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SPECIAL TWEEDE DIVISIE
VV KATWIJK

SPECIAL TWEEDE DIVISIE
VV Katwijk
VV Katwijk kent een mooie groeicurve de laatste jaren. Afgelopen seizoen zat promotie er voor het eerste
elftal niet in door het sterke Jong AZ. De jeugdopleiding heeft inmiddels ook het predicaat LJO gekregen
van de KNVB. Het bestuur van de Katwijkse voetbalvereniging is uiteraard blij met de prestaties van het
vlaggenschip, maar omdat de promotieregeling naar de Jupiler League in de ijskast staat, speelt Katwijk
volgend jaar ook in de Tweede Divisie. In deze special spreken we met Dick Schreuder (hoofdtrainer),
Mart Vergouwen (voorzitter) en Cees Bruinink (technisch directeur). Zeker het hete hangijzer ‘promotie’
kreeg een prominente rol in het gesprek. “Als er niet drastisch dingen veranderen, spelen we bij een
eventueel kampioenschap gewoon in de Tweede Divisie.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen
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Dick Schreuder is met zijn VV Katwijk zeer sterk gestart in de
Tweede Divisie zaterdag. Bij een eventuele titel kiest de club zo
goed als zeker niet voor promotie (zie pagina 10). “Ik heb bepaalde
ambities, maar dan had ik andere keuzes moeten maken.”

Dick Schreuder, hoofdtrainer

SPECIAL TWEEDE DIVISIE
VV KATWIJK

“De club is
belangrijker dan
mijn ambitie”



6 | DeTrainerCoach

Het is enkele uren voorafgaand aan de

wedstrijd tussen koploper VV Katwijk de

hekkensluiter Jong Sparta. Tot en met de

twaalfde speelronde had de ploeg van Dick

Schreuder pas drie punten gemorst. Later die

dag zou Sparta op Het Kasteel voor een flinke

verrassing zorgen door met 3-2 te winnen. 

Het doet weinig af aan de ijzersterke

seizoenstart van de Katwijkers. Het grote

verschil is dat de ploeg van Schreuder vorig

seizoen in de slotfases van wedstrijden een

hoop punten morste. “We hebben in een

wedstrijd of vier, vijf in de slotminuten de zege

uit handen gegeven. Nu hebben we al twee

duels in de blessuretijd in ons voordeel

beslist. Dat is deels geluk, maar je doet de

spelers tekort als je het alleen aan geluk

toeschrijft. We geven namelijk zelf ook niet al

teveel weg. Dus ook als we zelf niet enorme

kansen creëren, houden we het achterin

dicht. Tegen Excelsior Maassluis was dat

echter niet het geval. We wachtten op de 1-0,

maar toen we een tegentreffer incasseerden

hielden we open huis.”

Schreuder weet dat het voetbal met ups en

downs gaat. Of je daar veerkrachtig mee

omgaat, is daarin essentieel. “Blijf doen wat

je altijd gedaan hebt. HHC Hardenberg is ook

een mooi voorbeeld. Die ploeg speelde vorig

seizoen tegen degradatie, maar draait dit jaar

bovenin mee.”

Ook afgelopen seizoen draaide Katwijk ook

bovenin mee in de sterkste amateurcompetitie

van Nederland. De Katwijkers werden derde

en met name Jong AZ bleek over de hele linie

een maatje te groot voor de tegenstanders.

“Het was een hele sterke ploeg, maar in die

twee duels hadden we wel kans om te winnen.

Dan kun je die ploeg wellicht een tikkie geven.

Maar als je ziet met hoeveel punten

voorsprong ze kampioen zijn geworden en als

je die selectie bekijkt, is het terecht. Veel

spelers die vorig jaar in het tweede speelden,

spelen nu in het eerste. Stengs zat vorig jaar

zelfs nog op de bank bij Jong AZ en hij werd

eind vorig seizoen al de uitblinker bij het eerste

elftal. Het is geen schande dat die ploeg

kampioen geworden is.”

Kracht
Schreuder is zeer tevreden met de balans in

zijn ploeg. “We hebben alles. Een goede mix

van jongere spelers en een aantal jongens dat

al veel ervaring heeft. Dat is de kracht van ons

team. Het was ook knap van de club dat ze op

het laatste moment geschakeld hebben in de

zomer. Er zijn drie spelers binnengehaald die

niemand verwacht had. Dat had niet zozeer met

geld te maken, maar met de drive van de

jongens die graag bij ons wilden spelen. De

inschatting dat die jongens goed bij ons pasten,

klopte. Als die jongens het goed doen, moet de

club wat geld uitgeven om die te houden.”

De speelstijl van Schreuder past volgens de

oefenmeester ook goed bij de club. “We

spelen heel aanvallend, met pressing en het

team is fit. Als staf zitten we daar ook

bovenop. We zijn geen ploeg die inzakt en we

vragen van de jongens om de tegenstander

direct en constant vast te zetten. Dat vraagt

veel van de spelers.”

De speelwijze van Katwijk past bij deze groep,

maar het is ook de manier waarop Schreuder

het sowieso graag ziet. “Iedere trainer heeft

zijn eigen visie en de mijne past goed bij deze

club. In de gesprekken die we voorafgaand

‘WE GEVEN OVER HET ALGEMEEN WEINIG WEG’
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aan de samenwerking met elkaar hadden,

werd dat snel duidelijk. Ik geloof er ook niet in

dat een trainer een houdbaarheidsdatum

heeft. Een vriend van mij deed het heel goed

bij een club, maar hun beleid was om na drie

jaar een nieuwe trainer aan te stellen. Dat is

natuurlijk een lachertje. Het is belangrijk dat

je als club en als staf doorselecteert in de

spelersgroep. Ook bij succes. Veel clubs doen

dat echter niet, maar daardoor kun je de

honger bij spelers kwijtraken. Dat ligt dan niet

altijd aan de trainer.”

Schreuder is vanaf het seizoen 2014/2015

hoofdtrainer van de Katwijkers. Wanneer hem

gevraagd wordt naar de band met de spelers,

lacht hij. “Die is zeker goed. We hebben 20 tot

25 spelers en natuurlijk zijn er altijd jongens

die liever een andere trainer willen, omdat ze

denken dan meer aan spelen toe te komen.

Kijken ze dan in de keuken bij een andere

club, dan zien ze dat het niet veel verschilt. De

laatste tijd hebben veel spelers ook

bijgetekend, dus dat zegt natuurlijk ook wat.”

Ook de samenwerking met het bestuur loopt

op rolletjes. “Als trainer van Katwijk wordt er

veel van je geëist. Ze willen dat je wint en

aanvallend speelt. Maar als het een keer

minder gaat, dan ga ik er vanuit dat ze ook

achter me blijven staan.”

Eisen
Schreuder geeft aan dat er als trainer veel

van hem geëist wordt, maar ook de spelers

mogen geen moment verslappen. Niet op

zaterdag, maar ook niet op een doordeweekse

avond op sportpark De Krom. “Elke training

vraag ik honderd procent. Alles gaat in tempo

en dat begint al met de warming-up. Daar

hebben we fysiotherapeut Dennis Lion en mijn

assistenten Johan Plat en Patrick Heijmans

voor. Ook keeperstrainer Joost Terol is net als

wij bezeten, dus dat valt niet altijd mee voor

de groep. Er heerst nooit rust op het

trainingsveld en spelers lopen soms echt op

hun tenen.”

Voorzitter Mart Vergouwen beaamt dat en

gaat nog een stap verder. “Er komen mensen

speciaal naar de training kijken, omdat het

soms zelfs nog mooier is dan de wedstrijd.”

Geven spelers niet die honderd procent, dan

kan Schreuder hard zijn. “Dan mogen ze

thuisblijven. Dat stel ik heel zwart-wit, want er

zijn natuurlijk uitzonderingen. Bijvoorbeeld

wanneer spelers geblesseerd zijn.”

‘DICK IS WARS 
VAN STATUS VAN

SPELERS’
Eén van die andere uitzonderingen was een

persoonlijke issue met teammanager Sander

Molenaar. Molenaar is ook al enige jaren aan

de groep verbonden als spitsentrainer. Nog

geen week voor de wedstrijd tegen Sparta

kreeg de ploeg te horen dat hun teammanager

ernstig ziek was. Dan verdwijnt het harde uit

het karakter van Schreuder en is hij samen

met zijn stafleden zeer empathisch. “Toen wij

het hoorden zijn we als staf direct met elkaar

in gesprek gegaan. Hoe pakken we dit aan?

Zoiets leer je niet op de cursus. We hebben

het de groep op maandag om zes uur

meegedeeld. We hebben tegen ze gezegd dat

ze op maandag en dinsdag mochten doen en

laten wat ze wilden. Ik was beschikbaar voor

de jongens die wel wilden blijven. Zelfs de

aanvoerder pakte zijn spullen en kon het niet

opbrengen om te trainen. Dat geeft aan hoe

diep het de groep raakte. De hele groep was

dinsdag aanwezig op de club. Ik zeg

weliswaar dat spelers thuis mogen blijven als

ze zich niet voor honderd procent inzetten,

maar daar zit een heel verhaal achter. Met

privéproblemen kun je altijd bij ons terecht.

Alles is mogelijk, want plezier staat voorop en

iedereen heeft een baan. Wij moeten zorgen

dat we een goed pakket voor die jongens

ontwikkelen. Ik wil echter geen rustklimaat

hebben, want daarvoor kom je niet bij Katwijk

spelen. Er wordt wel iets van je gevraagd.” 

Ook technisch directeur Cees Bruinink is erg

te spreken over de succestrainer van VV

Katwijk. “Hij is wars van de status van

spelers. Zonder aanziens des persoons

beoordeelt hij de spelers in trainingen en

wedstrijden. Hij doet dat op basis van wat ze

te brengen hebben en kijkt er niet naar of

iemand een BVO-achtergrond heeft of niet.

Dat weten de spelers ook en daarom geven ze

continu vol gas. Als ze namelijk niet presteren,

dan heeft Dick geen moeite om er een ander

neer te zetten. Dat houdt de boel scherp.”
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Engeland
Schreuder heeft als speler en trainer ook

ervaring opgedaan in Engeland. Als speler

stond hij onder contract bij Stoke City en als

trainer was hij eerst assistent van Edgar

Davids bij Barnet FC waar hij later

hoofdtrainer werd. Het leven en de manier

waarop voetbal beleefd werd, heeft zijn ogen

geopend. “Toen ik in 1997 naar Stoke City

ging, speelde de ploeg in de First Division. De

Jupiler League van Engeland. Ik had het

gevoel alsof ik in het Stenen Tijdperk was

aanbeland. Zowel hoe ze leefden als de

manier waarop ze trainden. Daar zei ik dan

wel eens wat van. Na een maand of drie

kreeg ik te horen dat ik mijn mond eens moest

houden over Nederland. Ik dacht dat het

voetbal bij ons zo groot was, maar of ik al

eens om me heen had gekeken. Dan ga je

toch nadenken. Bij wedstrijden in de First

Division speelde je soms voor 25.000 man. Tja,

dan is Engeland toch iets groter, haha.”

Niet alleen qua beleving, maar ook het

speltype was in die tijd het ouderwetse ‘kick

and rush’. “In Nederland praatten wij altijd

over opbouwen, maar daar gooiden ze de

ballen altijd diep in de hoeken. Ik vroeg me

dan af waarom, omdat de goal in het midden

staat. Dan ga je met elkaar over voetbal

praten. Dat waren echter de jaren negentig.

Nu zie je dat buitenlanders de Engelse

competitie hebben beïnvloed. Onder andere

met voeding. Vanwege de tv-gelden hebben

clubs daar zoveel te besteden.”

In 2013 keerde Schreuder terug naar

Engeland om daar als trainer aan de slag te

gaan. Het was een groot verschil met vijftien

jaar terug. “Het professionalisme van spelers

daar is groter dan bij ons in Nederland. Er

heerst daar geen ‘ja, maar’-cultuur. Eerder

een ‘doe maar’-cultuur. Dat hebben wij er ook

ingeslepen bij Katwijk. Ik geef de spelers niet

al te veel ruimte. Natuurlijk discussieer ik wel

af en toe met mijn staf en ook spelers.”

Niet alleen de mentaliteit heeft Schreuder

meegenomen naar Nederland. Wanneer de

wedstrijd er om vraagt, is hij er niet vies van om

ook ‘kick and rush’ te spelen. “Als het een keer

niet lukt, hanteren wij ook de lange bal. Dan

maar vechtend de wedstrijd winnen. Het is ook

een kwaliteit van de groep dat ze in staat zijn

om meerdere systemen te spelen. Tijdens

trainingen spelen we ook verschillende

systemen en laten we de spelers ook tegen

‘NET ALS IN ENGELAND HEERST ER BIJ 
ONS GEEN ‘JA, MAAR’-CULTUUR’
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meerdere systemen spelen. Dan leren ze in het

veld beter zaken herkennen en schrikken ze

niet als er een omzetting nodig is.”

Schreuder bereidt zijn trainingen weliswaar

goed voor, maar werkt niet alles tot in de

puntjes uit. Hij noteert een aantal zaken dat in

de training terug moet komen en schakelt

tijdens de training waar nodig. “Als ik zie dat

een oefening goed gaat, dan stop ik hem ook

en gaan we verder met een volgende

oefenvorm. En als ik zie dat een bepaalde

oefening helemaal niet uit de verf komt, dan

improviseer ik en zorg ik dat we hetzelfde

principe in een andere vorm gieten. Ik train

ook nooit zes weken achter elkaar de

verdediging. Dat hele planmatig werken, doe

ik niet aan. Als je de bal niet hebt, is namelijk

iedereen een verdediger. Ik heb veel

trainingen in Nederland gezien en daar haal ik

ook dingen uit. Het meeste leer ik nog van

dingen zoals ik het niet zelf zou doen.”

Ambitie
De hoofdtrainer van VV Katwijk is ambitieus

en wil altijd hogerop. Maar hij weet ook dat

de club onder de huidige voorwaarden van de

KNVB niet gaat promoveren naar de Jupiler

League. “Als trainer ben je natuurlijk wel

benieuwd hoe jouw team het een niveau

hoger doet met minder trainen en zwaardere

wedstrijden. Stel dat we kampioen worden,

zouden we het dan niet een jaar willen

proberen? Voor de ontwikkeling van een

trainersstaf is dat ook goed, want je wordt op

een andere manier getriggerd. Maar op

vrijdagavond spelen is voor deze

spelersgroep lastig. We hebben jongens die

werkzaam zijn in het bewegingsonderwijs en

les geven tot vier uur ’s middags. Als club

willen we wel, maar dan alleen om half vier

op zaterdag. Dus we komen met allerlei eisen

terug bij de KNVB. Ik heb mijn ambities, maar

die zijn niet belangrijker dan de club. Ik werk

bij een club die op verschillende vlakken klaar

is voor de Jupiler League, maar op een aantal

vlakken ook niet. Mochten we kampioen

worden, dan ga ik niet roepen dat ik naar de

Jupiler League wil. Ik heb bepaalde ambities,

maar dan had ik andere keuzes moeten

maken. Mijn ambitie is sowieso om coach

betaald voetbal te worden (zie kader).”

Paspoort & 
Coach Betaald Voetbal

Naam: Dick Schreuder

Geboren: 2 augustus 1971, Barneveld

Clubs in betaald voetbal als speler: PSV,

Sparta, FC Groningen, RKC Waalwijk, Stoke

City, Helmond Sport en Go Ahead Eagles

Getrainde clubs:

2014-heden: VV Katwijk

2013-2014: Barnet FC

2007-2013: SDV Barneveld

Coach Betaald Voetbal

Dick Schreuder wil graag zijn diploma

Coach Betaald Voetbal halen. Toch werkt

de KNVB daar tot op heden nog niet aan

mij. De trainer van de koploper (november

2017, red) uit de Tweede Divisie kreeg al

meerdere malen nul op het rekest van de

voetbalbond.

Een aantal collega’s uit de Tweede Divisie

krijgt echter wel de kans om het hoogste

trainersdiploma in Nederland te halen.

Danny Buijs (Kozakken Boys), Jeroen Rijs-

dijk (Excelsior Maassluis) en Adrie Polder-

vaart (Barendrecht) nemen wel deel aan

de cursus om in de toekomst als hoofdtrai-

ner aan de slag te gaan.
Foto: A.T. de Winter/Bobkat.nl
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Het blijkt toch wel een heet hangijzer,

promotie naar de Jupiler League. Mocht VV

Katwijk inderdaad kampioen worden, dan lijkt

promotie niet aan de orde. “Het begon

allemaal met een brief van de FIFA aan de

KNVB die er nooit geweest schijnt te zijn.

Volgens de KNVB had de FIFA aangegeven

dat er meer doorstroming moest plaatsvinden.

Een leugen om bestwil voor de voetbalbond

om de voetbalpiramide in te voeren”, begint

voorzitter Mart Vergouwen.

Waar veel clubs klaagden over de

voorwaarden waar je in de Tweede Divisie aan

dient te voldoen, daar lag voor Katwijk het

probleem niet. Het aantal beloftenteams en de

plicht om te promoveren naar de Jupiler

League waren dat wel. “Vorig seizoen speelden

we met vier beloftenteams in de competitie. Dat

scheelde ons een vracht aan inkomsten, omdat

ze simpelweg weinig supporters meenamen.

Daarnaast voetballen de amateurteams om het

publiek te vermaken en de beloftenteams om

spelers beter te maken en klaar te stomen voor

het eerste elftal.”

Promotie
Spelen op vrijdagavond is voor VV Katwijk om

verschillende redenen geen optie. Uiteraard

zijn er spelers met een fulltime baan, maar

ook voor de supporters is het geen pretje.

Vergouwen: “We hebben supporters van een

jaar of tachtig die ook alle uitwedstrijden

bezoeken. Dan moet je ineens op

vrijdagavond uit naar De Graafschap in een

uitvak achter glas gaan zitten. Dat gaan we

niet doen.”

Bij Katwijk hebben ze het doemscenario van

Achilles in het achterhoofd. De club uit

Groesbeek acteerde een aantal jaren in de

Jupiler League, maar leed schijnbaar

financieel flinke schade. Technisch directeur

Cees Bruinink heeft wel een oplossing. “Laat

de amateurclubs gewoon op zaterdag spelen

en geef ze een zak geld mee. Je komt nu

eenmaal in de profwereld terecht en dat

brengt kosten met zich mee. In 2013 werden

wij landskampioen en mochten als pilot

promoveren naar de Jupiler League. De

mensen die toen besloten hebben niet naar

de Jupiler League te promoveren verdienen

een standbeeld. Kijk hoe het met Achilles is

gegaan. Daar is de KNVB indirect

verantwoordelijk voor geweest. Als je de

doorstroming wil bewerkstelligen, zorg dan

niet dat amateurclubs kapot gaan.”

Entourage
De sfeer op sportpark De Krom is vanaf

zaterdagochtend al geweldig. Er is van alles

te doen: voetbal kijken, een jeugdhonk, een

kantine en een speelplek voor de jongste

kinderen. De entourage die rondom het

amateurvoetbal hangt, willen ze niet kwijt.

Vergouwen komt met een voorbeeld van een

uitwedstrijd bij AFC. “Vooraf waren ze wat

huiverig voor het duel met ons en met name

voor de supporters. Katwijk staat bekend als

een Feyenoord-bolwerk en AFC schijnt iets

met Ajax te hebben, haha. Een dag na de

wedstrijd stuurde een bestuurslid van AFC

een berichtje: ‘Zelden zo’n sfeer op het

sportpark gehad’. De sfeer maakt het voetbal

en dat zal heel anders zijn op vrijdagavond.”  

‘DE INSTELLING VAN
AMATEURTEAMS EN
BELOFTENTEAMS IS 

HEEL ANDERS’

De ambities van VV Katwijk zijn er wel
degelijk, maar de club heeft het gevoel
gedwarsboomd te worden door de KNVB.
Bij een eventuele titel blijft Katwijk, zoals
het er nu voor staat, gewoon in de Tweede
Divisie spelen. Zeker nu de KNVB de
verplichte promotie in de ijskast heeft
gezet. Voorzitter Mart Vergouwen: “Er is
te weinig gekeken naar de consequenties
van de voetbalpiramide.”

“KNVB moet terug naar de tekentafel”

Mart Vergouwen, voorzitter
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Het eerste elftal van de Katwijkers is niet

bepaald gevuld met eigen jongens.. Het gat

tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal

is te groot. En ook het tweede elftal kan maar

moeilijk aansluiting vinden met het vlaggen-

schip. “Als opleiding zijn we aan de onderkant

wel groeiende”, begint Cees Bruinink positief.

“We hebben echter te kampen met de uit-

stroom van de oudere jeugd. Speel je in de

B-jeugd, dan ben je vaak een jaar of  zeventien.

Dan bestaat het leven veelal ook uit andere

dingen naast voetbal. Denk aan school, werk

en uitgaan. Spelen de jongens in een selectie-

team, dan staat het voetbal vaak nog wel hoog

op de agenda. Spelen ze in een lager elftal, dan

gaan ze niet elke week meer naar het voetbal.”

Een ander probleem is dat er ook jongens uit

het tweede elftal vertrekken. “Spelers die een

paar jaar in het tweede hebben gespeeld en

merken de stap naar het eerste niet te kunnen

maken, gaan elders kijken. Dan komen er

tweede- of eersteklassers om de hoek kijken

die deze jongens benaderen.. Dat is voor ons

dubbel vervelend, ook omdat de aanwas bij

de jeugd al zo schraal is. Dat blijft de

komende jaren ook wel als je naar onze A- en

B-jeugd kijkt. Echter voor de langere termijn

hebben we betere verwachtingen.”

Kwaliteitsimpuls
Het is aan de club om ervoor te zorgen dat het

niveau van de spelers omhoog gaat. “We

organiseren allerlei activiteiten om in de

breedte sterker te worden; meer trainingen en

ook betere trainers op de teams. Omdat we de

beste amateurclub uit de regio zijn, heeft dat

wel een aantrekkingskracht op spelertjes. 

Zo hebben we een ‘talentenpool’ opgericht,

waarbij de grotere talenten deels met de

eerste selectie meetrainen. En door middel

van extra trainingen en techniektrainingen

proberen we hen nog beter te maken. We zijn

met de opleiding wel op de goede weg, en

onze certificering als Lokale Jeugdopleiding

is daar een bewijs van.”

“De basiselementen techniek, tactiek en

handelingssnelheid zijn het belangrijkst”,

vervolgt de technisch directeur. “We zorgen

voor individuele talententraining waarbij we

vier of vijf trainers, oud-spelers uit het eerste

elftal, zetten op een groep van twaalf spelers.

Puur gericht om het individuele talent te

verbeteren. Wij proberen ervoor te zorgen dat

jongens ook in de jeugd al op hun tenen

moeten lopen. En als je dan goed genoeg

bent, dat je dan de stap kunt maken naar een

beter team. Ik ben er daarom ook van

overtuigd dat de goede amateurclubs met een

gedegen jeugdopleiding en gedekt door een

brede groep vrijwilligers de clubs uit de

Jupiler League op langere termijn voorbij

streven. Daar zit vaak geen jeugdopleiding

achter en de inkomsten van de Jupiler

League-clubs lopen achteruit.” 

Bruinink is te spreken over hoe de

jeugdopleiding meer vorm begint te krijgen,

maar weet dat het eerste elftal daar op korte

termijn niet de vruchten van gaat plukken.

“Dat zie ik inderdaad de komende één tot drie

jaar niet gebeuren. Maar op de lange termijn

is het wel ons doel om meer spelers uit de

eigen opleiding in het eerste terug te zien.”

‘WE RAKEN DE IDENTITEIT 
VAN ONS TWEEDE ELFTAL KWIJT’

“Het gat met het
eerste elftal is niet
zomaar gedicht”

Cees Bruinink, technisch directeur

De jeugdopleiding van VV Katwijk heeft een inhaalslag
te maken. Zo eerlijk is technisch directeur Cees
Bruinink. Het eerste elftal kan (nog) niet profiteren van
de aanwas van onder. “We hebben met teveel uitstroom
te kampen.”


