs als we met 17-0 klop kregen

werd er enthousiast getraind. Dat deed me

goed dat motiveert me extra om de spelers

beter te maken. In het begin waren bij een

positiespel binnen de minuut alle twintig

ballen weg. Dat is nu sterk verbeterd en dat is

mijn drijfveer: jongens beter maken, zodat ze

belangrijk worden voor de club of een stap

kunnen maken.”

Dat het plezier er tijdens het eerste seizoen

nog in zat, mag een klein wonder heten. “We

haalden welgeteld vier punten, scoorden

twaalf keer en kregen er 150 tegen”, somt Van

den Brom op. “Het was een rampjaar. En toch

straalde het plezier er vanaf tijdens een

tikspelletje op de training. De jeugdtrainers

vroegen me wel eens hoe ik het voor elkaar

kreeg. Dat is de kracht van de ploeg en heeft

ervoor gezorgd dat we er nu zo voor staan.

Als je als trainer ziet dat spelers er met de pet

naar gooien, dan moet je ingrijpen. De spelers

moeten elkaar daar onderling ook op

aanspreken. Op een fatsoenlijke manier moet

die sociale controle er zijn en dat is een

continu proces. Natuurlijk zijn wissels

teleurgesteld als ze niet gespeeld hebben,

maar hen probeer je toch te prikkelen zodat

ze zich gewaardeerd voelen. Het gaat niet om

de eerste elf spelers, maar om een groep van

twintig man.”

“De beleving was altijd goed bij de clubs waar

ik heb gezeten”, vervolgt Van den Brom. “Ik

heb bij mijn ploegen nooit problemen gehad

met de trainingsopkomst. Altijd waren er

genoeg jongens op het veld. Dat vind ik ook

een vereiste als je voor een eerste elftal speelt.

‘IN HET EERSTE 
SEIZOEN HAALDEN 
WE VIER PUNTEN’



Toch zie je dat het gemak waarmee iemand een

weekend weggaat of de manier waarop hij

voetbal beleeft bij kleinere clubs is anders. Ik

blijf ze er daarom bij betrekken en blijf het

gesprek aangaan. Ik zeg dat als ze willen spelen

ze ook moeten trainen. Maar als staf

ondersteunen wij de spelers daar ook bij. Er is

een speler die vaak op dinsdag moet werken.

Dan gaan we met hem op maandag of

woensdag aan de slag of hij traint met de jeugd

mee. Of als we op donderdag trainen komt hij

eerder, zodat we met hem aan de slag kunnen.

Hij is een voorbeeld voor anderen. Niet dat we

willen dat veel andere spelers niet kunnen

tijdens de reguliere training en die op een ander

tijdstip inhalen, maar het geeft wel aan dat zo’n

speler een enorme drive heeft. Wij investeren

daar als trainers ook in. Het is altijd lastig

wanneer je een training voorbereidt voor twintig

man en op het laatste moment belt er iemand af.

Dan moet je de hele training omgooien. Dus ik

heb altijd wel een plan B en C.”

Punten
Om de drive bij de spelers te behouden, zorgt

Van den Brom ook altijd voor een

wedstrijdelement in de training. “We doen

veel kleine partijvormen. Met name vier tegen

vier in de twee zestien meters. Dat vinden de

jongens fijn. Voor mij als trainer zit er ook

alles in: beleving en strijd om de punten. We

houden ook punten bij voor de eindpartij op

de training. In de winterstop reiken we daar

een prijs voor uit. Dat zijn hele simpele

dingen, maar spelers vragen altijd wel hoe het

ervoor staat qua punten. Daarmee probeer ik

ze te prikkelen en het motiveert de jongens

extra. Ook maken we aan het einde van de

training soms een wedstrijd van waarbij het

gaat om het afwerken. Alles in het kader van

het winnen, om dat ook in de wedstrijd terug

te zien. De spelers veranderen daardoor.”

Van den Brom wil investeren in zijn spelers en

zorgen dat het plezier tijdens de trainingen

blijft. “Spelers hebben een hekel om zonder

bal te trainen. We trainen ook altijd met de bal

en plezier is zo belangrijk. Het belangrijkste

ingrediënt om tot resultaat te komen. Dat is

ook de voornaamste reden dat we vorig

seizoen kampioen werden. Op ons niveau is

het ook belangrijk dat we na de wedstrijd met

elkaar een biertje of colaatje drinken. Spelers

vinden de oefenstof ook leuk en ik heb ook

een assistent die zorgt dat we meer aandacht

aan de groep kunnen besteden.” 

Voorkeur
De trainer van Cobu Boys speelt het liefst met

drie spitsen. “Maar natuurlijk kijk ik naar de

kwaliteit die we hebben. Hebben we

voldoende aanvallers en voldoende

creativiteit aan de buitenkant? Je moet wel

voldoende creativiteit hebben aan de

zijkanten. Daarom moet je niet vasthouden

aan één systeem. Het belangrijkste is dat je

vastigheden smeedt binnen een ploeg. Vorig

jaar speelden we in de vierde klasse met drie

spitsen, met lopende middenvelders en volle

druk vooruit. Dat is dit seizoen natuurlijk

anders in de derde klasse. We kiezen er nu

bewust voor om meer in te zakken en gebruik

te maken van de ruimte achter de laatste linie

van de tegenstander. Voorin hebben we

behoorlijk wat snelheid, maar ons probleem

ligt op het middenveld. We hebben te weinig

balafpakkers die balans verzorgen in het

elftal. Aan ons als technische staf de taak om

die balans er wel in te krijgen.”

In de voorbereiding heeft de ploeg

geprobeerd om wel te spelen zoals vorig

seizoen, maar Van den Brom kwam er al snel

van terug. “Dat hebben we tijdens het

Amersfoorts kampioenschap geprobeerd

tegen een tweedeklasser. Tijdens de eerste

helft hadden we het aardig onder controle,

maar in de tweede helft konden we het niet

meer belopen. Zij waren ook slimmer en dat

brak ons op. Dat gaan we in de derde klasse

ook vaker krijgen. We gaan compacter spelen

en onze spits zal vaker inzakken tot een meter

of tien over de middellijn. We kenden de

meeste tegenstanders ook niet voorafgaand

aan het seizoen, want het is voor het eerst dat

ik tegen ploegen uit Amsterdam en Hilversum

speel. Dat is even schakelen en het is ook aan

mijn ploeg om tijdens de wedstrijd bepaalde

zaken bij de tegenstander te herkennen.”
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‘PLEZIER IS HET
BELANGRIJKSTE

INGREDIËNT’
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Organisatie:
- Oefening direct na de warming-up
- Tijdsduur maximaal 5 minuten
- Vierkant 12x12 meter
- Alle beschikbare spelers doen mee
- Wijs één speler aan als tikker. Deze probeert een andere speler te

tikken die dan overneemt. Indien er gelijke aantallen naast elkaar
staan kunnen deze spelers niet getikt worden

- Bij oneven aantal wel
- Bij aansluiten tweetal aan de linkerzijde moet de derde speler aan

de rechterzijde weg, anders kan hij getikt worden
- Hij mag niet aansluiten bij hetzelfde tweetal

Coaching:
- Zorg voor optimale beleving

Tikspel

Organisatie:
- Tijdsduur 30-40 minuten
- Afmeting veld: 2x16 meter 
- 12 spelers en 2 keepers, 20 ballen en 8 hesjes
- Maak 3 partijen van 4 spelers evenredig verdeeld
- Speeltijd maximaal 4 minuten of korter per wedstrijd
- Indien er door team A 2 keer gescoord wordt bij team B, dan neemt

A het op tegen team C
- Alle aanvallen beginnen bij de keepers, geen uitballen en geen cor-

ners

Coaching:
- Let op de veldbezetting
- Zet druk vooruit en denk in balbezit ook vooruit
- Kom snel tot afwerken
- Veel omschakelmomenten

4 tegen 4 met keepers

Organisatie:
- Tijdsduur 15 minuten
- Driehoek van 10x10x10
- 16 spelers verdeeld over 3 velden
Variant A:
- Speler 1 speelt speler 2 in die direct doorspeelt naar speler 3
- Speler 3 neemt aan en dribbelt naar uitgangspositie
- Iedereen schuift een positie door
- Alles direct inspelen
Variant B:
- Speler 1 speelt speler 2 in die direct kaatst naar speler 1
- Speler 1 speelt in de loop van speler 2 die daarna speler 3 inspeelt
- Vervolgens kaatst 2 op 3 en speelt 3 in de loop van 2 aan naar de uit-

gangspositie

Coaching:
- Uitzakken
- Juiste balsnelheid
- Inspelen op juiste been

Pass- en trapvorm in driehoek

OEFENVORMEN 
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Organisatie:
- Tijdsduur: 3x5 minuten
- 20x32 meter
- 10/12 spelers en 2 keepers
- 3 groepen maken van 3/4 spe-

lers
- Eerste 5 minuten begint bij

groep 1, de volgende 5 minuten
start groep 2 bij 1

- Speler 1 dribbelt richting zes-
tienmeter en rondt af vanaf de
rand van de zestienmeter

- Daarna biedt hij zich direct aan
bij 2, speler 2 passt in op 1 en
die kaatst op 2

- Speler 2 rondt af, speler 1 biedt
zich direct aan bij speler 3 die
inspeelt op 1

- Speler 1 speelt de hoogste
speler 3 aan die kaatst vervol-
gens de bal in de diepte ont-
vangt

- Deze speler geeft een voorzet
waarop speler 1 en 2 positie
hebben gekozen voor het doel

- Hierna start de tweede speler
van groep A met hetzelfde

Coaching:
- Doorbewegen na inspelen en

kaatsen
- Juiste posities innemen voor

het doel
- Snelheid van afwerken en aan-

bieden

Afwerkvorm

Organisatie:
- Tijdsduur: 15 minuten
- Rechthoek verdeeld in 2 vak-

ken van totaal 30x15 meter
- 8 spelers, 6 ballen en 8 hesjes

nodig
- Team rood speelt in eigen vak

4:2 (maximaal 2 keer raken)
- Indien tweetal de bal onder-

schept moeten ze zo snel mo-
gelijk een tweetal in het eigen
vak aanspelen

- Rode team moet dit zien te
voorkomen

- 2 gele spelers sluiten bij in
eigen vak, daar spelen ze ook
4:2

- 2 rode spelers zetten direct
druk op de 2 gele spelers die
de bal ontvangen

Coaching:
- Goede veldbezetting van team

in balbezit
- Team dat 2 spelers in vrije vak

heeft dient zo ver mogelijk op
de achterlijn te staan

- Let op snelle omschakeling,
zowel in balbezit als na balver-
lies

- Maak gebruik van de desorga-
nisatie bij omschakelmomen-
ten

- Sluit bij

Positiespel 4:2 + 2

Organisatie:
- Tijdsduur: 25 minuten
- 30x35 meter met 2 grote doelen
- 14/16 spelers en 2 keepers
- 2 groepen maken (aanvallers,

verdedigers)
- Doorwisselen op tijd (4 minu-

ten)
- 15 ballen, 16 hesjes, 2 kleuren
- Beide teams kunnen scoren
- Alle hervattingen beginnen bij

de keepers
- Eventueel veld kleiner maken

indien te makkelijk is voor de
aanvallers

Coaching:
- Alleen aanvallende partij coa-

chen
- Juiste posities innemen voor

het doel
- Circuleren van de bal (hoog

tempo)
- Positiewisselingen en veldbe-

zetting

Aanvalsvorm

OEFENVORMEN 
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VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST 

De veelgehoorde opmerking daarbij was dat

‘ze van de vereniging’ hadden gezegd dat de

betaling voor de werkzaamheden ook in de

vorm van een vrijwilligersvergoeding zou kun-

nen plaatsvinden. Ook bleek uit de gestelde

vragen dat verenigingen/voetbalwerkgevers

van mening waren dat een vergoeding in het

geval van een beëindiging van de arbeids-

overeenkomst met wederzijds goedvinden,

eveneens in de vorm van een vrijwilligersver-

goeding kon geschieden. 

De trainers die de vragen stelden voelden

kennelijk nattigheid en hadden behoefte aan

meer informatie. 

Fiscale problemen
Er zullen ongetwijfeld ook trainer-coaches zijn

die in dergelijke situaties exact weten wat zij

wel en niet kunnen doen. Ik laat maar in het

midden dat er daarnaast nog trainer-coaches

zijn die het wellicht niet uitmaakt op welke

manier hun werkzaamheden worden betaald. 

JURIDISCH 

Vrijwilligersovereenkomst
vs. arbeidsovereenkomst
De vrijwilligersovereenkomst en de daarbij behorende vergoeding heb-
ben kennelijk te maken met een opleving. In korte tijd bleek een aan-
tal trainer-coaches behoefte te hebben aan informatie over die
onderwerpen. 

Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) | Beeld: Shutterstock
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Om fiscale problemen te voorkomen is het van

belang om te bepalen hoe de uitvoering van

de werkzaamheden plaatsvindt. Dat partijen

de overeenkomst zullen betitelen als ‘vrijwilli-

gersovereenkomst’ en dat ook nog opschrij-

ven, doet niet ter zake. In vrijwel alle gevallen

waarin mij werd gevraagd om te oordelen

over een ’vrijwilligersovereenkomst’ bleek er

sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst.

Ter herinnering: volgens artikel 2 Wet LB is

werknemer degene die tot een inhoudings-

plichtige in privaatrechtelijke of publiekrech-

telijke dienstbetrekking staat. Voor het

aannemen van een dienstbetrekking gelden

de volgende criteria: (a) een verplichting tot

het persoonlijk verrichten van arbeid, (b) een

gezagsverhouding en (c) een verplichting tot

het betalen van loon. In art. 7:610 BW wordt

ook nog het element “gedurende zekere tijd”

vermeld hoewel dat volgens sommigen aan

belang heeft ingeboet. 

Bij het beoordelen van de hiervoor genoemde

criteria moet acht worden geslagen op 

“..alle omstandigheden van het geval, in on-
derling verband bezien, en dienen niet alleen
de rechten en verplichtingen in aanmerking
te worden genomen die partijen bij het slui-
ten van de overeenkomst voor ogen stonden,
maar dient ook acht te worden geslagen op
de wijze waarop partijen uitvoering hebben
gegeven aan hun overeenkomst en aldus
daaraan inhoud hebben gegeven. (r.o. 3.3.2.

van HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:

BP3887).

Persoonlijk verrichten van arbeid
Over (a) het persoonlijk verrichten van arbeid

kan het volgende worden gezegd. In het alge-

meen geldt dat de voetbalwerkgever de keuze

voor de heer of mevrouw X als trainer-coach

baseert op zijn/haar technisch-ambachtelijke

en sociaal-interactieve expertise. Daarnaast

zullen behaalde aansprekende sportieve re-

sultaten en eventuele achtergronden als voet-

baller een rol kunnen spelen. Uiteraard zal de

trainer-coach ook moeten passen in de ‘cul-

tuur’ van de vereniging. Kortom, de door de

voetbalwerkgever verlangde competenties

maken het onmogelijk dat de trainer-coach

zich naar eigen goeddunken kan laten vervan-

gen. Dat laatste is juist een van de kenmerken

van een vrijwilliger(sovereenkomst). 

Hoewel het rooster van trainingen geen zelf-

standige betekenis heeft, is het in combinatie

met alle andere factoren een stevige aanwij-

zing dat gedurende zekere tijd werkzaamhe-

den worden verricht. De voetbalwerkgever zal

doorgaans een aansprakelijkheidsverzekering

voor de trainer-coach sluiten. Ook dient de

trainer-coach bijscholingen te volgen, het-

geen voor de hoedanigheid van vrijwilliger

geen verplichting is. 

Met betrekking tot (b) de gezagsverhouding

geldt het volgende. Meestal is een lid van de

technische commissie (of een ander) namens

de voetbalwerkgever aangewezen om leiding

te geven aan de trainer-coach en periodiek

met hem/haar evaluatiegesprekken te voeren.

Dat ‘leiding geven’ betekent uiteraard niet dat

de ‘leidinggevende’ over de opstelling, de trai-

ning, wissels e.d. beslist, maar wel dat de trai-

ner-coach aan deze ‘leidinggevende’

verantwoording verschuldigd is over de ge-

maakte keuzes en behaalde resultaten. Dit, in

tegenstelling tot hetgeen bij vrijwilligers ge-

bruikelijk is, te weten dat aan vrijwilligers

slechts tips en adviezen worden gegeven. 

Voor de vraag of sprake is van (c) een verplich-

ting tot het betalen van loon vormt ook de ar-

beidsduur een belangrijke indicatie. In de

overeenkomsten die ik onder ogen heb gehad

(ook die met een opschrift “vrijwilligersover-

eenkomst”) wordt vrijwel altijd in een van de

bepalingen de tijdsduur van de werkzaamhe-

den per week aangegeven. Deze varieert in de

meeste gevallen van 6 tot 15 uur per week. Bij

een aantal overeenkomsten werd een gemid-

deld aantal uren per week vermeld. Als voor

deze werkzaamheden de vrijwilligersvergoe-

ding van maximaal € 1.500,- per jaar (of maxi-

mum € 4,50 per uur) zou worden betaald, is het

duidelijk dat de geloofwaardigheid van de ver-

goeding ten opzichte van de verrichte arbeid

ter discussie staat. Dat geldt te meer omdat

veel van de overeenkomsten ook nog een be-

paling over vakantietoeslag en over een ver-

goeding van reiskosten bleken te bevatten.

Beëindigingsvergoeding 
Behalve voor het verrichten van werkzaamhe-

den blijkt de vrijwilligersvergoeding ook te

worden ingezet als (onderdeel van de) beëin-

digingsvergoeding wanneer partijen met we-

derzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst

beëindigen. De inventiviteit die sommige voet-

balwerkgevers daarbij aan de dag leggen is

vaak ongekend. Zo had een voetbalwerkgever

voorgesteld om een overeengekomen beëin-

digingsvergoeding van € 5.000,- onder meer

te betalen in de vorm van drie vrijwilligersver-

goeding à € 1.500,- elk (de eerste te betalen

in het lopende kalenderjaar. De volgende in

het jaar daarop. De derde zou bestemd zijn

voor de echtgenote van de trainer-coach. Zij

zou werkzaamheden in de kantine hebben

verricht). Het mag duidelijk zijn dat dergelijke

praktijken niet alleen ontoelaatbaar zijn, maar

ook uiterst risicovol gelet op de boetes die

kunnen worden opgelegd als een en ander

aan de fiscus bekend zou worden.

Natuurlijk kan de trainer-coach in het hier-

voor genoemde geval naar voren brengen dat

hij meende dat de voetbalwerkgever met het

voorstel van de beëindigingsvergoeding wist

wat zij deed. Dat argument (het handelen te

goeder trouw van de trainer-coach) zal geen

stand houden. Ook de trainer-coach als werk-

nemer heeft een verantwoordelijkheid bij het

sluiten van een overeenkomst. Een (voortij-

dige) beëindiging met wederzijds goedvinden

is immers ook een overeenkomst. Deze wordt

bovendien vaak schriftelijk vastgelegd in de

vorm van een beëindigingsovereenkomst of

een vaststellingsovereenkomst. 

De trainer-coach wordt geacht te weten dat

dergelijke overeenkomsten in strijd zijn met

dwingende fiscale wet- en regelgeving.



FC TWENTE VROUWEN
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René Roord is sinds 2016 werkzaam bij de Stichting FC Twente

Vrouwen, de met afstand meest succesvolle vereniging in het

Nederlandse vrouwenvoetbal. De Enschedese vrouwen werden sinds

2011 liefst vijf keer landskampioen, pakten twee keer de nationale

voetbalbeker en wonnen twee keer de Women's BeNe League.

Bovendien nam FC Twente vijf keer deel aan de Champions League,

waarin het voor 15.000 toeschouwers onder andere Barcelona en

Bayern München ontving. Terwijl Ajax in het mannenvoetbal

internationaal een begrip is, is de club uit Enschede dat bij de vrouwen.

“We horen bij de twintig beste clubs van Europa”, zegt Roord niet zonder

trots. “Ik kan prima leven met het feit dat we afgelopen seizoen geen

kampioen werden. Dat we daardoor geen Champions League spelen,

vind ik veel erger. Deelname aan de Champions League is goed voor onze

status, bovendien zijn de daaruit voortvloeiende inkomsten meer dan

welkom. Helaas mag Nederlands met slechts een ploeg meedoen, in

tegenstelling tot landen als Italië en Tsjechië, die twee clubs mogen

inschrijven. Terwijl we clubs uit die landen meestal verslaan. Ik hoop dat

Ajax dit seizoen goed presteert in Europa, dat vergroot de kans op een

tweede plek in de Champions League in de toekomst.”

De voormalig FC Twente-speler werd een jaar geleden gepolst voor de

functie van Technisch Manager bij de FC Twente Vrouwen. De vader

van international Jill moest voetbalknowhow in de vereniging brengen,

kennis die na de afsplitsing van de profclub ontbrak. “In 2015 heeft FC

Twente om financiële redenen het vrouwenvoetbal afgestoten”, aldus

Roord. “De vrouwentak is toen zelfstandig verder gegaan als Stichting

FC Twente Vrouwen. 

Miljoenen mensen voor de buis, oranjemarsen in de speelsteden en een historische huldiging in Utrecht. Het
EK Vrouwenvoetbal zorgde deze zomer voor landelijke euforie. Inmiddels is de Eredivisie voor vrouwen weer
begonnen. Wij gingen langs bij René Roord, Technisch Manager, en Tommy Stroot, hoofdtrainer van vijfvou-
dig landskampioen FC Twente. “Het gewonnen EK heeft de acceptatie van vrouwenvoetbal enorm vergroot.”

Tekst: Martin Veldhuizen | Beeld: FC Twente Media

“Gewonnen EK vergroot
acceptatie vrouwenvoetbal”

René Roord en Tommy Stroot, Stichting FC Twente Vrouwen
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Het complex van ATC'65 in Hengelo werd de nieuwe thuisbasis voor

zowel het eerste elftal als de jeugdteams. Een jaar later moest de club

echter noodgedwongen stoppen met de jeugdafdeling, vanwege een

gebrek aan financiën. Afgelopen seizoen hadden we alleen ons eerste

team nog. Dat was best lastig.”

In welk opzicht?
“We hadden een grote selectie, waardoor een aantal speelsters

nauwelijks aan voetballen toe kwam. Gelukkig hebben we nu

Rigtersbleek als satellietclub, al staat onze samenwerking nog in de

kinderschoenen. Het is de bedoeling dat speelsters die bij ons buiten de

boot vallen bij Rigtersbleek speelminuten krijgen. Maar dat moet nog op

gang komen. Daarom organiseren we ook regelmatig oefenwedstrijden,

waarbij we reservespeelsters én talenten uit de regio in actie laten

komen. Het mes snijdt zo aan twee kanten: onze speelsters krijgen

alsnog speeltijd én we kunnen de talenten in actie zien.”

Is de ontwikkeling van talenten nu jullie grootste ambitie?
“Zeker niet. We willen nog steeds om de bovenste plaatsen spelen en

hebben afgelopen zomer daarom doorgeselecteerd. Zeven speelsters

kregen te horen, dat er voor hen geen plek meer was. Dat zorgde voor

flink wat commotie, omdat niemand dit gewend was bij FC Twente.

Maar het is mijn taak om binnen het budget een kwalitatief goede

selectie neer te zetten. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Een

kampioenschap kun je echter nooit van tevoren voorspellen.”

Joëlle Smits en Ashleigh Weerden, twee grote Nederlandse
talenten, kwamen naar FC Twente. Hoe verklaar je die aan-
trekkingskracht?
“Vanwege mijn dochter (Roord's dochter Jill is international en vertrok

deze zomer naar Bayern München, red.) loop ik al meer dan tien jaar in

het vrouwenvoetbal rond. Ik kende deze meiden en hun ouders

persoonlijk en dat helpt. Het belangrijkste is echter, dat onze club een

goed verhaal heeft. Al onze speelsters krijgen bijvoorbeeld huisvesting

aangeboden en het verleden heeft aangetoond dat je bij FC Twente om

de prijzen speelt, jezelf kunt ontwikkelen én dat de club een goede

springplank is voor een mooie carrière in het buitenland.”

Financieel hebben jullie echter niet veel te bieden.
“Onze financiële mogelijkheden zijn inderdaad helaas beperkt. Wij

hebben geen contributie-inkomsten, geen eigen clubhuis die inkomsten

genereert en ook de inkomsten uit de entreekaarten levert weinig op.

We zijn daarom vooral afhankelijk van onze hoofdsponsor Roetgerink

en de Businessclub. Ook de bijdragen die we jaarlijks van de KNVB en

FC Twente krijgen, zijn noodzakelijk om de boel draaiende te houden.”

Meer financiële ondersteuning van de KNVB zou prettig zijn?
“In Engeland krijgen de internationals een vast salaris, mits ze in eigen

land blijven voetballen. Zoiets zou de KNVB in Nederland ook kunnen

‘IK ZOU GRAAG ZIEN, DAT PROFCLUBS
DE VERPLICHTING KRIJGEN 

OM MET EEN VROUWENTEAM 
AAN DE COMPETITIE DEEL TE NEMEN’
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doen, dat komt de competitie alleen maar ten goede. Daarnaast gaat

er, zeker in vergelijking met de mannen, weinig geld naar het

vrouwenvoetbal. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, maar met

iets meer geld kunnen de faciliteiten voor de speelsters wel verbeterd

worden. Ook zou ik graag zien, dat profclubs de verplichting krijgen om

met een vrouwenteam aan de competitie deel te nemen. Als meer

eredivisieclubs meedoen, vergroot dat de aantrekkingskracht enorm.”

Wat heeft het gewonnen EK het vrouwenvoetbal opgeleverd?
“De wedstrijden trekken niet ineens veel meer toeschouwers. De

grootste winst zit 'm wat mij betreft in het feit dat vrouwenvoetbal

eindelijk breed geaccepteerd wordt. Kijk, niemand hoeft

vrouwenvoetbal leuk te vinden, maar als iemand zegt dat de meiden

geen topsport bedrijven dan heb ik daar veel moeite mee. Ik zie al

jarenlang wat mijn dochter Jill en andere vrouwen voor haar sport

over hebben. Hoe ze bezig zijn met voeding, hoeveel uren ze trainen en

welke extra oefeningen ze allemaal doen om optimaal te kunnen

presteren. Vrouwenvoetbal is pure topsport! Het succesvolle EK heeft

absoluut bijgedragen aan een positieve beeldvorming. Ik kreeg tijdens

het toernooi van diverse vrienden uit de voetballerij berichtjes dat ze

op hun vakantieadres voor de televisie zaten. En ik was bij de huldiging

in Utrecht, wat was dat een gigantische happening!”

Is er nog meer veranderd?
“Wij hebben een alom gewaardeerde trainer als René Nijhuis naar FC

Twente kunnen halen, omdat we hem ervan hebben kunnen overtuigen

dat de wil om te presteren hier minstens net zo groot is als bij de

mannen. Ook een gerenommeerd coach Roeland ten Berge koos voor

het vrouwenvoetbal, hij is nu trainer bij Heerenveen. Dat zegt, denk ik,

genoeg over de veranderde wijze waarop er naar vrouwenvoetbal

wordt gekeken. Het betekent niet de toekomst van het Nederlandse

vrouwenvoetbal nu gegarandeerd is, dat hangt ook van de financiën

af. Maar het heeft de interesse vergroot, ook vanuit het buitenland.

Spelers uit Zweden, Noorwegen, Macedonië en zelfs Duitsland

meldden zich nu bij ons aan, dat gebeurde voorheen vrijwel nooit.”

Zorgt het succes ook voor nieuwe toenaderingspogingen van-
uit het mannelijke FC Twente-bolwerk?
“Het zou mooi zijn als we, naast de financiële bijdrage die we jaarlijks

van hen krijgen, gebruik kunnen maken van de trainingsaccommodatie

en de medische staf van FC Twente. Dat scheelt ons echt enorm veel

geld. Vooralsnog is dat echter niet aan de orde. In Enschede hebben

ze zo hun eigen problemen op te lossen, dus dat begrijp ik wel. De

contacten zijn sowieso prima. Onze speelsters hebben bijvoorbeeld

een gratis seizoenskaart en we hebben de beschikking over een eigen

box in de Grolsch Veste om onze sponsors te ontvangen. Wie weet

gaan we in de toekomst weer wat meer samenwerken. Mijn focus ligt

voorlopig echter volledig op de Stichting FC Twente vrouwen. Daarmee

wil ik zo snel mogelijk de Champions League weer in.”

René Roord 
(15 mei 1964)

René Roord debuteerde op 14
maart 1982 namens FC Twente
in de eredivisie. De linkermid-
denvelder nam in 1983 deel aan
het WK Onder 20 in Mexico,
waar het Nederlands Elftal in de
kwartfinale werd uitgeschakeld.
Twee jaar later brak Roord een
kuitbeen en scheurde tegelij-
kertijd zijn enkelbanden. De

blessure was zo ernstig, dat hij in 1987 op 23-jarige leeftijd werd af-
gekeurd voor betaald voetbal. Roord speelde in totaal negentig com-
petitie- en bekerduels voor FC Twente, waarin hij vijf keer scoorde.

Na zijn afkeuring keerde Roord terug naar Quick'20, waarmee hij in
1990 naar de Hoofdklasse promoveerde en drie jaar later de titel
behaalde. Van 2007 tot 2015 was hij assistent- en jeugdtrainer van
de club uit Oldenzaal. De afgelopen twee seizoenen was hij assis-
tent-trainer bij zaterdaghoofdklasser Excelsior'31 uit Rijssen. Sinds
september 2016 is Roord als Technisch Manager werkzaam voor de
Stichting FC Twente Vrouwen.

Ellen Jansen
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De uit Duitsland afkomstige Tommy Stroot is de trainer die daarvoor

moet zorgen. Stroot kwam in 2016 naar FC Twente, nadat hij in

Duitsland jeugdtrainer was en drie seizoenen de vrouwen van Tweede

Bundesligaclub SV Meppen trainde. “Bij FC Twente draait alles om het

resultaat”, zegt de 28-jarige Stroot. “Natuurlijk is het mijn taak om

speelsters individueel te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het team

zich ontwikkelt. Maar de uitslag van de wedstrijd is het

allerbelangrijkste. We staan niet iedere dag op het veld om leuk te

voetballen, maar om wedstrijden te winnen.”

Moeten speelsters aan dat uitgangspunt wennen?
“Vooral de jongere speelsters, die van andere clubs komen of

afkomstig zijn van het CTO (Centrum voor Topsport & Onderwijs) in

Eindhoven of Amsterdam. Daar voetballen ze ook meer voor hun eigen

ontwikkeling. Na een nederlaag wordt weleens gezegd: jammer dat we

verloren hebben, maar we hebben wél veel geleerd. Bij Twente gaat

het om het resultaat. Ik stel dus de beste elf speelsters op, terwijl in

een talententeam of bij de amateurs meestal iedereen speeltijd krijgt.

Bij mij moeten de speelsters keihard vechten voor een basisplaats en

nóg harder om die te behouden. Dat is een groot verschil, ook voor de

speelsters die bij Oranje O17 en O19 ervaren hebben hoe het is om

onder druk te voetballen.”

Je bent halverwege vorig seizoen van speelwijze veranderd.
Waarom?
“In Nederland spelen de meeste teams 1:4:3:3. Dat zorgt voor weinig

verrassingen, vrijwel iedereen weet wat er gaat gebeuren. Wij hebben

gekeken naar de mogelijkheden om het onze tegenstander moeilijk te

maken controle op ons spel uit te oefenen en zijn overgestapt naar

1:3:5:2. In het traditionele 1:4:3:3 staan de centrale verdedigers

bijvoorbeeld tegenover één aanvaller, tegen ons komen ze in een één

tegen één situatie terecht. Hierdoor moeten ze op zoek naar

oplossingen. Ons doel is om de tegenstander zoveel mogelijk vragen te

stellen waar ze geen antwoord op hebben.”

Wat vinden de speelsters van je nieuwe speelwijze?
“De acceptatie hangt voor een groot deel af van de resultaten en die

zijn gelukkig goed. De speelsters die gewend waren aan 1:4:3:3 vinden

het leuk om wat nieuws te leren. Voor hun persoonlijke ontwikkeling is

het goed om met een nieuw systeem geconfronteerd te worden. En

voor nieuwe speelsters geldt, dat die per definitie zijn ingesteld op

verandering en weten dat alles anders wordt. De verandering van

speelwijze is overigens ook één van de redenen waarom we afgelopen

zomer doorgeselecteerd hebben. We hebben bijvoorbeeld onze drie

keepsters vervangen. In onze speelwijze is het belangrijk dat de

keepster goed kan voetballen, omdat haar werk hoofdzakelijk bestaat

uit opbouwen, standaardsituaties en momenten waarop er wordt

omgeschakeld. In hooguit tien procent van de wedstrijden is ze vooral

met haar handen bezig. We zijn daarom heel bewust op zoek gegaan

naar keepsters die voetballend vertrouwen uitstralen.”

Hoe kun je verder zeggen over jouw speelwijze?
“Dat duidelijkheid daarin heel belangrijk is. De speelsters weten wat we

verwachten van elkaar en welke taak bij welke positie hoort. Ook hebben

wij talloze scenario's beschreven, die tijdens wedstrijden kunnen

ontstaan. Voor al die scenario's hebben wij oplossingen. Via trainingen

en videobeelden proberen wij onze speelsters zo voor te bereiden, dat ze

die scenario's in het veld herkennen en weten welk antwoord nodig is. In

de ontwikkeling van ons nieuwe spelsysteem was ook te zien, dat wij in

het periodeseren andere wegen moesten  opzoeken. 

En dat betekent?
“De Verheijen-methode is gebaseerd op 1:4:3:3 en controlgedachten in

balbezit. Iedereen krijgt daarbij dezelfde prikkel. Onze speelwijze vraagt op

bepaalde posities in bepaalde situaties echter meer intensiteit. De

speelsters die aan de zijkant staan, hebben gedurende een wedstrijd meer

en langere sprints dan speelsters in de as van het veld. De buitenspelers

hebben dus meer uithoudingsvermogen nodig om de hoeveelheid en

intensiteit van de sprints een hele wedstrijd vol te houden. In het model

van Verheijen is het niet altijd mogelijk om hen daarop voor te bereiden en

in de zelfde tijd andere conditiegebieden verder te onderhouden. Wij

hanteren een tactische periodisering, die meer op de individuele speelster



is gericht en waarbij we meer situaties en meer herhalingen creëren voor

specifieke posities binnen een trainingsweek.”

Eerder vertelde René Roord al, dat de vrouwen topsport bedrij-
ven. Jullie trainen elke dag?
“Alleen zondag zijn de speelsters vrij. De week begint op maandag met

een krachttraining, daarna zetten we de kracht op het veld om in kleine

partijen 2 tegen 2 tot 5 tegen 5. Dinsdag trainen we het

uithoudingsvermogen. In een groot gebied spelen we dan 8 tegen 8 en

11 tegen 11, met veel herhalingen en altijd vanuit de positie. Woensdag

komt de explosiviteit aan bod en we trainen tactische vormen met

onder- en overtalsituaties. De donderdag staat in het teken van de

wedstrijd een dag later. We beperken ons dan tot herhalingen, die een

goed gevoel voor het komende duel moeten ontwikkelen. We geven

geen oefenstof die nieuw is, niets mag de voorbereiding op de

wedstrijd storen. Op vrijdag is de wedstrijd, zaterdag werken de

vrouwen thuis of op de club aan hun herstel.”

Je bent nu ruim een jaar werkzaam in Nederland. Wat is het
grootste verschil met Duitsland?
“Nederlanders proberen vast te houden aan 1:4:3:3. In de

voorbereiding speelden we drie oefenwedstrijden tegen Duitse teams

en mijn assistent René Nijhuis merkte op, dat de teams allemaal een

ander systeem hanteerden. Daar moesten wij op reageren, terwijl

wedstrijden tegen Nederlandse ploegen vaak voorspelbaar zijn. Ook

de wijze waarop Nederlandse trainers hun speelwijze ontwikkelen is

anders. Duitse coaches besteden over het algemeen eerst uitvoerig

aandacht aan de theorie en starten met 11 tegen 0 om sjablonen te

ontwikkelen en de spelers het gevoel te geven hoe de invulling van de

posities eruit ziet. Pas daarna wordt er weerstand toegevoegd. Voor

Nederlanders is dat echt nieuw. Wat ik verder opvallend vind, is dat

Nederlandse speelsters meegenomen worden in het proces en

voortdurend hun mening mogen geven. Ook ik overleg met mijn

speelsters, we doen het tenslotte samen, maar op het veld moeten ze

uitvoeren wat ik van ze vraag. Daar heb ik samen met mijn staf

tenslotte uitvoerig over nagedacht. Tijdens trainingen en wedstrijden is

er geen ruimte voor discussie.”
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Sabrine Ellouzi

‘WE STAAN NIET OP HET VELD OM LEUK TE
VOETBALLEN, MAAR OM WEDSTRIJDEN TE WINNEN’
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VELDJES

Vrijwel dagelijks zie ik ze aankomen. De

fiets of eventueel scooter wordt tegen

het hek gezet en de bal steevast onder

arm. Het kunstgrasveld is de plek waar ze on-

geremd tegen een bal kunnen trappen. Het veld

is al bijna volledig versleten, maar dat maakt ze

niets uit. Dit soort velden zijn de nieuwe plein-

tjes of plantsoenen waar ze zonder trainer zich

nog kunnen ontplooien. En dat doen ze, want

op straat is het niet meer te doen. Van mij

mogen ze altijd een bal hebben en ik sta soms

minutenlang te kijken naar zelf ontworpen

oefeningen en ook hoe ze met elkaar omgaan.  

Voor diegene die kunstgras de wereld uit wil

hebben, kan ik zeggen dat dit niet gaat gebeu-

ren. Daarvoor is dit soort ondergrond de afge-

lopen jaren veel en veel te waardevol geworden. Dat de Eredivisie en wellicht ook de Jupiler

League gelijk moet worden getrokken en een uniforme ondergrond de maat wordt, daar kan ik

inkomen. Gras en kunstgras vergen een iets andere manier van bewegen. 

Ook ik was een fervent tegenstander van kunstgras, maar voortschrijdend inzicht en de vrij-

wel permanente beschikbaarheid heeft me over de streep getrokken. Het probleem met de

Nederlandse opleiding zit niet in de ondergrond, maar in de wijze van opleiden. Waarom in

hemelsnaam moet er bij de Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s) zo vroeg de talenten worden

geselecteerd? Dat ene jongetje dat nu al nog voor hij tien is van Glanerbrug naar PSV Eindho-

ven moet worden gehaald of een Shane Kluivert die op negenjarige leeftijd al in de wondere

glitter en glamourwereld van Barcelona binnenstapt. Hoe ziet hun wereld er over tien jaar uit?

Ik ga het volgen. Zijn al die clubs in de ratrace naar de nieuwe Messi, zo bang dat ze dat ene

unieke talent missen? Ik denk het wel, je kunt immers niet achterblijven. Zou dit misschien ook

mede de oorzaak zijn dat Nederland een bijrol vervult? Worden kinderen al niet veel te snel in

het tactische keurslijf van de trainers en pseudo-trainers gedwongen? Het percentage dat

daadwerkelijk doorstroomt naar de top is gewoon relatief klein. De afhakers komen vanzelf, al

dan niet een illusie armer, weer in die enorme ruif van het amateurvoetbal terecht. 

Uiteraard moet er in de regelgeving ook het nodige worden veranderd en moet worden ver-

hinderd dat die topclubs met een verschrikkelijk grote portemonnee de markt lamleggen.  Het

lijkt me dat vanaf dertien jaar de jeugdopleiding bij een BVO kan beginnen, vroeg genoeg.

Maar we hebben wel trainers en ook vrijwilligers nodig die kinderen op een goede wijze kun-

nen begeleiden, kunnen bijsturen en ook kunnen uitdagen. Dat is de faciliterende rol die de

KNVB moet hebben, niet meer dan dat. De bond kan niet opleiden, dat doen de clubs zelf en

daar moet de aandacht op gericht zijn. 

We hebben talent, maar het ontwikkelen is een ander verhaal. Daarvoor zijn die kunstgrasvel-

den bitterhard nodig.

Hans Bijvank






