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VOORWOORD

Van de voorzitter

De zomer ligt weer achter ons. En wanneer je een liefhebber

bent van zon en warmte dan leek het hier wel soms de’ Costa

del Sol’ aan de Noordzee. Voor onze mooie voetbalvelden met

echt gras was deze hete en vooral bijzonder droge zomer echter niet

zo gunstig. En hoewel er nog steeds velden zijn die nog niet helemaal

hersteld zijn, is de competitie toch gewoon van start kunnen gaan.

Wat ook van start is gegaan, is de periode van de diverse

bijscholingen. Het bestuur en onze mensen in onze zes districten zijn er

weer in geslaagd om een tiental bijscholingen te organiseren in de

maanden oktober en november. Bijzonder is dat wij, in samenwerking

met Trainingskampen.nl, er na lange tijd weer in zijn geslaagd om een

buitenlandse bijscholing/studiereis te organiseren. Van 2 t/m 4 oktober

zijn 33 VVON-leden met hun begeleiders afgereisd naar Sheffield

Wednesday FC dat uitkomt in de Championship (tweede niveau in

Engeland). Jos Luhukay is daar de hoofdtrainer en hij wordt

geassisteerd door Remy Reynierse. In de volgende uitgave van dit

magazine een uitgebreid verslag van deze reis.

Wanneer trainers vanuit het amateurvoetbal een kans krijgen in het

betaalde voetbal, dan is dat altijd iets waar ik blij van word. Zeker

wanneer dat ook nog eens VVON-leden zijn. En in het geval van Adrie

Poldervaart (hoofdtrainer Excelsior) en Jeroen Rijsdijk (Jong

Sparta/assistent eerste elftal) zijn dit een tweetal trainers die een

prima voorbeeld voor collega-trainers zijn hoe je een carrière kunt

opbouwen. Ik wens Adrie en Jeroen dan ook heel veel plezier en

succes in hun nieuwe job. Verderop in dit magazine een uitgebreid

interview met beide heren.

Iets waar ik mezelf wel een beetje zorgen over maak is de enorme

groei in het aantal voetbalscholen. De NOS had er zelfs een item over

in het Acht Uur Journaal op zondag 23 september jl. Tussen januari

2013 en juli 2018 is het aantal voetbalscholen bijna verdrievoudigd, van

58 naar 155. Eén van de reacties vanuit de voetbalschool zelf was dat

kinderen naar deze voetbalscholen toekomen, omdat zij meer en beter

getraind willen worden. Ook het gebrek aan bevoegde trainers bij

verenigingen werd als reden genoemd. De KNVB gaf als reactie dat zij

het prima vinden dat er naast de trainingen bij voetbalverenigingen

extra geoefend wordt, maar de beste plek vindt men toch de

voetbalvereniging zelf. En met deze reactie van de KNVB ben ik het

helemaal eens. Wanneer namelijk blijkt dat verenigingen onvoldoende

te bieden hebben op het gebied van trainingen en niet beschikken over

voldoende bevoegde en goed opgeleide (jeugd)trainers, dan is de

vraag hoe we dit kunnen oplossen. 

Wat we in ieder geval niet moeten doen is het steeds maar duurder

maken van de trainersopleidingen. Die kosten komen namelijk links of

rechtsom weer op het bordje van de verenigingen. Gebleken is dat de

prijs van de KNVB-opleiding UEFA C in de periode 2011 t/m 2017 is

gestegen met 135 procent (van € 575,00 naar € 1350,00). Verderop in

dit magazine geeft de KNVB een verklaring voor deze stijging en geven

wij als VVON onze reactie. Zonder op voorhand al bepaalde conclusies

te trekken roep ik de KNVB en haar Ledenraad Amateurvoetbal op om

de sterke opkomst van voetbalscholen en de prijs van

trainersopleidingen op de agenda te zetten en verder te onderzoeken.

Opleiden is namelijk de (enige) levensader van ons voetbal en daarin

moeten we blijven investeren. 

Ik wens u een mooi voetbalseizoen toe.

Arnold Westen
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VVON

VEEL GESTELDE VRAGEN
In deze rubriek vragen door en antwoorden voor trainer-coaches. 
In deze editie gaat het over dispensatieverlening & vergoedingen.

Wanneer kan de KNVB dispensatie verlenen aan een vereniging die niet meer 
beschikt over een trainer-coach met de vereiste geldige trainerslicentie?
Conform Artikel 17 van het Algemeen Regelement kan de KNVB dispensatie verlenen indien:

-      het eerste team van een vereniging promoveert, en
-      de in dienst zijnde hoofdtrainer-coach daardoor niet meer over de vereiste licentie beschikt.

Let op: bovenstaande is alleen van toepassing op de trainer-coach die, gedurende het seizoen dat de promotie is bewerkstelligd, daadwerkelijk de
bevoegde trainer-coach was. De dispensatie wordt verleend aan de vereniging en niet aan de trainer-coach. Er wordt géén dispensatie verleend aan
trainers die over onvoldoende licentiepunten beschikken. Conform gemaakte afspraken met de KNVB wordt de VVON, voordat de KNVB een besluit
neemt over een dispensatieverzoek, om advies gevraagd. 

Op welke vergoeding heb ik recht, wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, op
verzoek van de vereniging voortijdig wordt ontbonden (lees: u wordt op non-actief gezet)?
Wanneer er geen dringende redenen zijn (ontslag op staande voet) om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan hebt u als trainer in principe recht op
de vergoedingen zoals die zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Vergoeding voor reiskosten zullen uiteraard niet meer verschuldigd zijn vanaf het
moment dat u deze kosten niet meer maakt. Hetzelfde geldt voor een vergoeding voor verblijfskosten of gebruik van de telefoon. Hoewel nog steeds veel
trainers denken dat een vrijwilligersovereenkomst ook een vorm van een arbeidsovereenkomst is, is dit dus niet het geval. De vereniging kan een vrijwilli-
gersovereenkomst eenzijdig maandelijks opzeggen zonder dat zij verder een verplichting hebben tot betaling. Kijk daar dus mee uit. Indien u aan de voor-
waarden voldoet heeft een trainer-coach ook recht op een WW-uitkering.  Op de website van het UWV kunt u hier informatie over vinden.

OVERZICHT
VVON-bijscholingen

Agenda VVON bijscholingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Woensdag 24 oktober 2018 Studiedag bij Sparta Rotterdam = VOL – Inschrijving gesloten

Woensdag 24 oktober 2018 Studiedag bij PEC Zwolle 4 licentiepunten

Maandag 5 november 2018 v.v. IJsselmeervogels 2 licentiepunten

Maandag 12 november 2018 Studiedag bij Roda JC 4 licentiepunten

Woensdag 14 november 2018 Voetbaltrainerscongres/Doorn i.s.m. NLcoach 3 licentiepunten

Woensdag 21 november 2018 Intervisie bijeenkomst i.s.m. Cruyff Academie 2 licentiepunten

Vrijdag 23 november 2018 Bijscholing i.s.m. Trainersmagazine te Utrecht 2 licentiepunten

Info volgt Bijscholing in district Zuid1 Onbekend

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.

Ga naar onze website voor een
actueel overzicht en om u in te
schrijven voor een bijscholing.
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SVV Scheveningen 
maakt werk 
van de toekomst
Na een bloedstollende finale in de play-offs tegen TEC
promoveerde SVV Scheveningen afgelopen seizoen
naar de Tweede Divisie. TrainerCoach zocht voorzitter
Ron Kleijn, bestuurslid Voetbal Technische Zaken Jerry
de Rijk en hoofdtrainer John Blok op voor een gesprek
over het recente succes, de jeugdopleiding en het 100-
jarig bestaan dat de club volgend jaar viert.

Tekst: Martin Veldhuizen Ю Beeld: Gerrit van Keulen
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Dankzij een treffer van Leroy Resodihardjo in de blessuretijd van het

play-offduel met TEC promoveerde SVV Scheveningen vorig seizoen

naar de Tweede Divisie. De club, die in 1996 algeheel amateurkampioen

werd, is na twee jaar terug op het hoogste amateurniveau. Terwijl het

kampioensfeest in Scheveningen losbarstte, was men al bezig met de

voorbereidingen voor een ander feest. Op 1 juli 2019 bestaat de club 100

jaar en dat gaat de club volgens voorzitter Ron Kleijn flink vieren.

“Natuurlijk besteden we aandacht aan onze verjaardag. Het is bijzonder

knap om als voetbalvereniging 100 jaar te bestaan.”

Een speciaal jubileumteam organiseert het jubileumfeest. “Als bestuur

richten wij ons vooral op het besturen van de vereniging en niet op het

uitvoeren van allerlei activiteiten. Daarin slagen we steeds beter, mede

dankzij een groot aantal vrijwilligers dat zich inzet voor Scheveningen.”

Tienminutenregel
De sfeer bij zijn club omschrijft Kleijn als eentje van 'ouwe jongens

krentenbrood'. “Scheveningers stropen graag de mouwen op. We

beseffen dat voetbal onze corebusiness is,  maar of we nu winnen of

verliezen, we blijven wel normaal doen. Tien minuten na de wedstrijd

gaat het leven gewoon weer door. Onze leden, sponsors en andere

bezoekers komen naar Scheveningen voor de gezelligheid, ze willen een

biertje en een visje.”

Zelf staat Kleijn bij wedstrijden van het eerste elftal altijd in de buurt van

het doel van de tegenstander. “Ik ben negentig minuten een fel

meelevende supporter, samen met onze secretaris Rob Vis en

scheidsrechtersbegeleider Cees van den Berg. Direct na het laatste

fluitsignaal ga ik naar de spelers en staf om hen te bedanken.”

De status van zijn club is veranderd nu Scheveningen op het hoogste

amateurniveau speelt, merkt Kleijn. “We krijgen meer media-aandacht,

onze thuiswedstrijd tegen GVVV werd live op FOX uitgezonden en wij zijn

aantrekkelijker voor sponsors en spelers van buitenaf. Dat zijn positieve

ontwikkelingen, die passen in onze ambitie om, zonder onverantwoorde

financiële risico's, een gedegen tweededivisionist te zijn. We willen dat

– op termijn – realiseren met een selectie die voor minimaal 80% uit

zelfopgeleide spelers bestaat. Een fikse uitdaging.”

Buurthuis van de toekomst
Verder moet de club, als het aan Kleijn ligt, nóg meer inburgeren in het

maatschappelijk leven in Scheveningen. Het complex wordt al gebruikt

voor walking football en andere sportactiviteiten voor senioren, er kan

op maandagavond worden gebridged, er is een buitenschoolse opvang

en de sponsorruimte biedt leer- en ontmoetingsplekken voor leden van

Gilde Plus. “Ons complex kan nóg vaker gebruikt worden. Wij willen

graag het buurthuis van de toekomst worden, waarin sportclubs

samenwerken met culturele- , zorg- en welzijnsinstellingen en

organisaties in de wijk.”

Kleijn is inmiddels negen jaar voorzitter en zeven dagen in de week met

de club bezig. “Ik zeg altijd: als ik het langer dan twee weken niet leuk

vind, kap ik ermee. Tot nu toe geeft mijn hobby mij echter meer energie

dan het mij kost.”

Ron Kleijn, voorzitter

“Normaal doen en mouwen opstropen”
SVV Scheveningen debuteert dit seizoen in de Tweede
Divisie. Op 1 juli 2019 bestaat de club 100 jaar. Voorzit-
ter Ron Kleijn: “Onze status is veranderd, maar we blij-
ven wel normaal doen en onze mouwen opstropen."
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Jerry de Rijk is oud-speler van Scheveningen en sinds mei van dit jaar

binnen het bestuur verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken

binnen de vereniging. Samen met collega-bestuurslid Cees van den

Berg, die de Voetbal Organisatorische Zaken in zijn portefeuille heeft,

stofte hij het beleidsplan uit 2016 eens flink af. “De hamvraag was: Hoe

kunnen wij het leuker en beter maken voor de jeugd? Want ook bij

Scheveningen ontkomen wij niet aan de landelijke trend van

teruglopende ledenaantallen. Samen met jeugdtrainers, coördinatoren,

bestuur en hulp van buitenaf constateerden we dat onze organisatie

bij de jeugd niet op orde was. We hadden er onvoldoende

gekwalificeerde trainers en te weinig vrijwilligers.”

Praktische zaken
Een van de eerste acties van het tweetal was het aanstellen van twee

hoofden jeugdopleiding. “Raymond de Jong doet de onderbouw en

Danny Krayenoord de bovenbouw”, zegt De Rijk. “Zij zorgen dat de

teams van trainers voorzien zijn en dat de trainers over oefenstof voor

hun leeftijdscategorie beschikken. Verder gaan we voor iedere

leeftijdsgroep coördinatoren aanstellen voor de praktische zaken. Wij

willen dat de trainers zich volledig focussen op het geven van de

trainingen.”

De belangrijkste doelstelling van De Rijk en zijn team is het verbeteren

van de kwaliteit van de jeugdopleiding van Scheveningen. “Wij hebben

afgesproken dat de individuele ontwikkeling van onze spelers

bovenaan staat. Als een individu zich sneller ontwikkelt dan zijn

ploeggenoten, dan zullen we niet aarzelen die speler versneld door de

schuiven naar een hoger team. 'Scheveningen maakt werk van
opleiden' is ons motto. Wij willen dat al onze selectieteams een trainer

hebben met minimaal de licentie UEFA-C. Ook bij de lagere teams

willen we trainers die over een KNVB-opleiding beschikken. Zover zijn

we nu nog niet, maar het is wel onze ambitie.”

Onderwijs
Om het aantal gecertificeerde jeugdtrainers te vergroten, zoekt

Scheveningen gekwalificeerde trainers van buitenaf, vraagt het

spelers van het eerste elftal om jeugdtrainer te worden en biedt het

intern opleidingen aan. “Mensen die in het onderwijs actief zijn,

Jerry de Rijk, bestuurslid Voetbal Technische Zaken

“Scheveningen maakt werk van opleiden”

SVV Scheveningen is na ADO Den Haag
de hoogst spelende club in de Haagse re-
gio. De club achter de duinen wil die sta-
tus graag verzilveren, zegt bestuurslid
Voetbal Technische Zaken Jerry de Rijk.
“Scheveningen maakt werk van opleiden.”
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mensen die op andere wijze met kinderen omgaan en (ex-)voetballers

hebben onze voorkeur. Onze hoofdtrainer John Blok en speler Barry

Rog zijn wat dat betreft mooie voorbeelden. John is gymleraar, Barry is

een jongen uit onze eigen opleiding, die na een uitstapje naar de jeugd

van ADO Den Haag terugkeerde in Scheveningen. Het is hartstikke

mooi om jongens als Barry als  jeugdtrainer bezig te zien. Maar ook

enthousiaste voetbalvaders of -moeders die trainer willen worden,

sluiten wij natuurlijk niet bij voorbaat uit.”

SVV Scheveningen streeft naar een gecertificeerde jeugdopleiding.

Om dat te bereiken nodigde De Rijk het voormalig hoofd jeugdopleiding

van Forum Sport, een club uit de Haagse regio met een goed

aangeschreven jeugdopleiding, uit om ervaringen uit te wisselen. “Wij

waren benieuwd tegen welke problemen zij aanliepen en wat hun

oplossingen waren. De belangrijkste conclusie die wij hebben

getrokken is, dat het van bovenaf vastgestelde beleid duidelijk en

leidend moet zijn en dat je dat moet blijven volgen!”

Compliment
De Rijk bemoeit zich nauwelijks met de A-selectie. “John is al sinds 2009

onze hoofdtrainer. Zijn werkwijze en manier van communiceren bevalt

ons én de spelers prima, de resultaten zijn uitstekend en we kennen

elkaar door en door. Dat de relatie al zo lang goed is, is een compliment

voor de club én voor John. Hij is zeer ervaren, tactisch ijzersterk en

enorm bezeten van het vak. We hoeven hem natuurlijk niet te adviseren

bij zijn trainingen of wedstrijden, ook doordat hij in assistent-trainer

Sascha Tuijt, keeperstrainer Patrick Puister en Hans Tellier, de trainer

van het tweede elftal, mensen om zich heen heeft met zeer veel

voetbalkennis en ervaring. Daarnaast staat er met Ron Cramer een

ervaren technisch manager aan het roer van de voetbaltechnische

commissie, hebben we een volwaardig team van analisten en scouts,

een professionele videoanalist, in Dave van de Zwan een fantastische

teammanager én een deskundige en uitgebreide medische staf.

Daarnaast zorgen drie geweldige materiaalmannen ervoor, dat het de

spelers aan niets ontbreekt.  Organisatorische knelpunten zijn er niet, ik

bewaak feitelijk alleen de hoofdlijnen en het budget.”

De staf van het eerste elftal had en heeft ook een rol bij de invulling

van het afgestofte beleidsplan. De Rijk: “John en zijn mensen denken

actief mee bij de uitvoering en stellen hun ervaring en kennis ter

beschikking aan onze jeugdtrainers. Dat doen ze onder andere door

voetbalinhoudelijke gesprekken met hen te voeren en

demonstratietrainingen te geven.”

Rinus
Daar blijft het wat de begeleiding van de Scheveningse jeugdtrainers

betreft niet bij, aldus De Rijk. “We gaan regelmatig

scholingsbijeenkomsten organiseren, we onderzoeken of we Rinus (de

online assistent-trainer van de KNVB, red.) kunnen integreren in ons

spelervolgsysteem – zodat we zoveel mogelijk oefenstof kunnen

aanreiken aan trainers die daar behoefte aan hebben – en we gaan

themabijeenkomsten organiseren over specifieke voetbalonderdelen,

waarbij we de trainers oefenstof meegeven en hen vervolgens

begeleiden bij trainingen en wedstrijden.”

Bovendien wordt per leeftijdscategorie de trainer van het hoogste elftal

verantwoordelijk voor de ondersteuning van de andere trainers in die

leeftijdscategorie én de interne scouting. “De trainingen zijn zo

georganiseerd, dat de hoofdtrainer van een bepaalde leeftijdscategorie

alle spelers van die categorie regelmatig kan bekijken. Hij is ook

onderdeel van de voetbaltechnische commissie, zodat er korte lijnen zijn

om voetbalspecifieke problemen te bespreken.”

Resultaat
Het moet uiteindelijk leiden tot jeugdselectieteams die hoger spelen

dan nu het geval is. “Gemiddeld spelen we op hoofdklasseniveau en

dat is te laag”, vindt De Rijk. “De overgang van de junioren naar de

senioren is te groot, spelers missen de aansluiting met het eerste

elftal, waardoor ze aan het eind van hun opleiding vertrekken bij

Scheveningen. Dat willen we voorkomen. Dat is best lastig, maar we

gaan het wél proberen. Daarom laten wij bijvoorbeeld de betere

spelers uit JO19-1 meetrainen met de Onder 23 en de besten uit dat

team met het eerste elftal.”

In de opleiding draait het echter niet alleen om resultaat, benadrukt De

Rijk. “Helaas wordt je daar vaak wel op afgerekend. Naarmate de

spelers ouder worden, wordt het resultaat ook belangrijker. Het

allerbelangrijkste is echter, dat wij uitstralen dat het écht leuk is om in

onze jeugdopleiding te voetballen. We gaan laten zien, dat we bij SVV

Scheveningen werk maken van opleiden.”

‘HET ALLERBELANGRIJKSTE IS, DAT WIJ UITSTRALEN DAT HET ÉCHT LEUK 
IS OM IN ONZE JEUGDOPLEIDING TE VOETBALLEN’
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John Blok kan zich nog steeds verbazen over de ontvangst die zijn ploeg

op sportpark Houtrust kreeg, nadat via TEC promotie naar de Tweede

Divisie werd afgedwongen. “Dat we zoveel mensen zó blij zouden

maken, had ik niet verwacht. Het was natuurlijk ook een bizarre

ontknoping van een seizoen waarin we niet goed begonnen, maar wél

de tweede en derde periodetitel wonnen. Ik vond het ongelofelijk mooi

voor al die mensen die veel energie, tijd en geld in deze club stoppen en

de club ook in mindere jaren trouw zijn gebleven.”

Ommekeer
In de eerste 14 competitieduels verzamelde Scheveningen vorig seizoen

slechts 13 punten. Op 9 december, uit bij Quick Boys, volgde de

ommekeer. De ploeg van Blok boekte met 4-2 pas de vierde

competitiezege, versloeg een week later Jong FC Twente met 1-0 en won

na de winterstop liefst acht keer op rij. “In het begin van het seizoen

misten we een aantal spelers vanwege blessures. Omdat we een vrij

smalle groep hadden, kostte dat punten. Maar ons positiespel was best

ok, de opbouw van achteruit goed en we creëerden genoeg kansen. Dus

bleven we naar de spelers vooral dáár de nadruk op leggen.”

De aanpak van Blok resulteerde in een tweede plek achter kampioen

Spakenburg en de uiteindelijke promotie via het Tielse TEC. “De

grootste fout die je als trainer kunt maken, is om na mindere resultaten

ineens iets anders te gaan doen. Als het goed is, heb je namelijk

bewust gekozen voor iets wat bij je spelersgroep past. Dan moet je

niet in paniek raken, als de resultaten even uitblijven. Alleen als je

constateert dat je de kwaliteiten van je spelers verkeerd hebt

ingeschat, moet je afwijken van je oorspronkelijke plan.”

John Blok, hoofdtrainer

“Moeten in Tweede Divisie kunnen blijven”

SVV Scheveningen had vorig jaar niet de beste selectie van de Derde Divisie. De taaie en goed georgani-
seerde ploeg van John Blok speelde echter een uitstekend seizoen, waarin het twee periodetitels won en
via de play-offs promoveerde. “Met deze groep moeten we in de Tweede Divisie kunnen blijven”, vindt Blok.
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Veldbezetting
De 51-jarige Blok denkt niet in spelsystemen als 1:4:3:3 of 1:4:4:2. Liever

heeft hij het over de veldbezetting. “Die vind ik het beste met drie

aanvallers. Ik probeer daarom altijd met drie spitsen te spelen, maar

dat is wél afhankelijk van de spelersgroep waarover ik kan

beschikken. Heb ik bijvoorbeeld een echte linksbuiten of een

middenvelder met aanvallende kwaliteiten die hangend op links kan

spelen? In het laatste geval zeggen anderen misschien dat je met twee

spitsen speelt. Als je centrale middenvelder dicht achter de

centrumspits speelt en de vleugelaanvallers iets teruggetrokken, heet

het ook al snel :1:4:4:2. Ik plak er geen systeem op, maar wil gewoon

dat alle posities bezet zijn.”

Dankzij die veldbezetting bleek Scheveningen vorig seizoen een taaie,

goed georganiseerde ploeg, met de creatieve Mehmet Aldogan, de

slimme Leroy Resodihardjo en 'speler van de club' Barry Rog als

belangrijke pionnen. “Iedereen vond het vervelend om tegen ons te

spelen”, lacht Blok. “Onze intentie is om verzorgd op te bouwen van

achteruit, met backs die zich aanvallend inschakelen. Resodihardjo is

daarin enorm belangrijk, net als Aldogan, die je vrijwel altijd kunt

aanspelen. Ik wil het publiek graag vermaken, maar het gaat wel om

winnen. Dus lukt de opbouw niet, dan is het een kwestie van een

snelle wisselpass of kijken waar wel een vrije man staat, de lange bal

spelen en vervolgens het duel aangaan. Van oudsher is dat ook de

kracht van Scheveningen: voetballen vanuit een gedegen organisatie

en de duels winnen. Toen we vorig jaar een kunstgrasveld kregen,

vreesden we even dat het nadelig zou zijn voor ons. Dat bleek gelukkig

reuze mee te vallen.”

Positiespel
Blok gebruikt veel loop- en passvormen en positiespelen in de drie

trainingen die hij zijn spelers per week laat afwerken (zie de

oefenvormen). “In onze speelwijze is het positiespel enorm belangrijk.

Qua positiespel varieer ik van drie tegen drie plus twee neutrale

spelers, vier tegen vier met drie neutrale spelers tot zes tegen zes en

zeven tegen zeven met drie neutrale spelers. In die positiespellen

letten we scherp op het baltempo, het inspelen van de bal op het juiste

been en op de loopacties en veldbezetting. De spelers moeten

voortdurend driehoekjes of een ruit maken, aspecten die in de

wedstrijd ook terugkomen.”

De drie neutrale spelers tijdens de verschillende positiespellen zijn

meestal de middenvelders in de selectie van Blok. “Veel trainers

zetten er twee aan de buitenkant van de oefenvorm en één in het

midden, ik zet ze alle drie centraal, dat staan ze in de wedstrijd

tenslotte ook. Bij zeven tegen zeven met die drie neutrale spelers speel

ik zo feitelijk met dezelfde tien spelers die in het veld staan. Ook de

verdedigers en aanvallers zet ik tijdens de positiespellen bij voorkeur

op hun gebruikelijke positie. We spelen dan wel op balbezit, zonder

doelen, maar brengen wel richting in het spel.”

“DE GROOTSTE FOUT DIE JE ALS
TRAINER KUNT MAKEN, IS OM NA

MINDERE RESULTATEN INEENS IETS
ANDERS TE GAAN DOEN“
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Spelopvatting
Dat Scheveningen dit seizoen in de Tweede Divisie op een hoger

niveau acteert, heeft de spelopvatting van Blok niet veranderd. “Wij

worden waarschijnlijk iets vaker achteruit gedrongen, al zijn er

tegenwoordig nog maar weinig ploegen die hun tegenstander op eigen

helft onder druk zetten. Ik kijk ook niet teveel naar andere ploegen,

richt mij liever op de kwaliteiten van mijn eigen groep. En die zijn niet

verkeerd. Jonge spelers als Barry Rog, Gio van Ree (ex-Sparta en

Dordrecht) en Jari de Jong, die vorig seizoen overkwam van

hoofdklasser RKAVV, hebben vorig seizoen veel gespeeld en zich

prima ontwikkeld. Als het een beetje meezit, moeten we met deze

groep in de Tweede Divisie kunnen blijven.”

Honkvast
John Blok kwam op 7-jarige bij SVV Scheveningen voetballen. Hij

speelde er tussen 1982 en 2000 liefst 14 seizoenen in het eerste elftal,

tussendoor voetbalde hij vier jaar voornamelijk in het tweede elftal van

ADO Den Haag. Toen een profcarrière er niet in zat, keerde hij terug

naar Scheveningen. Op zijn 28e toonde ADO opnieuw belangstelling,

ook kon hij naar Eindhoven. “Ik werkte inmiddels als gymleraar in het

onderwijs en wilde dat niet opgeven.”

In december 1999 scheurde Blok een kruisband. Hij stopte met voetballen

en werd trainer bij Scheveningen. “Ik was al in het bezit van de diploma's

TC3 en TC2 en volgde de opleiding TC1. Toen ik geblesseerd raakte, vroeg

het bestuur of ik het na de zomer wilde overnemen. Dat was natuurlijk een

geweldige kans om direct op het hoogste niveau te beginnen.”

Ook als trainer verliet Blok de vereniging kortstondig. Van 2005 tot 2008

was hij trainer van de Katwijkse grootmacht Quick Boys, gevolgd door

een halfjaartje VVSB. In 2009 keerde hij opnieuw terug op sportpark

Houtrust. “In de tussentijd degradeerde Scheveningen uit de hoofd-

klasse en keerde daarin binnen twee jaar weer terug. In 2012 promo-

veerden we naar de Topklasse. Nu spelen we opnieuw op het hoogste

amateurniveau. Hoe lang ik hier blijf? Ik ben vrij honkvast. Samen met

een aantal clubmensen, waarvan veel ook oud-speler van Schevenin-

gen zijn, hebben we hier wat moois opgebouwd. We bekijken het van

jaar tot jaar. Wil ik door, willen de club en de spelers het ook? Ik vind: als

je het ergens goed hebt, waarom zou je dan weggaan?”
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Organisatie:
- Speler 1 speelt speler 3 in, speler 3 kaatst naar speler 2
- Speler 2 passt diep op speler 5, die kaatst met bijgesloten speler 3
- Speler 3 kaatst bal naar speler 4
- Speler 4 geeft een dieptepass op speler 5, die richting speler 6 dribbelt
- Speler 6 speelt 'oude' speler 2 in, die kaatst op 'oude' speler 1
- Speler 1 passt diep op speler 9, die passt naar speler 7
- Speler 7 kaatst op speler 8, die dieptepass geeft op speler 9
- Spelers schuiven steeds door naar volgende positie (1→2, 2→3, etc.)

Coaching:
- Passes strak over de grond
- Passes op het juiste been
- Eén keer raken
- Onderlinge coaching
- Kijkgedrag spelers

Loop- en passoefening met variatie (1)

Organisatie:
- Speler 1 kaatst met speler 2 en speelt daarna speler 3 in
- Speler 3 passt naar speler 2 en loopt om die speler 2 heen
- Speler 2 passt naar speler 4, die na kaats met bijgesloten speler 3 doordribbelt
- Speler 5 kaatst met speler 2 en speelt speler 3 in (die nu aan de andere kant van

speler 2 staat)
- Speler 3 passt naar speler 2 en loopt om die speler heen
- Speler 2 passt op speler 7, die bal naar speler 6 kaatst
- Speler 6 speelt bal naar doorgelopen speler 3
- Speler 3 passt diep op speler 7 die buitenom gaat
- Spelers schuiven steeds door naar volgende positie (1→2, 2→3, etc.)

Loop- en passoefening met variatie (2)

Organisatie:
Rechts:
- Speler 1 kaatst met speler 2 en speelt

speler 3 in
- Speler 3 speelt naar speler 4
- Speler 4 passt diep op speler 2
- Speler 2 geeft voorzet

Links:
- Speler 1 speelt bal naar speler 2
- Speler 2 speelt speler 3 in, die bal

naar speler 4 passt
- Speler 4 stuurt buitenomkomende

speler 2 diep
- Speler 2 geeft voorzet

Afwerkvorm

OEFENVORMEN 

Coaching:
- Passes strak over de grond
- Passes op het juiste been
- Eén keer raken
- Onderlinge coaching
- Kijkgedrag spelers

Variatie:
- Eerst voorgeschreven vorm, daarna

uitvoering vrijlaten waardoor spelers
elkaar moeten coachen

Bij elke voorzet 1 aanvaller en 1 middenvelder die afrondt volgens ABBA-methode
Middenvelder die bijsluit krijgt direct na afronden voorzet vanaf het andere doel
een bal om vanuit de omschakeling in dat doel af te ronden

Coaching:
- Voorbeweging maken voor ontvangst pass
- Passes op het juiste been
- Kijkgedrag spelers, waar lopen mijn medespelers, hoge of lage voorzet?
- Evt poppen gebruiken of passieve verdediger



VVON Nieuws
Vragen
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In de vorige uitgave hebben we de KNVB om

uitleg gevraagd over 2 onderwerpen die

trainers bezig houden. Het ging hierbij om de

hoogte van de kosten van KNVB

trainersopleidingen en de kosten van de

trainerslicentiepas die niet meer bestaat maar

waarvoor dus nog steeds bijna € 80,00 moet

worden betaald.

Kosten trainerslicentiepas
Over dit onderwerp kunnen we vrij kort zijn.

Zoals in de vorige uitgave van dit blad

aangegeven heeft de KNVB laten weten met

ons in gesprek te willen over het proces

rondom de licentieverstrekking en daarbij ook

de kosten kritisch onder de loep te willen

nemen. Tot op heden zijn wij als VVON nog

niet uitgenodigd om hierover in gesprek te

gaan. Op 17 juli jl. heeft wel een gesprek

plaatsgevonden met de directie van de KNVB

over de wijze waarop de KNVB en de VVON

structureel met elkaar in gesprek willen gaan.

Maar zoals gezegd tot concrete gesprekken

heeft dit - mede vanwege de vakantieperiode

- nog niet geleid. Wordt dus vervolgd.

Kosten KNVB trainersopleidingen
De vorige keer hebben we abusievelijk

gemeld dat de UEFA C-opleiding dit jaar zou

zijn verhoogd van € 800,00 naar € 1400,00. Dit

is echter niet juist. Het betreft een stijging

verdeeld over meerdere jaren en betreft dus

niet alleen dit jaar. Voor de volledigheid

hebben we hieronder de prijzen van de UEFA

C-opleiding van een aantal jaren/seizoenen

op een rijtje gezet. 

Seizoen 2011/2012         €   575,00

Seizoen 2013/2014         €   770,00

Seizoen 2015/2016         €   949,50

Seizoen 2017/2018         € 1350,00

*De bedragen zijn incl. inschrijfkosten en
leermiddelen (boeken + elektronische
leeromgeving Lisa).

Uit het overzicht hierboven blijkt dus dat de

UEFA C-opleiding In zes jaar tijd (2011 t/m

2017) is gestegen met maar liefst € 775,00.

Dat is een verhoging van 135 procent. Een

gemiddelde stijging per jaar van ruim 22

procent. Voor het jaar 2018/2019 is de stijging

(gelukkig) beperkt gebleven tot 2,2 procent.

Hieronder de reactie van de KNVB op
prijsstijging van de KNVB-opleidingen:
‘De deelnemersbijdrage (cursusprijs) van de
coachopleidingen zijn de afgelopen jaren
inderdaad jaarlijks verhoogd. Dit jaar
overigens alleen geïndexeerd. De
belangrijkste reden hiervoor is dat de KNVB
een aantal jaar geleden gekozen heeft voor
een prijsbeleid waarbij de kosten voor de
opleidingen meer bij de deelnemer komt te
liggen en minder wordt gefinancierd vanuit
de algemene middelen (lees;
leden/contributie).

De kosten om de opleidingen te organiseren
worden natuurlijk ook steeds hoger door
bijvoorbeeld loonstijgingen vanuit de cao.
Een deel van de kosten werd in het verleden
overigens gedekt vanuit een subsidie van
NOC*NSF, maar deze is de afgelopen jaren
stapsgewijs afgebouwd tot nul.

Van 2001 tot en met 2011 werd deze opleiding
ook voor een deel gefinancierd vanuit het
Masterplan Jeugdvoetbal. 

Vragen van de VVON aan de KNVB

VVON-leden (en ook niet-leden) stellen veelvuldig vragen aan het VVON bestuur Veel van die vragen kunnen we
beantwoorden, maar bij een deel van de vragen moeten wij als VVON ook het antwoord schuldig blijven. Veelal
zijn het vragen die te maken hebben met KNVB-opleidingen, licentiezaken, bijscholingen, de controle op
onbevoegd trainen en het bijbehorende sanctiebeleid etc.

Tekst: Bestuur VVON
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Dit is een belangrijke reden waardoor de prijs
tot 2011 zo laag kon blijven. Toen het
Masterplan Jeugdvoetbal stopte is ervoor
gekozen om de prijzen van de opleiding te
verhogen en dat hiervoor geen extra geld
vanuit de leden moest worden bijgelegd.
Deze prijsverhoging is de afgelopen jaren te
zien geweest.

Voor de komende jaren willen we wel goed
blijven kijken naar het prijsbeleid én de
verhouding van prijs en kwaliteit. De
opleidingen moeten wel toegankelijk blijven,
maar we willen ook steeds meer kwalitatief
goede coachopleidingen neerzetten. Het
verbeteren van de kwaliteit van
opleidingsprogramma’s en het ontwikkelen
van docenten heeft prioriteit de komende
beleidsperiode.

Het doel van de KNVB-academie is overigens
zeker niet om winst te maken. Het streven is
om kostenneutraal te zijn. Als er al extra
inkomsten worden gegenereerd bij de KNVB-
academie dan vloeien deze terug in de
opleidingen in de vorm van een verdere
kwaliteitsverbetering.’

Reactie VVON 
Als VVON begrijpen wij dat prijzen jaarlijks

stijgen, maar vinden wij de verhoging niet in

verhouding staan tot de

aanpassingen/verbeteringen die in de

afgelopen jaren zijn gedaan m.b.t. de UEFA C-

opleiding. Daarnaast is de UEFA C-opleiding

voor trainers de eerste stap die wordt gezet

om het opleiden van jeugdspelers beter onder

de knie te krijgen. Amateurverenigingen staan

te springen om goed en opgeleid kader. De

KNVB heeft zelfs aangegeven dat uit

onderzoek is gebleken dat een slechte

jeugdtrainer zelfs de belangrijkste reden voor

jeugdspelers is om te stoppen met voetballen. 

Daarnaast strookt e.e.a. ook niet met de

inhoud van het rapport ‘Winnaars van

morgen’ uit 2014. In dit rapport is ‘de trainer-

coach’ juist één van de focusgebieden. Het

opleiden van 41.000 jeugdtrainers en -

coaches was daarin één van de

aanbevelingen. Dan past het niet om prijzen

van opleidingen dusdanig te verhogen dat

deze onbereikbaar/onbetaalbaar worden.

De VVON is dan ook van mening dat juist wel

geld vrijgemaakt moet worden in de begroting

c.q. vanuit de algemene middelen/contributies

van leden. Het zou wat ons betreft een prioritiet

van de KNVB moeten zijn om zoveel mogelijk

trainers op te leiden. Dit is goed voor het

Nederlandse voetbal in het algemeen en

amateurverenigingen in het bijzonder. Hierover

gaan wij als VVON graag het gesprek aan met

de KNVB.



Hoofdtrainer
Bertran Kreekels
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Nederlandse voetbaltrainers parkeren niet

graag ‘de bus’. Bertran Kreekels is daarop

zeker geen uitzondering. De oud-speler van

onder andere Helmond Sport wil bepalen wat

er op het veld gebeurt. Niet alleen vorig

seizoen in de Hoofdklasse, maar ook het liefst

dit seizoen in de Derde Divisie. “Ik ben iemand

die graag het initiatief heeft en de bal snel wil

veroveren zo hoog mogelijk op het veld. Dat is

onmogelijk om dat negentig minuten vol te

houden, dus probeer je dat in fases te laten

terugkomen. Ons uitgangspunt aan het begin

van iedere wedstrijd is hetzelfde: de eerste

tien, vijftien minuten volle bak druk zetten.

Vervolgens komt er een fase dat de groep zelf

bepaalt of ze wel of niet goed staan en wat het

juiste moment is om druk te zetten. Het veld

moet kleiner gemaakt worden en de jongens

moeten het juiste moment van druk zetten

zoeken. Dat is soms nog wel lastig voor deze

ploeg. Vanaf de kant zie ik dan dat het aantal

keer niet goed gaat en dat de tegenstander er

doorheen speelt. Dan zijn er altijd een paar

jongens die het initiatief nemen en zorgen dat

de ploeg bijvoorbeeld dertig meter inzakt en

vanaf daar het moment van druk zetten zoekt.”

Bertran Kreekels, O.S.S.’20

“Een team smeden begint 
bij een veilige omgeving”

Onder leiding van Bertran Kreekels (50) werd O.S.S.’20 afgelopen
seizoen fluitend kampioen in de Hoofdklasse. Aan de Brabander de
taak om zijn ploeg in de Derde Divisie te houden. “Onze intentie van
voetballen verandert daardoor niet.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Mark Bouwman

‘SLECHTE RESULTATEN 
DOEN MIJ NIET VAN MIJN

VISIE AFSTAPPEN’
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“Ook in de Derde Divisie verandert onze

intentie van voetballen niet”, benadrukt

Kreekels. “Tijdens het verhaal voorafgaand

aan het seizoen heb ik aangegeven dicht bij

onze speelwijze te willen blijven. Dat is zo

dominant mogelijk te zijn. Tijdens het eerste

duel (4-2 verlies tegen Rosmalen, red.) ging het

mis en liepen we tegen een aantal counters

aan. Op dat moment vond ik dat we een aantal

zaken niet goed deden, maar dat is voor mij

geen reden om van mijn visie af te stappen. Je

probeert toch voort de borduren op een

speelwijze.”

Na het succesvolle vorige seizoen raakte

O.S.S.’20 een aantal sterkhouders kwijt. Dat

voelt de ploeg van Kreekels. “Omdat dit een

niveau hoger is, heb je automatisch te maken

met betere tegenstanders. Als we kansen

weggeven, hebben tegenstanders de kwaliteit

dat sneller af te straffen. Dus het zal met vallen

en opstaan gebeuren. Aan het begin van het

seizoen hebben we de nodige mutaties gehad.

Er staan nu ook jongere spelers in de achterste

linie. Als we met dezelfde groep als vorig jaar

waren doorgegaan, dan was het eenvoudiger

geweest om de automatismen er in te krijgen.

Nu is het weer een beetje vanaf ‘nul’ beginnen

met een hoop nieuwe spelers.”

Systeem
“Ik ben een voorstander van 1:4:3:3”, vertelt de

oefenmeester over zijn ideale formatie.

“Uiteraard moet je er wel de buitenspelers voor

hebben. Ik ga geen jongens aan de buitenkant

zetten puur en alleen omdat ik in dit systeem wil

spelen. We hebben nu één echte buitenspeler

en één jongen die het op een andere manier

invult. Wat minder tegen het lijntje. Door zijn

andere rol moeten spelers hun rol ook iets

anders invullen. Bijvoorbeeld een back die

daardoor aanvallender moet spelen, al is dat

altijd afhankelijk van kwaliteit.”

Veel trainers geven aan dat ze en voorstander

van 1:4:3:3 zijn omdat het meer duidelijkheid

zou verschaffen aan spelers en dus

makkelijker in te slijpen is. Kreekels is het daar

niet mee eens. “Ik vind 1:5:3:2 ook makkelijk

trainbaar. Overigens ben ik geen voorstander

van 1:4:4:2 met een ruit verdedigend gezien. Je

moet dan veel kantelen en ruimte overbruggen.

Je loopt de kans om vaker te laat te komen.

Zo’n systeem vergt tijd om er goed in te krijgen

bij een groep.”

Druk zetten
Dominant spelen, betekent ook vroeg druk

zetten. De tegenstander niet de bal rustig rond

laten gaan. Zo heeft Kreekels dat ook in

gedachte en dus voert hij dat door in zijn

speelwijze. “We zetten druk met de ‘9’ en de

‘10’ in de as. Op het moment dat de eerste bal

wordt ingespeeld, dan zet de ‘10’ druk vanuit de

ballijn. Hij stapt dan meestal door vanuit de ‘6’

van de tegenstander richting de linker centrale

verdediger. Een andere middenvelder stapt dan

weer door naar de ‘6’ van de tegenstander. We

laten op dat moment de verste middenvelder

vrij. Dat is een vast principe in het beginstadium

van druk zetten. Dat is vrij eenvoudig, want bij

een achterbal voor de tegenstander staat alles

in positie en weet je wat je wil doen. Het wordt

moeilijker wanneer je de tweede bal verliest, de

tegenstander opbouwt en je het moment van

druk zetten moet zoeken. Dan wil ik dat de ‘9’ en

de ‘10’ naast elkaar komen te spelen. Ik wil

namelijk niet dat de ‘9’ blijft pendelen tussen de

twee centrale verdedigers en daardoor veel

energie verliest. De twee voorste spelers

hebben wel de hulp nodig van de buitenspelers.

Zij moeten de ballijn afschermen. Maar als we

de linies niet kort op elkaar hebben staan,

wordt het ook een lastig verhaal.”

Opbouw
Waar Kreekels een aantal vaste patronen

heeft op het gebied van druk zetten, daar laat

hij zijn spelers in balbezit een stuk vrijer. “Wel

heb ik een aantal basisprincipes. De eerste bal

komt in principe bij een centrale verdediger

terecht. De backs moeten vervolgens veel

energie geven om op en af te gaan en een

tegenstander te lokken. Vervolgens kijk ik ook

naar de kwaliteiten van mijn spelers. Heb ik

een dominante ‘6’ die echt een spelverdeler is

tussen de linies, dan maak ik daar gebruik van.

Daarnaast is beweging in de diepte belangrijk

vanuit het middenveld om de linies van de

tegenstander uit elkaar te trekken. Maar we

hebben dus geen standaard patronen waarbij

de ‘4’ de bal inspeelt op ‘6’, etcetera. Dat is

van tevoren niet te voorspellen, want elke

situatie is anders. Als we moeilijk aan het

voetballen komen, zal een middenvelder

uitzakken en een back wat dieper gaan staan.

We proberen wel zoveel mogelijk vanuit de

formatie te spelen.”

“Een lange bal behoort zeker tot de opties”,

vervolgt hij. “Dat is afhankelijk van de

tegenstander. Als de bal bij onze centrale

verdediger is en de tegenstander staat ter

hoogte van de middellijn en er is geen druk op

de bal, dan mag hij van mij de bal achter de

verdediging leggen op onze lopende mensen. Ik

sta liever in drie dan in tien stappen voor de

goal van de tegenstander.”

Smeden van een team
Het smeden van een team kan volgens

Kreekels pas echt wanneer de spelers zich in

een veilige omgeving wanen. “Je moet als

trainer een veilige omgeving creëren waar ze

zich prettig voelen. Dat is echter makkelijker

gezegd dan gedaan. Daarnaast moet iedereen

gemaakte afspraken nakomen en moet er een

open cultuur zijn waarbij men weet dat alles

tussen vier muren blijft. Ook geef ik aan dat

iedereen belangrijk is in het proces. We hebben

immers de hele groep nodig om resultaten te

behalen. Dat gevoel is voor spelers belangrijk.

En je moet allemaal hetzelfde doel hebben waar

je naartoe werkt.”

‘DE ‘9’ MOET NIET 
PENDELEN TUSSEN TWEE
CENTRALE VERDEDIGERS’
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“Dat laatste doe je eenvoudigweg door die

doelen te stellen”, gaat Kreekels verder. “Je

hebt een hoofddoel en een aantal subdoelen.

Die herhaal je steeds in de groep of in

gesprekken één-op-één. Ook moet je goed

contact onderhouden met spelers die te maken

hebben met teleurstellingen. Dat is niet altijd

eenvoudig, want iedereen vindt dat hij in de

basis moet starten. Niemand is tevreden als hij

er naast staat en wij als staf moeten dat proces

begeleiden. Wees duidelijk over de rol die

iemand heeft, de kansen die iemand heeft en de

verbeterpunten waar hij aan moet werken. In

dat proces moet je als trainer en als speler

geduld opbrengen.”

Kreekels gelooft wel in de houdbaarheid-

sdatum van een trainer als het gaat om het

zijn van een collectief. “Werk je als trainer

drie, vier jaar met dezelfde spelers, dan is

verversing goed. Als je als trainer dat gevoel

hebt, dan moet je een nieuwe club zoeken.

Jouw oefenstof kan nog zo interessant zijn,

maar na een aantal jaren is vers bloed

belangrijk.”

Open cultuur
Een open cultuur is volgens Kreekels essentieel

in het smeden van een geheel. Dat is bij

O.S.S.’20 nog met wisselend succes. “Er zijn

twee dingen die ik signaleer en die zijn

tegenstrijdig. Er is een open cultuur, want

spelers komen naar me toe waarom ze

bijvoorbeeld niet spelen als ze het er niet mee

eens zijn. Ze ervaren het dus als een veilige

omgeving dat ze zoiets kunnen uitspreken naar

de hoofdtrainer. Ik heb ook liever dat ze het

uitspreken naar mij dan dat ze voor onrust

binnen de groep zorgen. Dus dat is positief. Het

tegenstrijdige is dat tijdens nabesprekingen ik

soms echt dingen uit mijn spelers moet trekken.

Er zijn er maar weinigen die hun mening geven

over het duel of een bepaalde wedstrijdsituatie.

Het zijn er altijd twee of drie. Vervolgens

bevraag ik mijn andere spelers maar of ze het

daar mee eens zijn of hoe ze het zelf hebben

ervaren. De ene speler praat echt makkelijker

dan de ander.”

Ambities
Kreekels komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn

vader speelde betaald voetbal, zijn zoons

spelen op hoog niveau en ook hij zelf speelde

onder andere bij Helmond Sport en FC

Wageningen. “Toch heeft die achtergrond me

niet gevormd als trainer. Ik was bezig met

voetballen, maar dan kom je op een leeftijd dat

je met meer blessures te kampen hebt. Dan ga

je toch nadenken over de toekomst. Het

trainerschap kwam in beeld, omdat ik dol ben

op het spelletje. Dat mijn vader ook trainer

was, heeft niet meegespeeld in die beslissing.

Ik ben ook pas op mijn eerste cursus gaan

volgen toen ik 39 was. Nu mag ik op elk

amateurniveau trainen en eventueel assistent

worden bij een BVO.”

Heeft Kreekels nog wel de ambitie om nog

een stap te maken in het trainersvak? “Ik ben

vijftig jaar en heb een goede baan. Ik weet

precies wat je als trainer verdient in het

betaalde voetbal en daar ga ik niet voor

werken. Die stap is vrijwel uitgesloten, want

dan ben ik assistent-trainer en ik ben geen

dief van mijn eigen portemonnee. Ik werk

sinds mijn negentiende en heb er een hoop

dienstjaren op zitten in het bedrijfsleven die ik

niet zomaar weggooi. Ik probeer mijn werk te

combineren met het trainerschap op een zo

hoog mogelijk amateurniveau. Er zijn in het

verleden wel kansen gekomen, maar ik durfde

die stap toen niet te nemen. Het zal in de

toekomst ook niet snel gebeuren.”

Binnen het amateurvoetbal zit er ook niet veel

rek meer in. Kreekels is immers hoofdtrainer

bij een club op het op één na hoogste

amateurniveau. “Ik wil mezelf wel als trainer

blijven ontwikkelen. Momenteel woon ik in

Helmond en werk ik in Oss. Als je kijkt naar de

clubs die voor mij goed te berijden zijn, dan zit

ik wel aan mijn top. Want in de buurt zijn er

weinig Tweede Divisie clubs als ik die stap

überhaupt ooit zou willen maken. Het is een

mooi podium, maar voor nu sluit ik het uit als

ik om me heen kijk. Het zou natuurlijk wel

fantastisch zijn om met deze club nog een

keer te promoveren.”

‘HET IS VRIJWEL UITGESLOTEN DAT IK 
ASSISTENT BIJ EEN BVO WORD’



18 | DeTrainerCoach

Organisatie:
- Positiespel met 8 aanvallers tegen 6 verdedigers
- Ruimte van 25 bij 25 meter
- Buiten het vierkant staan 4 kleine goals met een verschillende kleur hesje daarin
- Het achttal probeert de bal totaal 10 keer naar elkaar over te spelen en ver-

volgens te scoren in het kleine doeltje van de kleur die door de trainer ge-
roepen wordt

- Als het zestal de bal afpakt, mogen zijn direct op 1 van de 4 kleine goals scoren 
- Bij een uitbal speelt de trainer onmiddellijk vanaf de zijkant een nieuwe bal in

Coaching: (Aanvallend)
- Veld groot maken
- Tijd en ruimte zoeken
- Snel schakelen naar de kant van het doeltje waar gescoord moet worden
- Bij balverlies snel omschakelen om druk te zetten op de bal
- Als de bal 10 keer is rondgespeeld om je heen kijken waar het kleur doeltje

is dat de trainer heeft geroepen

Positiespel 8v6 met 4 verschillende goals

Organisatie:
- Positiespel met 8 aanvallers tegen 5 verdedigers
- Ruimte van 20 bij 15 meter
- Het achttal probeert een punt te maken door de bal 12 keer rond te spelen

of te scoren in 1 van de 2 kleine doeltjes die in het veld met de rug tegen el-
kaar aanstaan

- Het vijftal moet en moment van druk zetten zoeken en vervolgens proberen
te scoren in 1 van de 2 doeltjes die buiten het veld staan

Coaching: (Verdedigend)
- Vijftal moeten de goals in het midden beschermen en een moment zoeken

waarop zei druk op de bal kunnen zetten
- De bal proberen naar de zijkant te dwingen
- 1 speler geeft een teken dat iedereen vol druk zet

Positiespel 8v5 met druk zet moment

Organisatie:
- Positiespel in 2 verschillende vakken met een tussen vak waar 2 spelers

met het zelfde kleur hesje als de 2 neutrale spelers staan
- In beide rechthoeken wordt 3v3+2 gespeeld
- Op het moment van balbezit horen 2 neutrale spelers in het vak bij de bal

bezittende partij
- 1 neutrale speler van het middenvak doet ook mee er ontstaat dus een

3v3+3 situatie
- Het team wat in balbezit is probeert de bal 12 keer naar elkaar rond te spelen
- Als de bal uit gaat, speelt de trainer de bal in het andere vak in.

Coaching: (Aanvallend)
- Positie kiezen om aanspeelbaar te zijn
- Snel handelen in de kleine ruimte
- Veel positiewisselingen onderling
- Houd de bal laag

Positiespel in 2 verschillende vakken

OEFENVORMEN 
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Organisatie:
- Een positiespel in 3 vakken, waarbij in het middenvak 5v5 +2 wordt ge-

speeld
- De bal bezittende partij probeert de bal 10 keer rond te spelen
- Zodra dit gelukt is proberen zij de 2 spelers in het aanval vak te bereiken
- De 2 aanvallers proberen binnen 10 seconden de verdediger uit te spelen

en over de lijn van de verdediger te dribbelen

Coaching:
- Positiewisselingen tijdens het positiespel
- Snel handelen
- Kijk waar de vrije ruimte is
- Korte combinaties
- 2 tegen 1 aanval op snelheid uitvoeren (keuze maken tussen 1v1 actie of

pass)

Positiespel in 3 verschillende vakken

Organisatie:
- Partijspel 8+k tegen 7 op een groot veld met doorgetrokken 16
- De 8 spelers met keeper kunnen scoren door de bal 12 keer rond te spelen

of te scoren op 2 kleine goaltjes
- De 7 spelers proberen vroeg druk te zetten en te scoren op de grote goal +

keeper
- Gaat de bal uit, dan start de keeper telkens met de bal

Coaching: (Aanvallend)
- Veld groot maken
- Tijd en ruimte zoeken
- Vanuit beweging voetballen
- Bal laag houden

Partijspel 8+k tegen 7

Organisatie:
- Partijvorm 10 tegen 8+keeper
- Ruimte van 35 bij 35 meter
- Het tiental probeert te scoren op de grote goal met keeper maar mag pas

op doel schieten wanneer zei de middenlijn hebben gepasseerd
- Het achttal probeert de ruimte klein te houden en bij balverovering te sco-

ren op 1 van de 2 kleine goaltjes aan de zijkant

Coaching: (Verdedigend)
- Ruimtes klein maken
- De as van het veld dichthouden
- Proberen in duel te komen.
- Bal lijn afschermen
- Bij omschakeling zo snel mogelijk de zijkant zoeken

Partijspel 10 tegen 8+keeper

OEFENVORMEN 





Bij het binnengaan op Sportpark Zuid is het

predicaat Regionale Jeugdopleiding direct

zichtbaar. Gepositioneerd naast de voordeur.

“Het geeft status. Wij gebruiken het niet voor

PR. We stonden al jaren bekend als club waar

het goed gaat, maar het is nu erkend. Wij

horen bij de beste veertig RJO’s”, spreekt

voorzitter Jan Minkhorst de gevolgen uit na

het verkrijgen van het certificaat. “Gedurende

het proces was het niet direct het doel, maar

richting het einde voelde dat wel zo”, vertelt

Ralf Timmer, die naast hoofd jeugdopleiding

bij DZC’68 ook het tweede traint. Verder is de

Doetinchemmer werkzaam bij BVO De

Graafschap als assistent-trainer is van O19. 

Door zijn werk bij de Superboeren kwam

Timmer in contact met het Kwaliteit &

Performance Programma, dat in het seizoen

2014/2015 werd geïntroduceerd door de

KNVB. Volgens de voetbalbond dient het

programma als middel clubs te ondersteunen

in het verbeteren van de kwaliteit van de

jeugdopleiding. Ze willen de lat opnieuw

hoger leggen door verenigingen systematisch

te evalueren en te verbeteren in het kader van

innovatie en vooruitstreven. Met het Kwaliteit

& Performance Programma wil de KNVB

jeugdopleidingen in Nederland een nieuwe

kwaliteitsimpuls geven. “Voor ons was het

doel meer structuur te creëren in onze

jeugdopleiding. Het streven is niet de beste te

zijn, maar wij willen het als DZC’68 wel goed

neerzetten”, beschrijft Timmer. “Dan is het

K&P-programma inderdaad een hulpmiddel.

Het brengt onze situatie duidelijk in kaart.”

Aanvraag
“We hadden het, voor de start van het

programma, prima voor elkaar. Veel dingen

waren alleen gebaseerd op nattevingerwerk.

Op gevoel”, vertelt Timmer. Minkhorst vult hem

aan: “Een aantal zaken zat wel in de hoofden,

maar het stond nog niet op papier. Dat zaken op

papier komen te staan, heeft twee voordelen.

Ten eerste brengt dat een goede lijn binnen de

vereniging en ten tweede ligt het plan vast voor

eventuele opvolgers, zodat zij het verder

kunnen uitvoeren. Het is een mooie kapstok

waar wij dingen aan kunnen hangen.”

Bij de start lag voor DZC’68 de vraag of het

kiest voor lokaal (LJO) of regionaal (RJO).

“Niet alleen binnen Doetinchem, maar ook in

de omliggende dorpen kent DZC’68 een grote

aantrekkingskracht. Spelers vanuit kleinere

verenigingen willen toch een stap maken en

Het Doetinchemse DZC’68 nam deel aan het Kwaliteit & Performance
Programma van de KNVB in samenwerking met NMC Bright. Anderhalf
jaar geleden slaagden de vereniging met onder anderen Ralf Timmer en
Jan Minkhorst in het behalen van erkenning: het predicaat Regionale
Jeugdopleiding (RJO). 

Tekst & beeld: Marc Doornekamp

JEUGDOPLEIDING
DZC’68
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Voorzitter Jan Minkhorst en hoofd
jeugdopleiding Ralf Timmer

“Aan de top blijven is moeilijker
dan aan de top komen”
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dan is DZC’68 een goede optie”, beschrijft

Minkhorst de situatie in Doetinchem. “Aan de

hand van de gestelde criteria merkten wij dat

wij in aanmerking konden komen voor RJO”,

geeft Timmer een blik naar de eisen.

Verenigingen worden getoetst op negen

verschillende onderwerpen, waaraan in totaal

64 eisen (ten tijde van het proces van DZC’68)

zijn verbonden. Het draait om beleidsvoering,

beschikbare teams, aanwezigheid van

gecertificeerde trainers, scoutmogelijkheden,

medische en ondersteunende hulpverlening,

hoeveelheid trainingen en wedstrijden,

samenwerkingsverbanden, innovatie &

kennisdeling, ontwikkeling van spelers &

trainers, faciliteiten en resultaten. 

Onderbouwing
In een online omgeving kon DZC’68 alle

benodigde documenten aanleveren aan KNVB

en NMC Bright. “Op basis van onze

aanleveringen toetsen of checken zij alle eisen.

Om het predicaat RJO te krijgen, moesten wij

aan zestig eisen voldoen. In eerste instantie

voldeden wij niet aan zes eisen”,vertelt Timmer.

Minkhorst verduidelijkt: “Of het was

onvoldoende of de juiste documentatie was niet

aanwezig. Het voldeed in ieder geval niet.” De

niet-behaalde eisen liepen uiteen over de

verschillende onderwerpen. “Om te beginnen

was ons voetbalhandboek/beleidsplan

onvoldoende. Daarnaast beschikte onze trainer

van JO15-1 niet over het juiste diploma. Het

gebruik van video-analyse was onvoldoende.

Wij gebruiken het wel voor de selectie, maar

trokken het nog niet door naar de

jeugdopleiding en we beschikten niet over een

specialist op het gebied van fysiek, conditie en

inspanning”, haalt Timmer het adviesrapport

tevoorschijn. Naast de vier genoemde

adviespunten werden ook ‘het gebruik van

een sportpsycholoog’ en ‘het juist betrekken

van ouders’ op voorhand afgekeurd, maar na

een extra onderbouwing werden deze eisen

ook goedgekeurd. “Het voelt niet als punten

sprokkelen. Het is allemaal volgens de regels.

Als het onvoldoende is, dan is dat zo.

Hetzelfde geldt voor de voldoendes.” Volgens

de richtlijnen duurt het proces ongeveer vier

maanden. Vorig jaar november reikte Nick

Veenbrink van NMC Bright het certificaat uit

aan DZC’68. 

En door…
Het behalen van het certificaat is voor DZC’68

niet het einde van een proces, maar juist een

begin. “We mogen even genieten van het

predicaat, maar wij moeten verder. De top

halen is leuk, maar aan de top blijven is

lastig”, verwoordt Minkhorst de veranderde

situatie. “Er zijn meer eisen toegevoegd dan

in 2017. We haalden het benodigde aantal,

maar in alle punten zit verbetering”, stelt

Timmer zich een doel. “Het certificaat is dit

seizoen nog geldig. Voor volgend seizoen telt

het niet meer. Dan moeten wij opnieuw aan

de eisen voldoen.”

Een absolute verbetering is het vernieuwde

beleidsplan, dat de periode van 2018 tot 2021

overbrugt. DZC’68 heeft duidelijker voor ogen

hoe het zich wil manifesteren. “Het staat nu

mooi op een grote kaart”, terwijl Minkhorst het

beleidsplan (ter grote van een A3) tevoorschijn

haalt. “Verbinden is het sleutelwoord. Het gaat

ons niet alleen om het presteren. Voor ons is

de breedtesport net zo belangrijk”, stelt

Minkhorst. 

De visie van DZC’68 luidt: “In de visie staat

voetbal centraal. We spelen in op de behoeften

van de verschillende typen DZC’ers. DZC’68

staat open voor samenwerking met partners

die bijdragen aan het behalen van de doelen

van de vereniging. De missie en de doelen

moeten door de leden samen worden

gerealiseerd. De club is er alles aan gelegen

de betrokkenheid van de leden en de omgeving

bij de club zo groot mogelijk te worden”, staat

vermeldt op het beleidsplan. 

Een leven lang DZC
De benoemde doelstellingen zijn voor DZC’68:

gezond en prettig sporten, voor iedereen, er is

een wachtlijst voor vrijwilligers, gastvrije

vereniging, vrouwenvoetbal en een stabiele

eersteklasser. Laatstgenoemde past het beste

in lijn met het Kwaliteit & Performance

Programma. Voluit luidt deze doelstelling:

‘DZC’68 1 is een stabiele eersteklasser

(mannen en vrouwen) en heeft de beste

amateurvoetbalopleiding in de regio, zowel

voor de jongens als de meiden’.

“In de regio spelen wij qua niveau verreweg

het hoogst met onze elftallen. Het eerste elftal

in de eerste klasse en onze selectieteams in

de jeugd spelen op divisieniveau. In onze

regio spelen wel hoofdklassers en andere

eersteklassers, maar die beschikken niet over

divisieteams in de jeugd”, kent Minkhorst de

concurrentie uit de Achterhoek. “Daardoor

komen veel goede spelers bij ons terecht.

Daarvoor moeten wij ook een beleid

opmaken. Wij willen niet zeven á acht spelers

van buitenaf in onze elftallen. Als een speler

ook bij een vereniging – die voor hem

dichterbij is –  kan spelen, dan geven wij hem

dat advies”, behoudt Minkhorst het

Doetinchemse karakter van de vereniging. 

“Wij willen een club zijn waar zelfopgeleide

spelers doorstromen naar het eerste elftal. Die

voorkeur geven wij. In de huidige selectie is het

merendeel opgegroeid bij DZC’68. Deze spelers

betalen ook gewoon contributie. Ze worden niet



DeTrainerCoach | 23

betaald. Ook niet met rare constructies. Dat

past niet in onze cultuur”, vermeldt Minkhorst

graag. In het kader van Kwaliteit &

Performance Programma één van de

uitgangspunten: “Het programma biedt ruimte

voor de eigenheid en het onderscheidende

vermogen van de vereniging.”

Verbeteren
Voor DZC’68 is de eerste klasse een mooi

niveau. Hetzelfde voor de klasse waarin de

verschillende jeugdteams actief zijn. “Het

maakt voor ons niet uit op welk divisieniveau

ze spelen. Het ligt maar net aan de lichting.

Het ene jaar kan een team promoveren, het

andere jaar juist weer degraderen. So be it”,

spreekt Minkhorst uit. “Het zou natuurlijk

mooi zijn als JO19-1 één divisie hoger speelt.

Zij spelen nu vierde divisie. Het afgelopen jaar

waren zij wel dichtbij promotie.” Het gemis

had mede te maken met de ambitie die DZC’68

uitspreekt. “Een belangrijke speler maakte de

overstap naar de selectie. Die miste O19 de

tweede helft van het seizoen.”

Timmer vult aan: “Het doel is wel een bepaald

niveau te spelen. Op divisieniveau voor ons.

Hoe hoger een jeugdteam speelt, hoe hoger

de weerstand en ook hoe beter de spelers

zich ontwikkelen. Voor ons is het belangrijk

dat spelers kunnen blijven leren. Zij

beschikken over goed opgeleide trainers en

daarnaast zijn de faciliteiten in orde”, stelt

Timmer, die naar eigen zeggen op gebied van

videoanalyse en andere hulpmiddelen ver

vooruit loopt. “Dan hebben wij het over GPS-

hesjes, hartslagmeters. Die extra begeleiding

helpt ons bij het ontwikkelen.”

“Achter onze videoanalyse zit een groep

mensen. Zij verwerken netjes de gegevens van

wedstrijden. Als er een discussie tussen trainer

en spelers ontstaat over balverlies, dan kunnen

wij dat checken middels de videoanalyse. Die

houdt alles in de gaten. Dit is een simpel

voorbeeld, maar ook dit draagt bij aan de

jeugdopleiding van DZC’68.” De nieuwe

accommodatie, geopend in oktober 2017,

verstevigt de kracht van DZC’68. De grote

vereniging beschikt over twee kunstgras- en

zes natuurgrasvelden. DZC’68 profileert zich

naast voetbalvereniging ook als ‘open club’ die

bijdraagt aan een vitaal sportlandschap in

Doetinchem en de Achterhoek. Door

verschillende nevenactiviteiten vergroot DZC’68

haar bekendheid. 

Groeien
In zeven jaar groeide de vereniging van 950

leden naar ruim 1500. “Het mooiste zou zijn

als er een Kwaliteit & Performance

Programma komt voor de totale vereniging.

Niet alleen prestatiegericht. Wij denken dat

wanneer de kwaliteit van de breedtesport

omhoog gaat, dat het ook vruchten afwerpt

aan de prestatiekant. Als DZC’68 willen wij de

totale kwaliteit naar een hoger niveau tillen”,

plaats Timmer een kanttekening bij de huidige

opzet van het K&P-programma. 

“Het predicaat geeft ons nieuwe kansen. Zo

spelen wij wedstrijden tegen jeugdteams van

BVO’s. Dat is voor onze jongens heel mooi.

Misschien wordt één van onze spelers wel

gevraagd, want scouts lopen hier af en aan.

De Graafschap, Vitesse, NEC, Go Ahead

Eagles. Allemaal komen ze langs. Dat vinden

wij fantastisch. Hetzelfde geldt als een

selectiespeler in de hoofdklasse of Derde

Divisie wil spelen. Die houden wij altijd in de

gaten. Mocht hun avontuur niet slagen, dan

zijn ze altijd van harte welkom. De clubbinding

is groot. Zo geven selectiespelers

bijvoorbeeld ook trainingen aan jeugdteams.

Dat verbreedt ook de binding”, stellend

voorzitter Jan Minkhorst en Hoofd

Jeugdopleiding Ralf Timmer met trots. 

Wat is DZC’68? 
Dit jaar vierde DZC’68 (Doetinchemse Zaterdag

Club) haar vijftigste verjaardag. De naam zegt het al.

DZC’68 is een specifieke zaterdagvereniging met on-

geveer ruim 1.500 leden, waarvan meer dan 250 vrij-

willigers. DZC’68 herbergt negentig teams. Het

eerste elftal speelt in de eerste klasse D district

Oost. De hogere jeugdteams spelen op divisieni-

veau. JO19-1 speelt in de vierde divisie, JO17-1

treedt aan in de derde divisie en JO15-1 kent het

hoogste niveau van de drie: Tweede Divisie. 
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Verbeteren samenwerking verdediging en middenveld

Organisatie:
- Zone 1+3 ongeveer 15 meter lengte; zones 2

ongeveer 10 meter lengte. Breedte: tussen
5-meter en 16-meter lijn

- Voldoende ballen
- Teamorganisatie: 1-2-3-1
- Verdedigende partij in zone 1 en 2 mogen

hun zone niet verlaten
- Bereikt aanvallende partij zone 2: verdedi-

gers mogen in zone 3 na de eerste aanname
druk geven op de bal en hun zone verlaten

- Spel start bij de keepers. De bal altijd over
de grond spelen

- In zone 3 dient aanvallende partij 2+Kv1 uit te
spelen en middels een passzone 2 bereiken

- Wanneer de aanvallende partij zone 2 be-
reikt, kan het scoren op het grote doel door
een 4v2+K uit te spelen. De aanvallers
mogen hun zone verlaten

Coaching:
- Spits in zone 1 dwingt centrale verdediger

naar de zijkant door druk te zetten
- Middenvelders in zone 2 kantelen en aan

de balkant vooruit te stappen in de zone.
Aanvaller coachen

- De verdedigers in zone 3: middenvelders
zone 2 coachen. Passlijnen dicht zetten en
zorgen dat volgende zone niet bereikt wordt

- Bal onderschept door verdedigende partij:
omschakelen en binnen tien seconden
doelpoging wagen

Verbeteren van de samenwerking in het verstoren van de opbouw

Organisatie:
- Lengte: Dubbele 16-meter gebied x breedte:

16-meter lijn
- 2 grote doelen
- Voldoende (15) ballen.
- 1v1 t/m 3v3
- Het spel start met een 1v1 tussen Geel 2 en

Blauw 2. Wanneer de bal uit is, er wordt ge-
scoord of het duurt langer dan 10 secon-
den, start Blauw 3 direct met een dribbel
voor de 2v1. 

- Daarna starten achtereenvolgens Geel 3,
Blauw 4 en Geel 4. 

- De regels blijven iedere situatie hetzelfde.
- Scoren alleen als speler over de middenlijn

(16-meterlijn) is

Coaching:
- Het spel opgang houden
- De intensiteit bewaken
- De spelers actief coachen tijdens het om-

schakelmoment
- Spellers sneller laten denken tijdens het

omschakelmoment

Verbeteren van omschakelen van aanval naar verdediging

OEFENVORMEN 

Organisatie:
- Ongeveer 10 meter over de middenlijn en

volledige breedte. 
- 1 groot doel en 3 kleine doeltjes.
- Voldoende (15) ballen.
- TCT: 7+K en TP: 6
- Teamorganisatie TCT: 1-4-3 (punt naar

voren) 
- Teamorganisatie TP: 4-2 (ruit)
- Het TCT kan scoren op één van de kleine

doeltjes
- De TP kan scoren op het grote doel

Coaching:
- TCT dient met oplossingen te komen tot een

opbouw te komen
- Optie 1: back zakt uit, de andere back gaat

hogerop staan en een centrale verdediger
komt in de as te spelen

- Optie 2: Beide backs gaan hogerop staan
en de 6 of 8 laat zich uitzakken tussen de
centrale verdedigers

- Optie 3: Beide backs gaan hogerop staan
en 6 of 8 laat zich uitzakken naast de cen-
trale verdedigers, waardoor één van de
centrale verdedigers in de as komt te spe-
len
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Organisatie:
- Hele veld
- 2 grote doelen
- Voldoende (15) ballen
- 11v11
- Teamorganisatie TCT: 1-4-3-3 (punt naar

voren)
- Teamorganisatie TP 1-4-3-3 (punt naar

voren)
- Beide teams kunnen scoren op het grote

doel

Coaching:
- TCT dient te variëren in het verstoren van

de opbouw van de tegenpartij
- Optie 1: De buitenspeler (7) loopt de cen-

trale verdediger aan vanuit de lijn van de
back

- Optie 2: De spits (9) loopt aan, de buitenspe-
ler (7) zet de as dicht en dwingt de centrale
verdediger naar 5 te passen en geeft druk
bij de 5 van de TP

- Optie 3: De aanvallende middenvelder (10)
dekt door en er wordt in de as doorgedekt.

Verbeteren samenwerking tijdens verstoren opbouw tegenstander

Organisatie: 
- Ongeveer 25 meter lengte x 15 meter

breedte
- 1 pupillendoel en 2 minidoeltjes
- Voldoende (15) ballen
- 1v1 + K
- De passer, staand op achterlijn, speelt aan-

valler in, op het moment van passen mag de
verdediger, ook staand op achterlijn, vooruit
verdedigen om de bal af te pakken van de
aanvaller

- De aanvaller kan scoren op het pupillend-
oel en de verdediger en keeper kunnen na
balverovering scoren op één van de twee
minidoeltjes

Coaching:
- De passer dient een harde bal in te spelen,

zodat aanvaller meer tijd en ruimte heeft
- De aanvaller dient de bal aan te vallen in

zijn aanname en snelheid te behouden en
een doelpunt te maken

- Op het juiste moment de schijn-/passeerbe-
weging inzetten

Verbeteren van schijn-/passeerbeweging in een 1v1-situatie

Organisatie: 
- Ongeveer 25 meter lengte x 35 meter

breedte
- 4 minidoeltjes
- Voldoende (15) ballen
- 4v3 
- TCT speelt vanuit een 3-1
- TP speelt vanuit een 2-1
- De 6 van de TCT, staand op achterlijn TP,

speelt de 2,3,4 in op eigen helft. De verdedi-
gers van de TP starten op eigen helft en
mogen verdedigen op het moment dat één
van de spelers van de TCT de bal aanneemt

- Beide teams kunnen scoren op de helft van
de tegenpartij op één van de minidoeltjes

Coaching: 
- Het bewaken van veldbezetting
- Het TCT dient de bal zo snel mogelijk te ver-

plaatsen (kantwissel!)
- Herkennen van ruimte en tijd

verbeteren van samenwerking in opbouw

OEFENVORMEN 
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Het bestuur had daarom een buitenstaander

bereid gevonden om de taken en

bevoegdheden van het bestuur als werkgever

over te nemen. Daarover was binnen de

vereniging gecommuniceerd. Het was de

leden derhalve bekend dat (de bevoegdheden

van) het bestuur werd(en) waargenomen door

een (externe) verenigingsadviseur.

Aan de trainer-coach was gemeld dat de met

hem (voor de duur van 10 maanden) gesloten

arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd

omdat de technisch coördinator bij nader

inzien andere plannen had met de

jeugdopleiding. De plannen die de trainer-

coach daarvoor had ontwikkeld sloten niet aan

bij de visie van de technisch coördinator.

Nadat een aantal keren was geprobeerd om de

beide plannen met elkaar te verenigen werd

duidelijk dat de plannen van de technisch

coördinator zouden worden doorgezet. 

Beëindiging arbeidscontract
De verenigingsadviseur heeft vervolgens

gesprekken gevoerd met de trainer-coach

over de mogelijkheid van een beëindiging van

de arbeidsovereenkomst met wederzijds

goedvinden. Deze gesprekken hebben ertoe

geleid dat overeenstemming werd bereikt,

waarbij de trainer-coach werd vrijgesteld van

het verrichten van de overeengekomen

werkzaamheden. Bovendien zou hij, als hij in

de resterende maanden een andere

voetbalwerkgever zou vinden, het

overeengekomen salaris over de dan nog

resterende maanden als

beëindigingsvergoeding ontvangen.

Nadat ook over de verdere inhoud van de

vaststellingsovereenkomst overeenstemming

was bereikt, heeft de trainer-coach de beide

exemplaren van die overeenkomst

geparafeerd en voor akkoord ondertekend. De

verenigingsadviseur heeft de exemplaren

ingenomen en voor ondertekening aan het

bestuur van de voetbalwerkgever

toegezonden.

Bestuur
Twee weken nadat de trainer coach zijn

parafen en handtekeningen had geplaatst

werd hij gebeld door de penningmeester van

het bestuur. Volgens de penningmeester zou

er geen overeenstemming bestaan over de

regeling. Daarom ook had het bestuur de

vaststellingsovereenkomst niet ondertekend,

aldus de penningmeester.

De trainer-coach werd vriendelijk doch

dringend verzocht om zich binnen een week

te melden en zijn werkzaamheden (met

uitzondering van de planontwikkeling voor de

jeugd) te hervatten. Tijdens de gesprekken

over een eventuele vaststellingsovereen-

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst
Het merendeel van de leden van het bestuur van een voetbalvereniging/werkgever
bleek als gevolg van drukke werkzaamheden niet in staat om de taken uit te voeren
die behoren tot de hoedanigheid en bevoegdheid van (voetbal)werkgever. 

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

JURIDISCH
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komst was de trainer-coach in contact

gekomen met twee mogelijke nieuwe

voetbalwerkgevers. Bij beide bestond de

mogelijkheid van een tijdelijke vervanging van

een collega trainer-coach, met uitzicht op

verlenging in het daaropvolgende seizoen.

Met een van beide voetbalwerkgevers was de

trainer-coach al in gesprek geraakt over

arbeidsvoorwaarden. Nog daargelaten dat

hervatting van de werkzaamheden bij de

oorspronkelijke voetbalwerkgever niet voor

de hand lag, begreep de trainer-coach niet op

grond waarvan de met de adviseur

overeengekomen regeling niet (meer) zou

bestaan. Uiteindelijk komt het tot een

confrontatie.

Volmacht
De vraag was of de verenigingsadviseur een

volmacht had en/of bevoegd was om namens

de vereniging een vaststellingsovereenkomst

met de trainer-coach te sluiten.  

Het gaat in dit geval om een volmacht die

verondersteld werd te zijn verleend aan de

adviseur. 

Art. 3:61 lid 2 BW luidt: Is een rechtshandeling
in naam van een ander verricht, dan kan tegen

de wederpartij, indien zij op grond van een
verklaring of gedraging van die ander heeft
aangenomen en onder de gegeven
omstandigheden redelijkerwijze mocht
aannemen dat een toereikende volmacht was
verleend, op de onjuistheid van deze
veronderstelling geen beroep worden gedaan.

Zoals de hiervoor genoemde wettelijke

bepaling aangeeft gaat het erom dat onder de

gegeven omstandigheden redelijkerwijs

mocht worden aangenomen dat een

toereikende volmacht was verleend. Het gaat

dus over de beoordeling van feiten en

omstandigheden die voor risico van de

vertegenwoordigde (in dit geval de

voetbalwerkgever) komen en waaruit naar

heersende opvattingen (een schijn van)

vertegenwoordigingsbevoegdheid mag

worden afgeleid. De rechtspraak heeft daarbij

wel enige beperking aangebracht: indien het

vertrouwen in het bestaan van een

toereikende volmacht uitsluitend is gebaseerd

op verklaringen van (in dit geval) de

verenigingsadviseur, is er geen plaats voor

opgewekt vertrouwen.

In deze zaak was binnen de vereniging

gecommuniceerd dat er een verenigings-

adviseur was aangesteld. Deze had bij de

gesprekken met de trainer-coach over de

voorwaarden tot het sluiten van de vaststelling-

sovereenkomst geen voorbehoud gemaakt met

betrekking tot de noodzakelijke toestemming

van het bestuur voor het sluiten van de

overeenkomst. Bovendien had deze adviseur

brieven (op briefpapier van de vereniging)

ondertekend namens het bestuur van de

vereniging. Tegenover de achtergrond van al

het voorgaande meende de trainer coach dat

hij ervan mocht uitgaan dat de adviseur de

volmacht had om namens de vereniging op te

treden en verbintenissen aan te gaan.

Minnelijke regeling
Hoewel een arbitrale procedure in het

verschiet lag is uiteindelijk gekozen voor een

minnelijke regeling waarbij de met de trainer-

coach overeengekomen regeling door het

bestuur van de vereniging is bevestigd.

Dat het voorgaande nogal samenhangt met de

feiten en omstandigheden en van geval tot

geval kan verschillen wordt in de praktijk

bevestigd door een veel voorkomend situatie

dat een lid van de technische commissie

onderhandelingen voert met een trainer-

coach over het aangaan van een

arbeidsovereenkomst en, in het

daaropvolgende jaar, over de verlenging

daarvan. Stel dat bij het aangaan van de

arbeidsovereenkomst het TC lid na

gesprekken met de trainer-coach kenbaar

heeft gemaakt dat het ‘allemaal in orde’ is en

dat de trainer-coach de door het bestuur

ondertekende arbeidsovereenkomst per post

zal ontvangen. Als dit TC lid geen expliciet

voorbehoud maakt m.b.t. de noodzakelijke

toestemming van het bestuur en desondanks

de arbeidsovereenkomst door het bestuur voor

akkoord wordt ondertekend, mag de trainer-

coach bij een positief gesprek met het TC lid

over de verlenging van de arbeidsovereen-

komst ervan uitgaan dat het bestuur ook de

verlengde arbeidsovereenkomst van een

handtekening voorziet? 

Over dat laatste, in combinatie met het

moment (rondom de winterstop van het

lopende seizoen) waarop de gesprekken met

de technische commissie plaatsvinden, is

veel te doen. Als niet kort na de positieve

gesprekken een schriftelijke bevestiging volgt

van de voortzetting van de arbeidsovereen-

komst in het aansluitende seizoen, doet de

trainer-coach goed aan om deze bevestiging

te vragen. Het is dan raadzaam om tevens aan

te geven dat bij het uitblijven van de

schriftelijke bevestiging de trainer coach

ervan uitgaat dat de arbeidsovereenkomst

niet zal worden voortgezet. Dat voorkomt veel

onduidelijkheid en teleurstelling.
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Adrie Poldervaart (Excelsior) en Jeroen Rijsdijk (Sparta)

Elke dag een leerproces
Adrie Poldervaart en Jeroen Rijsdijk maakten de afgelopen jaren naam in
het amateurvoetbal. Deze zomer stapten ze over naar een profclub. Rijsdijk
werd trainer van Jong Sparta én assistent bij het eerste elftal van Henk Fra-
ser, Poldervaart werd hoofdtrainer bij Excelsior. TrainerCoach zocht het
duo op voor een gesprek over hun route naar het betaald voetbal, de eerste
ervaringen op dat niveau en de staat van het Nederlands voetbal.
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Het interview vindt plaats in het spelershome

van eredivisionist Excelsior. Hoewel

Poldervaart pas enkele maanden hoofdtrainer

is bij de Rotterdamse club, is hij er al sinds 1992

kind aan huis. In dat jaar werd de nu 47-jarige

coach fysiotherapeut bij Excelsior. Verder

trainde Poldervaart de afgelopen twintig jaar

amateurclubs in de Rotterdamse regio, als

OHVV, Nieuwenhoorn, Zwaluwen Vlaardingen,

Spijkenisse en Barendrecht. In die rol

ontmoette hij regelmatig de zes jaar jongere

Rijsdijk, die in 2009 assistent-trainer werd bij

ASWH en via SHO en Excelsior Maassluis dit

seizoen op Het Kasteel terecht kwam.

Trainerscarrousel
Dat Poldervaart en Rijsdijk – die

respectievelijk sinds 2008 en 2016 lid zijn van

de VVON – vanuit het amateurvoetbal een

plekje wisten te bemachtigen bij een profclub

is beslist geen alledaags verschijnsel. De

voetbalwereld geldt als een conservatieve,

gesloten wereld, waar nieuwe inzichten van

buitenaf niet per se op prijs worden gesteld.

Jarenlang draaide de trainerscarrousel om

dezelfde namen. Deze zomer werd met die

trend gebroken, want naast Poldervaart en

Rijsdijk trad ook Danny Buijs – via Kozakken

Boys naar FC Groningen – als trainer toe tot

het gilde der profs. Daarnaast werd Mischa

Visser benoemd als trainer van Oranje O18 en

O16, nadat hij eerder vier seizoenen

hoofdtrainer was bij Be Quick 1887 en het

afgelopen jaar stage liep bij FC Groningen.

“Ik wist dat deze kans zich niet zo snel meer

zou voordoen”, zegt Poldervaart over het mo-

ment dat Excelsior vroeg of hij Mitchell van der

Gaag wilde opvolgen. ,”Ik heb de cursus UEFA

Pro puur gevolgd om mijzelf te ontwikkelen, niet

om een plek in het betaald voetbal te bereiken.

Maar toen Excelsior mij wilde hebben, greep ik

die kans met beide handen aan.”

Voor Rijsdijk voelt Sparta als de perfecte stap

in zijn carrière. “Ik liep voor de cursus UEFA

Pro stage bij de A-selectie van Sparta en

wilde per se hoofdtrainer blijven. Nu ben ik

hoofdtrainer van Jong Sparta én assistent van

hoofdtrainer Henk Fraser. Die combinatie is

ideaal. Dat ik geboren en getogen ben in Oud-

Beijerland, maakt het plaatje helemaal

compleet.”

Poldervaart: “Jeroen is nog steeds

verantwoordelijk voor een eigen team,

daarnaast wordt hij dagelijks getoetst op zijn

kwaliteiten door de samenwerking met Fraser

en de overige leden van de technische staf.

Zijn huidige functie is voor zijn ontwikkeling

als trainer enorm waardevol.”

‘ZIJN HUIDIGE FUNCTIE IS VOOR DE ONTWIKKELING
VAN JEROEN ALS TRAINER ENORM WAARDEVOL’
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Discussies
Voordat ze bij respectievelijk Sparta en

Excelsior aan de slag gingen, volgden Rijsdijk

en Poldervaart de verschillende trainers-

opleidingen van de KNVB, van TC3 tot UEFA

Pro. Laatstgenoemde roemt vooral de opbouw

van de cursussen. “Bij de opleiding TC3

leerde ik structuur in trainingen te brengen,

bij TC2 werd het voetbaltechnische en -

tactische belangrijker – hoe train je

bijvoorbeeld op balbezit en balverlies – en bij

TC1 werd je veel meer aangespoord om over

voetbal te praten en erover na te denken.”

Rijsdijk genoot van de discussies met

medecursisten. “Ik denk dat het trainersvak

en de stappen die wij hebben gezet tijdens

het gehele opleidingstraject door veel

mensen wordt onderschat. Bijvoorbeeld door

ex-profs, die aansluitend aan hun carrière

direct het trainersvak ingaan. Een goede

training geven is echt wezenlijk anders dan

een goede voetballer zijn.”

'Best interessant'
Poldervaart vond de verhalen die ervaren

(oud-)trainers tijdens de cursus kwamen

vertellen 'best interessant', maar raakte echt

enthousiast als er met praktijksituaties werd

gewerkt. Zoals in 2002, toen hij met zijn

cursusgroep de bekerwedstrijd van Ajax 2

tegen FC Utrecht bezocht. “Bij Utrecht

speelde Dirk Kuijt als rechteraanvaller. Hij trok

vaak naar binnen en dan kwam vleugel-

verdediger Stijn Vreven buitenom. Dat was

een geducht wapen van Utrecht, die door

Ajax werd opgelost door Kuijt iedere keer als

hij naar binnen trok op te vangen met de

linkercentrale verdediger, terwijl linksback

José Valencia en linksbuiten Jason Culina in

hun positie bleven. 

Elke bal die Ajax veroverde, ging direct naar

de vrijstaande Culina, waardoor Robert Roest,

een van de centrale verdedigers van Utrecht,

moest uitstappen om de plek van Vreven over

te nemen. Die oplossing van Ajax gebruikte ik

later zelf, toen ik met Barendrecht tegen HHC

Hardenberg speelde. Die ploeg hanteerde

namelijk dezelfde tactiek als FC Utrecht.”

“Als trainer is het geven van trainingen en het

verzinnen van tactieken onze corebusiness”,

vult Rijsdijk aan. “Dáárin kun je als trainer het

‘ALS TRAINER IS HET GEVEN 
VAN TRAININGEN EN HET VERZINNEN VAN

TACTIEKEN ONZE COREBUSINESS’
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verschil maken. Mijn behoefte bestond

voornamelijk uit het wegzetten van betere

veldtrainingen. Ik was bijvoorbeeld benieuwd

hoe je kunt spelen tegen andere systemen

dan 1:4:3:3 en hoe je jouw spelers daarop kunt

trainen. Ik miste een aantal zaken met

betrekking tot verschillende speelwijzes en

tactieken. Ik had graag trainingen willen zien

van toptrainers en van mijn medecursisten,

maar helaas was daar destijds niet veel

aandacht voor.”

Poldervaart is het met zijn collega eens. “Aan

cursusleider Wiljan Vloet heb ik vaker

aangegeven dat ik daar erg geïnteresseerd in

ben. We hebben toen één dag naar de

verschillen gekeken tussen Nederland en de

vijf grote voetballanden in Europa, qua

trainingen, systemen en jeugdopleiding. Er

werd naar mijn mening te weinig met elkaar

gesproken over verschillende speelwijzes en

tegenzetten die je als trainer kunt bedenken.

De mening van een ander hoeft geen

waarheid te zijn, maar als iedereen zijn plan

bedenkt en je daarover met elkaar in discussie

gaat, kun je eruit pikken wat naar jouw mening

belangrijk is. Dat had van mij in de opleidingen

veel meer aan bod mogen komen.”

Derde helft
Inmiddels werken Poldervaart en Rijsdijk een

paar maanden bij de profs. Wat zijn de grootste

verschillen tussen het amateur- en het

profvoetbal? Poldervaart ziet vooral veel

overeenkomsten. “Ook bij de profs is de bal

rond, spelen we elf tegen elf en zijn de

trainingsvormen min of meer hetzelfde. Wél is

de uitvoering en de intensiteit van het spel

anders. Die is bij Excelsior van een hoger niveau

dan bij mijn vorige clubs. Bij een eersteklasser

worden bij wijze van spreken vijf van de tien

ballen goed gespeeld, in de tweede divisie

zeven van de tien en in de eredivisie negen van

de tien. Wat ook verschilt: in het amateurvoetbal

heb je te maken met liefhebbers, die naast hun

werk op hoog niveau willen voetballen. Voor

profs ís het hun werk. Persoonlijk heb ik tijdens

de wedstrijd niet in de gaten of ik in de Kuip sta

of, pakweg, het veld van Rijnsburgse Boys.

Maar de ambiance is natuurlijk wel anders.”

Rijsdijk constateert dezelfde verschillen als

Poldervaart. “De derde helft kun je er aan

toevoegen. Veel amateurvoetballers duiken

na een wedstrijd nog even de kantine in, maar

hoe hoger het niveau, hoe minder daarvan

sprake is.”

Elftalfoto
Wat betekent het werken op een hoger

niveau voor hen persoonlijk? Is hun

voetbalvisie veranderd, zijn ze zaken anders

gaan doen? Poldervaart: “Op elk niveau heb

je in eerste instantie met mensen te maken en

pas daarna met voetballers. Ook bij Excelsior

wil ik dat mijn spelers samen zijn en plezier

hebben. Ik probeer op dezelfde manier als bij

mijn vorige clubs een goede onderlinge

harmonie te creëren. Mijn werkwijze is bij

Excelsior niet anders dan bij Barendrecht. De

spelers van Excelsior mogen dan beter zijn, ik

wil niet alléén afhankelijk zijn van hun

individuele kwaliteiten. Ik wil dat ze een

bepaalde speelwijze onder de knie krijgen,

doordat ik ze train en beter maak.”

'Een heel sociaal mens'
“Als opvolger van Mitchell van der Gaag zochten we een innovatieve

trainer, die met de spelers meer uren zou maken dan gebruikelijk. Ie-

mand die, ondanks onze beperkte middelen, het elftal herkenbaar zou

laten voetballen. En we waren, gezien de goede prestaties van de laat-

ste jaren en het daaraan gekoppelde verwachtingspatroon, toe aan

een trainer met ervaring.

Uiteindelijk viel de keuze op Adrie, zoals we eerder Marinus Dijkhuizen

bij de amateurs van De Meern wegplukten. Die beslissing pakt voor-

alsnog prima uit. We worden geroemd om ons goede, aanvallende

voetbal, de spelers hebben zichtbaar plezier en er is een prima werk-

sfeer. Ook de resultaten zijn goed, waardoor Adrie in de media niet lan-

ger de fysiotherapeut van Excelsior is, maar de trainer.

Soms mis ik wel de verbetenheid in onze ploeg. De beeldvorming is

dat Adrie liever met mooi voetbal verliest, dan dat hij met lelijk voet-

bal wint. Hij zal er echter rekening mee moeten houden, dat in het

betaald voetbal alleen de winst telt. Adrie is een heel sociaal mens.

In het profvoetbal hebben spelers echter vaak eigen belangen, dus

hij zal de spelersgroep soms kort moeten houden. Het tactisch ver-

mogen van de tegenstanders is ook groter dan die in het amateur-

voetbal. Aan die aspecten moet hij wennen, maar overall zijn we zeer

tevreden met hem.”

Ferry de Haan, algemeen directeur Excelsior
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“Het trainersvak kun je opknippen in een

aantal rollen”, zegt Rijsdijk. “Behalve trainer

ben je ook motivator, communicator,

psycholoog en analist. Je moet al die

verschillende rollen in je hebben, of je nu bij

de profs of bij de amateurs werkt. Ik ga mij

dus niet anders gedragen nu ik bij Sparta zit

en ik denk ook niet ineens anders over

voetbal. Waar je ook werkt: je moet vooral

jezelf blijven.”

Hollandse School
“In Nederland hebben we te lang

vastgehouden aan de zogenaamde Hollandse

School”, antwoord Rijsdijk op de vraag wat hij

van het Nederlandse voetbal vindt. “De

grootste resultaten hebben we behaald met

een andere speelwijze dan het traditionele

1:4:3:3. In 1988 wonnen we het Europees

Kampioenschap met twee aanvallers en ook

bij de WK's in 2010 en 2014 speelden we in

een andere formatie.”

Poldervaart: “Vergeet niet dat Ajax anderhalf

jaar geleden nog in de finale van de Europa

League stond. Dus zo slecht zijn we niet. Ik

ben het ook niet eens met de opvatting dat we

in Europa minder succesvol zijn, omdat we

teveel op kunstgras zouden voetballen. Het is

waar dat je op kunstgras andere spelers

opleidt, maar de top zes van de eredivisie, die

ons meestal in Europa vertegenwoordigt,

speelt maar een paar wedstrijden per jaar op

kunstgras. Dat heeft echt geen invloed op hun

prestaties in de Europese toernooien.”

Het feit dat Ajax en PSV recentelijk tot de

groepsfase van de Champions League

doordrongen én de kleine nederlaag die

Nederland in de Nations League tegen

Frankrijk leed, zijn wat Rijsdijk betreft

lichtpuntjes op weg naar herstel. “In de jaren

zeventig hadden we een goede lichting

spelers, vanaf 1988 volgde er een lange

periode met zeer veel voetbaltalent en nu

komen er weer jongens aan als Frenkie de

Jong, Matthijs de Ligt en Steven Bergwijn. Ik

denk dat Nederland voor de komende jaren

hartstikke interessante spelers heeft.”

Overlevingsdrang
Volgens Poldervaart missen veel Nederlandse

spelers wel een bepaalde overlevingsdrang.

“Ik zeg weleens tegen mijn spelers dat ze hun

Henk van Stee, technisch manager Sparta

'Veelzijdig en ongelofelijk ambitieus'
“Wij zochten voor Jong Sparta iemand met ervaring als hoofdtrainer. Iemand die complemen-

tair was aan de assistenten Nico Jalink en Nourdin Boukhari, die spelers individueel beter

maken. Omdat je bij Jong Sparta van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig bent, zochten

we ook iemand uit de omgeving van Rotterdam.

Jeroen liep stage bij ons, deed het bij Excelsior Maassluis heel goed, is veelzijdig en ongelofe-

lijk ambitieus. Naast trainer van Jong Sparta zou hij één dag in de week Henk Fraser gaan as-

sisteren bij het eerste elftal. Vanaf het begin is hij echter alle dagen bij de A-selectie betrokken.

Het klikt duidelijk tussen hem en Fraser en Aleksander Rankovic, de andere assistent.

Ik was ook ooit trainer van het tweede elftal van Sparta en assistent bij het eerste en zie wel wat

van mijzelf in Jeroen terug. Hij is hele dagen met voetbal bezig, hij is gedreven, hij bereidt zich

goed voor en kan prima zijn elftal neerzetten. Ik zie zijn trainingen terugkomen in de wedstrij-

den en de spelers maken progressie. 

Een trainer kun je echter pas goed beoordelen als hij onder druk komt te staan. Ik weet nog niet

hoe Jeroen omgaat met conflictsituaties en hoe hij reageert op spanningsvelden. Wat ik wel zie,

is dat hij elke dag leert van de mensen om hem heen en dat hij alle informatie als een spons in

zich opneemt.

Een trainer die afkomstig is van de amateurvoetbal moet bij de profs krediet opbouwen. Dat

duurt vaak even. Louis van Gaal werd kampioen met AZ na een slechte serie, voor Giovanni van

Bronkhorst gold bij Feyenoord hetzelfde. Een beginnende coach was waarschijnlijk wegge-

stuurd. Maar ik ben ervan overtuigd, dat er bij de amateurs hele goede trainers rondlopen. Het

is mooi om te zien wat Adrie Poldervaart nu bij Excelsior presteert. En wat Jeroen betreft: hij

heeft alles in zich om in de toekomst ergens hoofdtrainer te zijn.”
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eigen carrière bij elkaar voetballen. Dat

beseffen de meesten onvoldoende. Er is echt

meer uit te halen als je meer uren maakt en

intensiever traint. Ik vind ook: het is leuk om

de bal van je tegenstander af te pakken. Dat

benoemen we veel te weinig. Voetballers kun

je technisch en tactisch een hoop leren, maar

dat onderdeel niet. Verdedigen en ballen

veroveren moet in je zitten.”

“Bij PSV-Ajax was de urgentie om te winnen

bij PSV veel meer zichtbaar”, vult Rijsdijk aan.

“Een spelers als Lozano straalt uit, dat hij ten

koste van alles wil winnen. Dat gif zou ik bij

Nederlandse voetballers ook meer willen zien.

Daar moet in de opleiding en scouting

nadrukkelijker op geselecteerd worden. In

bijna alle ploegen waarmee Nederland in het

verleden succesvol is geweest, zaten wel een

paar vieze winnaars. Dat type speler is

onmisbaar.”

Duim
De coaches zullen in dat opzicht meer moeten

eisen van hun spelers, vindt Rijsdijk. “Ik train

veel op omschakelmomenten, waarmee ik

scherpte en oplettendheid probeer te

creëren. Ik heb weleens een speler na een

half uur gewisseld, omdat hij steeds opnieuw

de fout inging. Natuurlijk is dat voor die speler

niet fijn, maar je kunt een voetballer niet

ongestraft steeds dezelfde fout laten maken.

Er is nauwelijks nog een aanspreekcultuur. Op

straat zeggen we niets, omdat we bang zijn

voor de gevolgen. Die mentaliteit zie je terug

in het veld. Ik vind dat spelers elkaar best

meer mogen aanspreken op gedrag en het

nakomen van afspraken. Hoe vaak zie je

tegenwoordig niet een speler zijn duim

omhoog steken bij een slechte bal van een

ploeggenoot. Daar kan ik mij behoorlijk aan

ergeren.”

Poldervaart plaatst wel een kanttekening bij

de opmerking van Rijsdijk. “Het zijn vooral de

betere spelers in de selectie, die hun

collega's moeten durven aanspreken. Als een

van de mindere goden iets zegt, krijgt hij

waarschijnlijk te horen, dat hij eerst eens een

bal naar de goede kleur moet spelen.”

FIFA18
Terwijl Danny Buijs bij FC Groningen niet

bepaald een soepele start kent, maken

Poldervaart en Rijsdijk de eerste maanden

indruk bij hun nieuwe club (zie kader, red.).

Hoe kijken zijzelf tegen hun ontwikkeling aan?

Poldervaart: “Ik lees en praat veel over

voetbal met collega-trainers, ga naar

bijscholingscursussen, ben bezig met Action

Type om mijn spelers nog beter te begrijpen

en te benaderen en leer steeds meer over het

gebruik van data en de techniek van het

knippen en plakken van beelden. Elke dag is

voor mij een leerproces.”

“Voor mij geldt ongeveer hetzelfde”, vult

Rijsdijk aan, om zijn collega vervolgens nog

een laatste tip mee te geven. “Ik speel met

mijn zoontje soms FIFA18 op de Playstation.

Daar leer je ook van.”

Jeroen Rijsdijk 
Geboren: 24 mei 1977

Sinds 2018      Jong Sparta

2015 – 2018     Excelsior Maassluis

2010 – 2015     SHO 

2009 – 2010     ASWH

Rijsdijk werd met SHO in 2012 kampioen in de

tweede klasse D. Twee seizoenen later pro-

moveerde hij met SHO via de play-offs zelfs naar de hoofdklasse, waaruit hij

een jaar later ook weer degradeerde. Met Excelsior Maassluis werd hij in

2016 kampioen in de Topklasse en de laatste algeheel amateurkampioen. Ook

won hij het seizoen erop met die club de Supercup. 

Adrie Poldervaart 
Geboren: 20 december 1970

Sinds 2018      Excelsior Rotterdam

2015 – 2018     Barendrecht

2012 – 2015     Zwaluwen Vlaardingen

2005 – 2012     Spijkenisse

2003 – 2005     Nieuwenhoorn

1998 – 2002     OHVV

Poldervaart werd in 1998 kampioen met derdeklasser OHVV en won in

2007 en 2010 periodetitels met eersteklasser Spijkenisse. In 2015 ontving

hij, als trainer van Zwaluwen uit Vlaardingen, de Rinus Michels Award

voor beste amateurtrainer.

‘ELKE DAG IS VOOR MIJ EEN LEERPROCES’
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Het werd medio vorig jaar met de meest

mogelijke stelligheid verkondigd. Het

integratiebeleid was mislukt! Het moest

anders. Van het ‘inpassen’ in de Nederlandse

samenleving werd afstand genomen en het

toverwoord werd ‘aanpassen’. Is anno 2018 alles

onder controle? Verre van dat! De tegenstellingen

zijn alleen maar groter geworden en hele volksstammen trekken zich terug achter muren van

hun eigen verworvenheden en achtergronden. Het migrantendebat staat in het centrum van

vele discussies. In de Tweede Kamer, in praatprogramma’s, maar ook in kantines en

huiskamers.  Van enige vorm van toenadering is eigenlijk weinig sprake. Het gaat niet alleen

om vluchtelingen die hiernaartoe zijn gevlucht, maar helaas ook over mensen die hier zijn

geboren maar zich nog steeds vreemdeling in eigen land voelen. Ik heb het al eens vaker

gezegd, de sportwereld en het voetbal in zijn bijzonder zou hier een cruciale rol in moeten en

kunnen vervullen. 

Helaas kiezen allochtone Nederlanders die hier zijn geboren en in deze voetbalcultuur zijn

opgegroeid voor hun tweede vaderland, waar ze nauwelijks komen en na hun voetbalcarrière

ook niet naar terug gaan.  El Ahmadi, Ziyech, de broertjes Amrabat en recentelijk ook

Mazraoui kozen voor Marokko, maar hebben onmiskenbaar Nederlandse kenmerken. Ik maak

me sterk als El Ahmadi na zijn actieve voetbalcarrière niet gewoon een functie bij FC Twente

gaat krijgen. 

Ook op lagere niveaus zien we dit probleem. Welke trainer heeft niet te maken met de

tegenstellingen die de verschillende culturen met zich meebrengt. Wie kent niet de veel

gehoorde opmerking ‘je moet er niet meer dan drie, hooguit vier in je elftal hebben, anders

wordt het een zooitje’? Daar wordt dan mee bedoeld dat door de verschillende culturen er

nauwelijks een team te formeren is. Het huidige politieke klimaat werkt ook al niet florissant

mee. Het populisme viert hoogtij, iets waar ook de traditionele partijen niet meer vies van zijn.

De ronduit schofferende boodschap van Wilders en de meer omfloerste mening van een

Baudet vindt een voedingsbodem in onze samenleving.  Wat velen niet onder ogen willen zien

is dat een multiculturele samenleving iets is wat bestaat en niet meer verdwijnt. Het is een

gegeven en we hebben er mee te maken of we willen of niet. Een ‘wit’ Nederland is een

illusie. Zou een Ziyech in het huidige Nederlandse elftal geen toegevoegde waarde kunnen

zijn? Het antwoord hoef ik eigenlijk niet te geven.

Ik heb zelf jarenlang met veel culturen mogen werken en weet dat samen voetballen voor

toenadering en ook voor begrip zorgt. Ja, ook ik heb meermalen sommigen een enorme schop

willen verkopen als ze zich weer eens verstopten achter een gebrek aan respect, maar het

voorhouden van een spiegel werkt vaak beter dan ze over de rand kieperen. Aanpassen werkt

van twee kanten. Ik heb geen zin in een samenleving waar we met de rug naar elkaar toe

staan. Ik moet er niet aan denken als over een paar jaar ene Howick toch kiest voor het

nationale team van Armenië, als hij de capaciteiten ervoor heeft. 

Dan hebben we echt iets niet goed gedaan. 

Hans Bijvank     

INTEGREREN? 






