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VOORWOORD

Van de voorzitter

Wanneer ik begin aan dit voorwoord is het 23 januari 2021. Het is 

de dag waarop Nederland te maken krijgt met de avondklok. 

Het is meer dan 75 jaar geleden, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog (WOII), dat we voor het laatst te maken hebben gehad met deze 

maatregel. Dit keer is de reden geen oorlog, maar de corona-pandemie. 

Ondanks deze pandemie en het invoeren van een avondklok, is het voor de 

VVON ook een jubileumjaar. Dit jaar, op 23 maart 2021, is het precies 75 

jaar geleden dat de VVON werd opgericht. De oorlog was nog maar kort 

ten einde, toen een aantal oefenmeesters bijeenkwamen om de VVON op 

te richten. En hoewel ons leven nu deels wordt belemmerd door corona, 

mogen we niet vergeten waar we als VVON vandaan komen. We kunnen 

weliswaar geen bijeenkomsten en activiteiten organiseren ter gelegen-

heid van deze mijlpaal, maar we kunnen wel terugblikken op het bijzonder 

goede werk dat onze voorgangers hebben verricht.  

 

Als bestuur hebben we gemeend géén jubileumuitgave te maken, maar in 

alle zes de uitgaven van dit magazine in 2021, te komen met een terugblik 

op een bepaalde periode uit de geschiedenis van de VVON. In deze eerste 

uitgave van dit jubileumjaar kijken we terug op beginjaren (1946 – 1956) 

van de VVON. Als huidig voorzitter heb ik in de afgelopen maanden veel 

materiaal uit het verleden bekeken en gelezen. En dan krijg je nog meer 

respect en waardering voor het werk dat onze voorgangers hebben 

verricht. Zeker in de beginjaren, vlak na WOII, waren de omstandigheden 

niet eenvoudig. Maar toch heeft men doorgezet. Met als resultaat dat de 

VVON inmiddels behoort tot één van de grootste vakbonden en belangen-

behartigers voor voetbaltrainers in Europa.  

 

De oprichtingsvergadering vond plaats op 23 maart 1946 in hotel ‘De 

Roode Leeuw’ te Amsterdam. Dit hotel bestaat nog steeds en is gelegen 

aan het Damrak, een paar passen verwijderd van De Dam. Op 23 maart 

1946 kwamen hier welgeteld twintig trainers (toen oefenmeesters 

genoemd) bij elkaar. De notulen van deze vergadering beginnen als volgt: 

 

‘Om 04.30 opent den Heer Volgert Ris de vergadering waarop de mogelijk-

heid zal worden nagegaan te komen tot oprichting van een vereniging 

van Bonds Oefenmeesters der K.N.V.B. Het aantal aanwezige oefenmees-

ters telt 20. De pers is aanwezig door het A.N.P. Hoewel uitgenodigd 

miste Ris de aanwezigheid van het K.N.V.B. bestuur. Ris had grotere 

opkomst verwacht. Hij hoopt dat de vergadering vlot verloopt en opent 

aldus de vergadering. In het kort legt Ris dan de vergadering voor, dat uit 

verschillende gesprekken met, en van Oefenmeesters is gebleken, dat 

meer verband wordt gezocht en dat het daarom van belang is dat de 

oprichting tot stand komt’. 

 

Gedurende de vergadering worden diverse onderwerpen besproken. 

Uiteindelijk wordt aan de 20 aanwezige Oefenmeesters gevraagd of zij 

willen toetreden tot de vereniging. Alle aanwezigen gaven aan lid te willen 

worden. Daarna werd een voorlopig bestuur samengesteld dat bestond 

uit: C.L. Buenting/voorzitter, V. Ris/secretaris, P. Huisken/2e voorzitter,  

J.B. Gagel/2e secretaris en C.A. van Dijke/commissaris. Hiermee was de 

oprichting op 23 maart 1946 een feit. 

 

De eerste voorzitter van de VVON was dus Carel Buenting. Hij zou slechts 

kort voorzitter zijn. Op 21 juni 1947 nam Wim de Bois de voorzittershamer 

over. Hij zou maar liefst ruim 15 jaar (tot 16 juli 1962) voorzitter blijven. De 

ledenaantallen waren in het begin zeer bescheiden. Van 20 leden bij de 

oprichting in 1946 tot 80 in 1947 en 106 in 1950. De grote groei kwam in de 

jaren zeventig en begin tachtig. Toen werden de rayons/afdelingen opge-

richt en een nieuwe koers ingeslagen. In deze uitgave kunt u dus een 

aantal stukken lezen uit de beginjaren van de VVON. In een volgende 

uitgave meer historie en dan vooral vanuit de jaren 1957 – 1970.  

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Dan ook nog even naar de tijd waarin we nu leven. Zoals u ongetwijfeld 

heeft gelezen op onze website en/of in onze nieuwsbrief is de licentieplicht 

opgeschort tot 1 juli 2021. U krijgt dus meer tijd om de benodigde licentie-

punten te halen. Helaas kan dit op dit moment vanwege corona alleen 

maar online via o.a. de Webinars die de VVON aanbiedt. We streven 

ernaar om elke maand minimaal twee Webinars aan te bieden. Verder 

hebben wij onlangs de service voor onze leden uitgebreid v.w.b. het regi-

streren van door u behaalde licentiepunten. U hoeft geen certificaten 

meer te bewaren en niet meer in een rij te gaan staan voor het afhalen van 

certificaten na afloop van een bijscholing. U kunt nu zelfs ook uw extern 

(niet zijnde VVON) behaalde punten/certificaten uploaden en toevoegen 

aan uw persoonlijk account ‘MIJN VVON’, en wanneer u uw licentie wilt 

aanvragen/verlengen dan kunt u eenvoudig uw overzicht licentiepunten 

downloaden. Verderop in dit magazine nog een aantal aandachtspunten 

over het registreren en uploaden van licentiepunten/certificaten. En 

tenslotte vraag ik uw aandacht voor de jubileumactie ‘lid werft lid’. Kopieer 

de QR-code in dit magazine en stuur deze door naar uw collega trainers. 

Wordt iemand lid via u als bestaand lid, dan ontvangt u een mooie en 

unieke VVON-coachmap. Samen op weg naar 5.000 leden. Samen zijn we 

sterk. Ook in coronatijd. 

 

Arnold Westen, 

23 januari 2021 
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TER INLEIDING  - 10 jaar VVON

23 maart a.s. gedenken wij de dag dat 10 jaar geleden enkele jonge 
enthousiaste leermeesters in het voetbal, een ernstige poging onder-
namen om een vereniging van Voetbaloefenmeesters te stichten.  
Deze poging leidde tot het gewenste resultaat. Bij de geboorte werd 
niet gejubeld, op beschuit met muisjes werd niet getracteerd. Ieder 
die hier bij aanwezig was wist tevens, dat alleen opofferende en lief-
devolle verzorging in staat zouden zijn om de boorling in leven te 
houden, te leren staan en lopen, om zich een plaats in de gemeen-
schap (onze voetbalgemeenschap) te verwerven. Het is gelukt! Dank 
zij de toewijding van allen die er belang bij hebben, zijn we gegroeid 
tot een gezonde organisatie, tevens volledig beseffend dat wij nog ver 
van het doel zijn, wat wij bij de geboorte voor ogen stelden. 

De tekst hierboven en hieronder stond in het jubileumnummer van het VVON-magazine ‘De oefenmeester’ ter gelegenheid van het 

10-jarig bestaan van de VVON. De schrijver was de toenmalig voorzitter van de VVON, de heer Wim de Bois.  

Win de Bois was de 2e voorzitter in de geschiedenis van de VVON. Hij was voorzitter in de periode juni 1947  - juli 1962. Hij is hier-

mee één van de langst zittende voorzitters van de VVON. Hij was oud-speler van Ajax en één van de eerste gediplomeerde voet-

baltrainers in ons land. Na zijn actieve loopbaan als voetballer werd hij in 1934 trainer van Hermes DVS. Daarna maakten o.a. 

Sportclub Enschede, DFC, DOS, RBC, Go Ahead, Veendam, Oldenzaal, Quick ’20 en Tubantia gebruik van zijn diensten. Hij overleed 

op 79-jarige leeftijd als gevolg van een verkeersongeluk in zijn toenmalige woonplaats Oldenzaal. 

De VVON is opgericht op 23 maart 1946. Dat gebeurde in café-

restaurant “De Roode Leeuw” aan het Damrak te Amsterdam. De 

VVON werd in eerste instantie niet opgericht als vakbond, maar als 

vereniging en bestond uit slechts een klein groepje trainers waarbij 

de gezelligheid misschien wel de belangrijkste rol speelde 

 

In de begintijd werd een trainersdiploma eigenlijk zonder proble-

men uitgereikt aan oud-voetballers met een bepaalde staat van 

dienst. Zij konden zonder verdere opleiding direct trainer worden 

bij een club. Het volwassen worden van de VVON bracht hier 

verandering in. In de jaren ’50 ontstond “de week van Lunteren”, 

een bijscholingsweek voor trainers: uniek in die tijd. Later werden 

er in samenwerking met de KNVB erkende bijscholingen opgezet 

waar voetbaltrainers licentiepunten konden halen om hun trainers -

licentie te behouden. Sinds die tijd is er, mede door toedoen van de 

VVON, veel veranderd. Voetbaltrainer wordt nu gezien als een vak. 

En dit is wel eens anders geweest. 

 

Het bestuur van de VVON heeft niet gekozen voor het samenstellen 

van een jubileumnummer. Wel zal er in alle zes de uitgaven van ons 

magazine ‘De TrainerCoach’ in 2021 aandacht besteed worden aan 

een bepaalde periode uit het bestaan van de VVON. In deze eerste 

uitgave van 2021 aandacht voor de beginjaren van de VVON. Het 

betreft bijdragen/artikelen uit het jubileumnummer van 10 jaar 

VVON. De cover van dit jubileumnummer uit 1956  treft u aan op 

pagina 2. 

 

Veel leesplezier, bestuur VVON 

75 jaar - VVON de beginjaren
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De oorlogsellende was achter de rug. Vrijwel  ieder burger voelde zich 
van een zware last bevrijd, was geladen met activiteit en voelde de drang 
in zich om mee te helpen een betere wereld op te bouwen.  
 
Veel illusies zijn in rook opgegaan, maar de gedachten die verschillende 
oefenmeesters bezielden om een vereniging van voetbaloefenmeesters te 
stichten, met het doel door samenwerking zowel het peil van de oefen-
meesters te verbeteren als betere sociale voorwaarden te verkrijgen, werd 
bereikt. Hulde aan de mannen die in de oprichting een belangrijk aandeel 
hadden. Wij denken aan Carel Buenting, onze eerste voorzitter, aan Piet 
Huisken onze penningmeester, aan Volgert Ris en aan Gagel. Een regle-
mentscommissie ging aan het werk. Mr R. W. Piek verleende zijn dien-
sten als adviseur, terwijl 1 november 1947 de koninklijke goedkeuring 
verkregen werd. 
Nu bijna 10 jaar later denk je terug aan talrijke gebeurtenissen die blij-
vende herinneringen hebben achtergelaten. Aan hen die veel, zeer veel 
van hun vrije tijd offerden om onze zaak te dienen. Namen noemen van 
meerdere leden is verleidelijk, maar laat ons het niet doen.  
Ieder jaar werd contact verzocht en verkregen met de T.C. van de 
K.N.V.B. om de problemen te bespreken, die voor ons voetbal en voor 
ons zelf van groot belang zijn. Wij denken aan de examens voor oefen-
meesters, vaststelling van de data van ingang en opzegging der contrac-
ten, de waardering van onze diploma's ten opzichte van de buitenlandse 
diploma's, de bestrijding van de clandestiene training, vaststelling mini-
mum salaris, de instelling van applicatiecursussen, toewijzing kaarten 
voor Interlandwedstrijden, diploma's voor oefenmeesters, beperking van 
het aantal buitenlandse trainers, het zogenaamde gratis trainen door spe-
lers bij andere verenigingen, belangstelling kweken voor Lunteren (re-
dactie: dit was de voorloper van de huidige bijscholingen), kortom me-
nen wij te kunnen verklaren dat al onze problemen met de heren van de 
T.C. besproken zijn.  
 
Resultaten? Inderdaad ze zijn er; de bestrijding van de clandestiene trai-
ning werd aangepakt, ofschoon nog steeds klachten ontvangen worden. 
Gratis trainen van een andere vereniging dan waar men lid van is, is niet 
meer mogelijk. Helaas is een nieuwe maas in het net ontdekt. X wordt lid 
van een vereniging in de wetenschap onder tafel betaald te worden. Zijn 
nieuwe vereniging vraagt (lang niet altijd) toestemming dat speler X zijn 
clubgenoten traint, wat in de meeste gevallen wordt toegestaan. Maar hoe 
dan ook, met of zonder toestemming van de K.N.V.B. X traint en de can-
didaat oefenmeester krijgt geen kans. Een kaart voor een Interlandwed-
strijd kan rechtstreeks door oefenmeesters en candidaat oefenmeesters bij 
het Bondsbureau worden aangevraagd en wordt ook toegewezen, mits 
men niet te laat met zijn aanvraag komt. Men gaat akkoord met onze mi-
nimum salarissen, maar kan er niets aan doen als er verbintenissen tot 
stand komen, die er onder zijn. De heffing van de licentiegelden blijft. 
Een extra belasting, die bij het aangaan van een nieuw contract door ons 

gebillijkt wordt, maar als een onbillijke heffing gevoeld wordt voor ieder 
volgend jaar dat men bij de zelfde vereniging in dienst blijft. Diploma's 
voor de gediplomeerde oefenmeesters kunnen ieder jaar bij het Bondsbu-
reau worden aangevraagd en worden ook verstrektt. Met een pensioenre-
geling zijn wij nog net zo ver als 10 jaar geleden, de kans is er dat in de 
toekomst bij het betaald voetbal een regeling tot stand komt. Medewer-
king voor Lunteren is prima, terwijl wij tevens op een subsidie van de 
K.N.V.B. mogen rekenen. De applicatiecursussen zijn tot stand gekomen, 
waar onze candidaat oefenmeesters de vruchten van kunnen plukken. 
Voor de jaarcontracten bestaat een vaste regeling wat betreft de data van 
ingang en ontbinding. 

Talrijk zijn de keren dat wij op het Ministerie van 0. K. en W. op bezoek 
waren, soms gelijktijdig met een delegatie van de K.N.V.B. Steeds zijn 
wij door Dr. Miedema, met volledig begrip voor onze verlangens ontvan-
gen, terwijl ook de heer Schumächer van het bureau van Sociale Zaken 
veelal aan de besprekingen deelnam. Toename van het aantal buitenland-
se oefenmeesters is in de toekomst alleen mogelijk, als er geen erkende 
Nederlandse oefenmeesters beschikbaar zijn.  

Wettelijke bescherming van ons beroep, misschien komt dit eens tot 
stand. Voorlopig zijn wij geheel aangewezen op de welwillendheid van 
het K.N.V.B. bestuur. Acht men het noodzakelijk ons diploma, wat be-
haald is onder toezicht van de K.N.V.B., de rechten toe te kennen die de 
exameneisen rechtvaardigen, dan moet de waardering van dit diploma 
ook uitgedrukt worden door het treffen van maatregelen, die het onmoge-
lijk maken dat onbevoegden als oefenmeester in dienst genomen kunnen 

Wel en wee van tien jaar 

Wanneer je deze tekst uit 1956 leest dan zijn er verschillende 

onderwerpen die toen speelden en nu nog steeds aan de orde 

zijn. Ook toen was er al sprake van onbevoegd trainen. En we 

kunnen vaststellen dat dit onderwerp nog steeds regelmatig op de 

agenda staat wanneer VVON en KNVB met elkaar in gesprek zijn. 

We kunnen dan ook na 75 jaar wel concluderen dat onbevoegd 

trainen van alle tijden is, en dat het alleen al wat betreft dit onder-

werp goed is dat de VVON die strijd nog steeds blijft aangaan.
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Slechts met eerbiedige schroom kan men het werk van de diamant-
slijper gadeslaan. Wat een geduld, welk een verantwoordelijkheid. 
Eén kleine, onjuiste handeling en de kostbare steen is bedorven en 
vrijwel waardeloos.  
 

Figuurlijk gedacht, zie ik de voet-
bal oefenmeester als een diamant-
slijper.  
Het is immers zijn roeping onze 
kostbare, nog onvolledig 
bewerkte, diamant, onze jeugd, in 
zijn moeilijke jaren tussen school 
en maatschappij, te helpen 
vormen. Niet enkel naar het 
lichaam, maar vooral naar de 
geest. Immers enkel oefenen van 
het lichaam naar Spartaanse 
wetten, levert de gedrilde, mecha-

nische mens zonder moraal. Daarom mag de oefening van de geest nooit 
ontbreken. Wie zich geroepen weet de jeugd te vormen en te leiden, moet 
dus méér dan louter voetbaltechniek kunnen inzetten.  
 
Vroeger - de vaders van onze oefenmeesters waren nog niet geboren - 
wist men al van oefenen, maar men dacht daar nog anders over. In de 
NEDERLANDSCHE SPORT", het grote blad van "1889, heet het: 
,,kunstmatige lichaamsoefening is een onschuldig vermaak, een heer-
lijk middel tegen de zo gevaarlijke verveling. Vertederde jongens zijn 
slaven, zodra zij man zijn geworden. Een pieperig opgevoed ventje ziet 
tegen alles op."  
 

Tegenwoordig zien en zeggen wij het anders, beter en dieper van zin, 
naar ik meen. Onze oefenmeesters hebben gelukkig een ruimere opvat-
ting van hun taak. De jeugd van 1956 telt geen ‘vertederde jongens’ 
meer, die zich vervelen en tegen alles opzien. Zij is niet meer statisch, 
maar dynamisch. Niet berustend, maar rusteloos. Daarom moet zij geleid 
en gevormd worden, want juist voor de moderne jeugd bestaat het gevaar 
slaaf te worden. Slaaf van sportverdwazing van een eenzijdige, dus onge-
zonde lichaam cultus. Wat een geduld, welk een verantwoordelijkheid 
voor onze oefenmeesters. Eén verkeerde handeling, één onjuist voor-
beeld kan de aan hun zorgen toevertrouwde jonge mens ernstig schaden.  
 
Onze sport, onze bond mag zich gelukkig prijzen met de vele goede 
oefenmeesters, die onverdroten hun beste krachten aan onze jeugd 
wijden. Dat zij zich in een landelijke Vereniging van voetbaloefenmees-
ters kunnen bezinnen op de betekenis en waarde van hun mooie en moei-
lijke taak, acht ik kostelijk en daarom verheug ik me oprecht in het 
tienjarig bestaan van deze vereniging. Moge zij nog lang een hechte band 
vormen voor de diamant-bewerkers van de voetbaljeugd.  
 
In 1956 spreken we niet met meer over ‘kunstmatige lichaamsoefening’, 
zeker niet als een ‘heerlijk middel tegen verveling’. 'Desondanks kan ik 
van harte instemmen met het slot van het betoog in het blad van 1889: 
dat wij door dit oefenen streven naar een volmaaktheid, die " bekoorlijk 
is". Een volmaaktheid van evenwicht tussen lichaam en geest van onze 
Jeugd, de diamant van ons volk, in en door de voetbalsport gekweekt. 
Oefenmeesters moeten rijke lieden zijn, want hij is immers de rijkste 
man, die de mens het meest verrijkt.  
 
Ir. H. F. HOPSTER Voorzitter K.N.V.B 

Diamant-bewerkers 

worden. Gezien de besprekingen met een vertegenwoordiging van de 
Sectie Betaald Voetbal hebben wij vertrouwen, dat wat dit punt be-
treft in de toekomst een gezonde regeling tot stand zal komen, temeer 
omdat wij overtuigd zijn dat ook de leden van de T.C. hier voorstan-
ders van zijn.  
 
Wat onze interne aangelegenheden aangaat; helaas staan nog talrijke 
oefenmeesters en candidaat oefenmeesters aan de kant te kijken. Ons 
orgaan heeft onvoldoende medewerking van de leden, voor contact  -
vergaderingen bestaat vrijwel geen belangstelling. Ons spaarfonds telt 
maar weinig spaarders. Vergaderingen voor interlandwedstrijden trok-
ken in hoofdzaak belangstelling omdat de leden hun reisgeld groten-
deels vergoed kregen. Men liet zich veelal te laat zien. Het bestuur 
meende dan ook, dat gezien de kosten, dergelijke vergaderingen niet 
verantwoord waren. Er zijn gelukkig ook gunstige perspectieven. In 
de loop der jaren heeft zich een hechte kern gevormd. Men heeft wel 

eens gedacht dat onze vereniging uit elkaar zou spatten. Ook wij we-
ten dat er leden zijn, die menen dat men ijzer met handen kan breken, 
die menen dat wij met de vuist op tafel moeten slaan, om onze wil 
aan anderen te kunnen opleggen. Wij bezitten het vertrouwen van het 
K.N.V.B.-bestuur, van de T.C. en K.C. van de K.N.V.B.  
 
Door eerlijke strijd, door taaie volharding, door begrip van de moei-
lijkheden van anderen, door altijd maar te schaven aan de problemen 
die ons in de uitoefening van ons beroep belemmeren, zullen wij stap 
voor stap onze redelijke eisen ingewilligd krijgen. Niets moeten wij 
verzuimen om onze vakkennis het best denkbare peil te doen berei-
ken. Ook wij hebben plichten, laat ons dat nimmer vergeten. En nu 
voorwaarts, met frisse moed blijven strijden voor ons voetbal, voor 
onze rechten en voor onze vereniging van Voetbaloefenmeesters.  
 
W. DE BOIS, Voorzitter  
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bestaat de Vereniging van Oefen-
meesters 10 jaar. Een mijlpaal en dus 
een aanleiding om eens even stil te 
blijven staan en uit te roepen: ‘Is dat 
al weer 10 jaar geleden?’ Een gele-
genheid om zich vragen te stellen en 
zich af te vragen of het zin had om 
een organisatie te stichten, die in haar 
vaandel het devies opnam om de be-
langen te behartigen van allen, die be-
trokken waren en zijn bij het geven 
van voetbaltraining. 
 

Als ik dan zie, wat er tot heden bereikt is dan mag er zeker een woordje 
van waardering af. Waardering voor de werkers, die steeds op de bres 
staan om de voetbaltrainers te steunen in hun moeilijkheden, die niets 
nalaten om de positie van die oefenmeesters met alle beschikbare mid-
delen te bevorderen en die daarbij geen gemakkelijke taak hebben. Die 
uitvoering geven aan de wens om de vakbekwaamheid op te voeren 
(Lunteren -hier vonden de eerste bijscholingen plaats/redactie. - en 
eventuele andere bijeenkomsten) die niet vermoeid raken de leden op 
alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat slechts voortdurende 
samenwerking en het "waken v.oor de goede zaak" kunnen bewerkstel-
ligen dat allen, die hun positie en levensomstandigheden min of meer 
in de hand hebben, steeds rekening blijven houden met hun, zij het nog 
steeds te beperkte machtsmiddelen, belichaamd in de organisatie van 
voetbaloefenmeesters. Waardering ook voor die groep van leden, die 
hun belang duidelijk zien en die minder actieve leden steeds weer op-
wekken hun voorbeeld te volgen. Er is werkelijk iets bereikt ,en .... 
moeizaam veroverd. Er zijn ook nog steeds vele wensen. Zou men geen 
organisatie hebben dan zou er eenvoudig geen kans zijn dat men ver-
dere veroveringen maakt. Hiermede alleen al is bewezen dat het zin 
had een Vereniging voor Oefenmeesters te stichten.  
 
Veel is er in de loop van de 10 jaren, die thans verstreken zijn geconso-
lideerd. Vanaf het begin hebben verschillende dingen de aandacht ge-
had, waaronder Lunteren en het maandblad. Het is minder de verdien-

ste van hen, die het begin maakten dan van de kerels, die door .alle ja-
ren heen de volharding wisten op te brengen om steeds maar weer 
voort te gaan, waarbij het waarachtig niet zo is, dat zij hiermede in de 
eerste plaats hun eigen persoonlijke belangen dienden. Integendeel, Zij 
hebben altijd en telkens weer het algemeen belang van de groep op de 
voorgrond geplaatst, waarin uiteraard opgesloten lag dat het bereikte 
voor het geheel ook hen in dezelfde mate ten goede kwam. Vele van 
degenen, die toen voorgingen zijn dezelfden van de consolidatie en de-
zelfden die de toekomst van dag tot dag in het oog houden. Het feit dat 
de Vereniging deze mijlpaal bereikte, moet hen de nodige voldoening 
geven en hen inspireren om verder te gaan.  
Als geïnteresseerde toeschouwer op een afstand, die de begintijd mocht 
meemaken en die aan die tijd nog altijd met zeer veel genoegen terug-
denkt, spreek ik gaarne de wens uit, dat in de nabije toekomst alle po-
gingen, die U met elkaar aanwendt om de positie van de oefenmeester 
te verbeteren, succes mogen hebben. Het is U van harte gegund, juist 
omdat de waardering van de zeer moeilijke arbeid, die des oefenmees-
ters is, doch die niet altijd naar waarde wordt geschat, U hier zonder 
twijfel recht op geeft. Maar al te vaak wordt er over het beroep van oe-
fenmeester gesproken in de geest van een gemakkelijk baantje, dat veel 
vrije tijd laat en een korte arbeidstijd meebrengt. Iedere insider weet dat 
dit nonsens is, althans indien men zijn taak serieus opvat en met volle-
dige inzet van zijn krachten verricht. Er zijn maar weinig dingen moei-
lijker dan jonge mensen voor te gaan en op te voeden, niet alleen om 
goede voetballers van hen te maken, doch hen daarnaast te leren dat er 
nog iets meer van hen verlangd wordt, namelijk dat zij via de sport de 
waarde leren kennen van de woorden ‘opoffering, samenwerking, spor-
tiviteit, bescheidenheid enz.’ waardoor zij voor hun verdere leven iets 
meer meekrijgen dan voetbalvaardigheid, die vergankelijk is. Voorwaar 
voor de man, die moet medewerken dit eindresultaat te bereiken, geen 
gemakkelijke opgave. Vooral niet nu de veranderde constellatie in de 
voetbalwereld hierbij extra moeilijkheden heeft opgeworpen. 
 
Luitjes proficiat, sterkte in de komende jaren en een maximum aan 
succes.  
 
C.L. (Carel) BUENTING, de Eerste Voorzitter van onze Vereniging

Nog heel even en dan...

De 1e voorzitter van de KNVB was Pim Mulier (1889 – 1892). Pim Mulier was nog een 2e periode voorzitter van de KNVB en wel in het jaar 
1897. Hans Hopster was de 10e voorzitter in de geschiedenis van de KNVB. Hij was voorzitter van 1953 tot 1957. 

Historisch overzicht voorzitters VVON 

Carel Buenting: maart 1946 – juni 1947 

Wim de Bois: juni 1947 – juli 1962 

Jan van Asten:  juli 1962 – mei 1974 

Jan Rab:  mei 1974 – mei 1977 

M.F. Debruyn:  mei 1977 – mei 1987 

Wim Hoeben:  mei 1987 – mei 1994 

Nico de Frel:  mei 1994 – mei 2008 

Arnold Westen:  mei 2008 - heden 
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Van corona lijkt deze tweede zaterdag van 2021 geen sprake aan de 

noordkant van Sportpark Middenmeer. Terwijl de velden van de clubs in de 

naaste omgeving WV-HEDW, SC Overamstel, FC Ankaraspor, GeuzenMid-

denmeer, TOS Actief, TOG, Real Sranang en JOGA Fortius er vrijwel verla-

ten bijliggen, zijn die van Zeeburgia bezet met jeugdvoetballers die een on-

derlinge wedstrijd afwerken. Langs de drie velden staan spelers van 

andere teams ongeduldig te wachten tot zij ook de wei in mogen. En buiten 

de afrastering van het sportcomplex zien we het inmiddels vertrouwde 

beeld. Ouders, sommigen met enige afstand tot elkaar, anderen gezellig op 

een kluitje, kijken met veel interesse naar hun voetballende kroost. 

Voetbalacademie 

In het fraaie clubhuis treffen we Hoofd Opleiding Mike Kolf. Hij 

geeft leiding aan de technische staf, die bestaat uit trainers, coör-

dinatoren en het Talentteam en is verantwoordelijk voor het proces 

van talentontwikkeling en talentherkenning, het functioneren van 

de jeugdtrainers en het samenstellen van de selecties. Ook Roger 

Karamat Ali is aangeschoven. Het Hoofd Operationele Zaken richt 

zich voornamelijk op de organisatorische aspecten binnen de Zee-

burgia Voetbalacademie, zoals de communicatie met de trainers-

staf, de leeftijdscoördinatoren en het bestuur. 

Bij de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia lijken de talenten aan de bomen te groeien. Niets is 
minder waar. Dat ieder jaar ongeveer dertig jeugdspelers naar profclubs vertrekken is het gevolg van 
hard werken, zegt Hoofd Opleiding Mike Kolf, wiens methode overduidelijk zijn vruchten afwerpt. 
“Wij hebben bewezen de voetbalkwaliteiten van spelers zo te ontwikkelen, dat ze hun persoonlijke 
maximum bereiken.” 
 
Tekst en beeld: Martin Veldhuizen 

'METHODE KOLF' ALS BASIS VOOR 
TALENTONTWIKKELING

Jeugdopleiding Zeeburgia 
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Het in 1919 opgerichte Zeeburgia is een kweekvijver van voetbaltalent 

en geldt als hofleverancier voor het profvoetbal (zie kader). Kolf is 

sinds 1998 actief bij de club, waar hij als jeugdtrainer van het team van 

zijn zoon begon. Van 2008 tot 2014 was hij trainer van het eerste elftal, 

dat hij van de derde naar de eerste klasse leidde. Sinds 2000 bekleedt 

Kolf de functie van Hoofd Opleiding van Zeeburgia. De club groeide de 

afgelopen twee decennia, mede dankzij de aanpak van Kolf, van drie 

teams naar 1200 leden. Wat is zijn geheim? 

 

Methode Kolf 

Het geheim van de 'Methode Kolf ' zit ‘m niet in bijzondere trainingsvor-

men, zegt Kolf zelf. “Ieder kind heeft talent, je kunt iedereen leren voet-

ballen en elke trainer beschikt over trainingsvormen waarmee kinde-

ren hun voetbalvaardigheden kunnen ontwikkelen. Dus daarmee ga je 

het verschil niet maken. Het gaat erom dat je kinderen bewust maakt 

van het feit, dat áls ze iets willen bereiken, daar echt alles voor moeten 

doen én laten. Willen zij zich ontwikkelen, dan moeten ze vlieguren ma-

ken. In onze opleiding vormt mentaliteit daarom de basis. Gelukkig wil-

len spelers in de jeugdopleiding van Zeeburgia altijd voetballen. Ze 

zeggen geen training of wedstrijd af omdat ze geen zin hebben, omdat 

het slecht weer is, of omdat hun oma jarig is.” 

Kolf merkt dat veel trainers kijken naar wat spelers niet kunnen. “Wij 

hebben bewezen de voetbalkwaliteiten van spelers zo te ontwikkelen, 

dat ze hun persoonlijke maximum bereiken. We besteden veel aan-

dacht aan een goede functionele techniek, zodat spelers tijdens trai-

ningen en wedstrijden onder druk van een tegenstander de bal goed 

kunnen aannemen en inspelen. Maar mentaliteit is in onze opleiding 

het allerbelangrijkste. Zonder doorzettingsvermogen, de wil om te 

knokken en intrinsieke motivatie komen spelers er niet.” 

 

Kolf vertelt dat kinderen bij Zeeburgia daarom al op jonge leeftijd met 

weerstand worden geconfronteerd. “We laten één team in ondertal  

spelen of met een 1-0 achterstand beginnen en vervolgens krijgen ze 

de opdracht om de partij te winnen. De verliezers moeten zich na af-

loop bijvoorbeeld vijftig keer opdrukken of een aantal sprints afwerken. 

Aan het eind van de training, als spelers moe zijn, spelen we vaak ook 

nog een 'partijtje scherp', zodat ze leren ondanks die vermoeidheid 

door te gaan. En veel teams spelen in een leeftijdscategorie hoger, zo-

dat ze meer weerstand ervaren.” 

 

Barrières 

In de jeugdopleiding van Zeeburgia werken ze ook met wat Kolf barriè-

res noemt. “Een buitenspeler die tijdens wedstrijden niet voldoende 

omschakelt, zetten we tijdens de training op de backpositie. De mede-

speler die op zijn positie loopt, fluisteren we in dat hij niet mag meever-

dedigen. Verder krijgt de back van de tegenpartij aan die kant van het 

veld juist de opdracht om continu mee op te komen. De buitenspeler 

die als back is geposteerd, krijgt daardoor steeds te maken met een 

overtal, waardoor hij er vanzelf achterkomt hoe het is als hij niet om-

schakelt en zijn ploeggenoot laat zakken. Verder werken we in een 

partijspel soms met zones, waarin een maximaal aantal spelers zich 

mag bevinden. Voordat een speler een andere zone ingaat, moet hij 

dus goed opletten hoeveel spelers daar al zijn. Ze leren elkaar coa-

chen en hoe belangrijk kijkgedrag is.” 

 

Bij een partijspel hanteren de trainers van Zeeburgia soms aparte re-

gels voor het passen en aannemen van de bal. “Het uitgangspunt is dat 

de pass en aanname geen balverlies mag opleveren. Is de pass niet op 

het juiste been of niet met de goede snelheid, is de aanname onvol-

doende of staat de speler niet opengedraaid, dan krijgt de tegenstan-

der een punt erbij. Andersom moet de ploeg die niet in balbezit is con-

tinu drukzetten bij een pass van de tegenpartij. Doen ze dat niet, dan 

krijgt de tegenpartij een goal. Uiteindelijk leidt het ertoe, dat je tijdens 

trainingen het voetbal speelt, dat je op zaterdag van je team wilt zien.” 

Marathon 

Karamat Ali vergelijkt het opleiden van jeugdspelers met het lopen van 

een marathon. “Het is een langdurig proces, dat ieder kind in zijn eigen 

tempo doet. Ik heb genoeg spelers gezien die pas in de B-junioren op-

Via Zeeburgia naar een profclub 

Op de website van Zeeburgia staat een overzicht met namen van spelers die via de jeugdoplei-

ding profvoetballer werden. De lijst bevatte eind 2019 liefst 141 namen, waaronder die van oud-

gedienden als Barry Hulshoff, Gerard van der Lem en Stanley Menzo. Van de huidige eredivi-

siespelers voetbalden onder andere Ryan Gravenberch (Ajax), Django Warmerdam, Gyrano 

Kerk, Adam Maher en Benaissa Benamar (FC Utrecht), Luciano Narsingh (Feyenoord), Marko Ve-

jinovic (ADO Den Haag), Queensy Menig (FC Twente) en Oussama Tannane (Vitesse) één of meer-

dere seizoenen in de jeugdopleiding van Zeeburgia, net als de buitenlandse 'sterren' Timothy 

Fosu-Mensah (Bayer Leverkusen), Joshua Brenet (Hoffenheim) en Kenny Tete (Fulham). 

 

'MENTALITEIT IS IN ONZE  
OPLEIDING HET ALLERBELANGRIJKSTE'

'HET UITGANGSPUNT IS DAT DE PASS EN  
AANNAME GEEN BALVERLIES MAG OPLEVEREN'
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vielen. Dat mensen langs de lijn zich afvroe-

gen wie toch de nieuwe voetballer was, ter-

wijl die jongen al zeven jaar in onze jeugdop-

leiding speelde. Daar geniet ik het meest 

van, van spelers die langzaam tot bloei ko-

men. Vaak worden dat de mooiste bloemen, 

die het langst bloeien.” 

 

Kolf: “Ik breng mijn trainers altijd bij dat ze 

spelers als hun eigen kinderen moeten zien. 

Heb je vijf kinderen, dan behandel je ze alle-

maal gelijk en wil je dat ze alle vijf een goede 

toekomst krijgen. Dat geldt ook voor alle spe-

lers in je team, je moet ze stuk voor stuk naar 

hun persoonlijke topniveau brengen. Ieder 

kind is daarbij even belangrijk. De jeugdtrai-

ners worden bij Zeeburgia daarom ook niet 

afgerekend op het resultaat van de wedstrij-

den. Wij beoordelen ze op de ontwikkeling 

van de spelers waarmee ze werken. Want 

wat is er nou mooier dan het talent in een 

kind te herkennen en dat talent vervolgens 

maximaal te ontwikkelen?” 

 

Loopoefeningen 

“Wij zijn wel eens afgeschilderd als een club 

waar vooral het fysieke telt. Bij ons wordt in-

derdaad hard getraind en bij KNVB-bijeen-

komsten kreeg ik vervolgens te horen dat dat 

niet des KNVB's was. Het grappige is dat nu 

bij heel veel clubs, ook in het betaald voet-

bal, veel harder wordt getraind dan voor-

heen. Je ziet bijvoorbeeld dat wisselspelers 

na de wedstrijd loopoefeningen krijgen, wij 

deden dat vroeger al.” 

 

Jaren geleden constateerde Kolf al dat het 

niet alleen om lekker voetballen gaat, maar 

dat de spelers van nu topatleten moeten zijn. 

“Toen er nog geen internet bestond, ging ik 

met mijn gezin naar Frankrijk op vakantie om 

bij Auxerre trainingen van Guy Roux te bekij-

ken. En bij een trip naar Milaan bezocht ik 

Milanello om te zien hoe het er bij AC Milan 

aan toeging. Het voetbal ontwikkelt zich en 

in die ontwikkeling moet je mee. De wijze 

waarop wij onze spelers nu opleiden is ook 

anders dan toen ik pas bij Zeeburgia begon. 

'HET IS ONGELOFELIJK, MAAR MIKE KENT IEDERE  
JONGEN UIT ONZE JEUGDOPLEIDING BIJ NAAM'
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Mike Kolf: 'Aanbiedingen altijd geweigerd' 
 

Mike Kolf werd geboren in Suriname en groeide op in Amsterdam-Oost. “Ik heb 

een fantastische jeugd gehad, in een buurt waar de deuren altijd openstonden 

en de buren op elkaar letten.” Voetballen deed Kolf onder andere bij Madjoe, De 

Spartaan en Neerlandia. Drieëntwintig jaar geleden meldde hij zijn zoon aan bij 

Zeeburgia. “Als kleine jongen liep ik vaak langs het complex van Zeeburgia, dat 

toen een grote club was. Ik dacht: daar laat ik mijn zoon voetballen. Maar in 1998 

waren er nog maar drie teams over.” 

 

Kolf, die al de nodige trainerservaring had, ging assisteren bij de trainingen die 

'ome Karel' aan de jeugd gaf. Toen ome Karel drie maanden ging overwinteren, 

vroeg het bestuur van Zeeburgia of hij het tijdelijk wilde overnemen. Niet veel la-

ter kreeg Kolf de vraag of hij structureel een technische rol bij de club wilde ver-

vullen. 'Ja, maar alleen op mijn manier', was het antwoord van Kolf. 

 

Anno 2021 telt Zeeburgia 1200 leden (inclusief 450 senioren in recreatie-

teams en is Kolf als Hoofd Opleiding verknocht geraakt aan de club. “Als 

je zo intensief bezig bent als ik, gaat dat vanzelf. Ik heb de afgelopen ja-

ren genoeg aanbiedingen van andere verenigingen gehad, ook uit het be-

taald voetbal, maar die heb ik altijd geweigerd. Bij een andere club wer-

ken zou voor mij heel raar aanvoelen.”

De rode draad, het ontwikkelen van techni-

sche vaardigheden en een uitstekende men-

taliteit, blijft, alleen het sausje verandert 

steeds.” 

Wat niet verandert is de aandacht die Kolf 

voor iedere jeugdspeler heeft. “Het is onge-

lofelijk, maar Mike kent iedere jongen uit 

onze jeugdopleiding bij naam”, zegt Karamat 

Ali. “Als ik van de kinderen vraag om het ui-

terste uit zichzelf te halen, dan vind ik dat 

een vereiste”, reageert Kolf. “Ik let er ook al-

tijd op of een speler zich nog ontwikkelt. 

Stagneert de ontwikkeling, dan is er thuis, op 

school of binnen het team iets aan de hand. 

Ik ga dan met zo'n speler in gesprek om er-

achter te komen wat hem blokkeert en ik 

stop pas als ik daar antwoord op heb.” 

 

Blackbox 

Bijzonder aan de opleiding bij Zeeburgia is, 

dat die niet ophoudt als spelers overstappen 

naar de senioren. Het was Karamat Ali die 

daar verandering in bracht.  

“Ik ben zeer geïnteresseerd in het mentale 

aspect en de werking van het brein. Waarom 

traint de ene speler heel hard en komt het er 

in de wedstrijd ook uit, terwijl een andere 

speler die net zo hard traint en het op de trai-

ning laat zien, in wedstrijden geen deuk in 

een pak boter schiet?” 

 

Voor Karamat Ali zijn de hersenen één 

grote blackbox. “Zelfs de beste hersenwe-

tenschappers zeggen dat hoe meer ze te 

weten komen over de hersenen, hoe meer 

ze beseffen dat ze eigenlijk heel weinig we-

ten. Ik heb veel gelezen over de werking er-

van en weet dat hersenen pas volgroeid 

zijn rond de 24-jarige leeftijd en dat de cog-

nitieve ontwikkeling tussen 18 en 21 jaar 

het grootst is. In die periode begint alles 

wat je daarvoor hebt geleerd op z'n plek te 

vallen en heb je het vermogen om dat goed 

te vertalen. Ik basketbalde op die leeftijd 

en het leek wel alsof de ring ineens twee 

keer zo groot was.” 

Voetbaldroom 

Bij Zeeburgia maken ze daarom, als eerste 

amateurvereniging van Nederland, geen on-

derscheid meer tussen junioren en senioren. 

De Voetbalacademie richt zich op spelers en 

speelsters van 5 tot en met 25 jaar, inclusief 

het eerste mannen- en vrouwenelftal. “Vraag 

je een kind naar zijn voetbaldroom, dan zal 

hij niet zeggen dat hij later in Zeeburgia 1 wil 

voetballen”, legt Kolf uit. “Nee, ze willen 

profvoetballer worden. Dat veel van onze 

jeugdspelers daadwerkelijk naar een prof-

club gaan, betekent niet dat wij ze voor het 

profvoetbal opleiden. Met onze opleiding 

proberen wij het beste in iedere speler naar 
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boven te halen. Op sportief én maatschappe-

lijk gebied.” 

 

Karamat Ali noemt de nieuwe competitie-

vorm voor teams Onder 21 'een geschenk uit 

de voetbalhemel'. “Wij zagen al jaren dat de 

meeste junioren net een paar jaartjes tekort 

kwamen in hun opleiding.  

 

Gelukkig kwamen de profclubs ook tot dat 

inzicht toen Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ 

en Jong FC Utrecht werden toegelaten tot 

de Keuken Kampioen Divisie. Ons eerste elf-

tal speelt op zaterdag in de vierde klasse, 

met O21 spelen wij in de derde divisie.  

Door de O21-competitie is er sprake van een 

verlengde jeugdopleiding, waarmee wij 

jeugdspelers die overgaan naar de senioren 

langer aan ons kunnen binden.” 

 

Kolf: “We zijn dit jaar overgestapt naar het 

zaterdagvoetbal en komen daardoor in de 

vierde klasse uit. Over een paar jaar moeten 

wij op een hoger niveau spelen, waarbij ons 

eerste elftal volledig zal bestaan uit spelers 

die bij Zeeburgia zijn opgeleid” 

 

Externe scouting 

In tegenstelling tot veel andere clubs met een 

hoog aangeschreven jeugdopleiding doet 

Zeeburgia niet aan externe scouting. Dat is 

ook niet nodig, want afgelopen jaar kreeg de 

club liefst 900 nieuwe aanmeldingen van 

jeugdspelers die bij Zeeburgia wilden voetbal-

len. “Daar zaten kinderen bij uit Kampen, Den 

Helder en Rotterdam”, lacht Kolf, die vertelt 

over de strenge selectie-eisen. “De jongste 

jeugd begint in de Zeeburgia-voetbalschool, 

bij de andere jeugdspelers kijken we waar ze 

hebben gevoetbald en wat wij per leeftijd no-

dig hebben. Nieuwelingen moeten sowieso 

tot de beste vijf spelers behoren van de lich-

ting die al bij ons rondloopt, anders zijn ze niet 

welkom. Deze regel hanteren wij om de spe-

lers die al bij ons voetballen te beschermen.” 

 

Karamat Ali: “Onze ruimte is beperkt, daarom 

hebben we per leeftijdscategorie een beperkt 

aantal teams. Maar elk team traint minimaal 

twee keer per week, terwijl 70% van de elftal-

len drie keer traint. Verder hebben alle teams 

gekwalificeerde trainers en wij hebben een 

Talentteam met trainers die al langer bij de 

club rondlopen en onze werkwijze kennen.  

Zij assisteren de trainers die daar behoefte 

aan hebben, bijvoorbeeld door spelers apart 

te nemen of een training voor te doen.” 

 

Regionale Jeugdopleiding 

Zeeburgia is gecertificeerd als Regionale 

Jeugdopleiding (RJO) en staat jaarlijks hoog 

genoteerd in lijstjes van hoogstspelende ama-

teurverenigingen en beste jeugdopleidingen. 

Karamat Ali vindt die erkenning voor zijn club 

belangrijk. “Het is goed dat de kwaliteit van 

onze opleiding extern getoetst wordt, zeker de 

RJO audit is een welkome spiegel. De afgelo-

pen jaren hebben wij mooie stappen gezet op 

het gebied van kwalificatie-eisen voor trai-

Roger Karamat Ali groeide op in Suriname, 

waar hij aan waterpolo en basketbal deed. 

In 1992 kwam hij voor zijn studie naar Neder-

land, waarna hij zich in ons land vestigde. 

Via zijn voetballende zoon kwam hij in 2009 

in contact met Mike Kolf en diens voetbal-

school. Vier jaar later maakte zijn zoon, die 

eerst bij Blauw-Wit en daarna bij AFC voet-

balde, de overstap naar Zeeburgia. Karamat 

Ali werd elftalleider, in 2015 jeugdvoorzitter 

en na de oprichting van de Voetbalacademie 

in 2017 kreeg hij de functie van Hoofd Opera-

tionele Zaken. “Mike en ik zijn twee handen 

op één buik. Hij is verantwoordelijk voor de 

technische aspecten, onze manier van voet-

ballen en de trainers. Ik regel de dingen er-

omheen, zoals de trainingsschema's en de 

contacten met de KNVB en andere 

(prof)clubs. Net als iedereen bij Zeeburgia 

ben ook ik besmet met het Zeeburgia-voet-

balvirus. Misschien dat ik ooit weer emi-

greer, maar zolang ik in Nederland woon, 

blijf ik actief bij Zeeburgia.”

Roger Karamat Ali: 'Besmet  

met het Zeeburgia-voetbalvirus'

'MIKE KIJKT DOOR TEKORTKOMINGEN VAN SPELERS  
HEEN EN HEEFT EEN UNIEKE MANIER VAN WERKEN'
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ners, het niveau waarop onze teams spelen 

en de wijze waarop wij intern de zaken heb-

ben geregeld. Wij werken bijvoorbeeld met 

een sportpsycholoog en studenten van Am-

sterdam University College geven huiswerk-

begeleiding.” 

 

Hij roemt daarbij de rol van Kolf. “Mike kijkt 

door tekortkomingen van spelers heen en 

heeft een unieke manier van werken. Als hij 

bij bijeenkomsten het woord neemt, luistert 

iedereen aandachtig. Ook van de KNVB krij-

gen wij soms complimenten. 'Jullie komen 

met een idee waarvan wij denken: dat gaat 

nooit lukken, maar dan bewijzen jullie het te-

gendeel', zeggen ze dan.” 

 

Fernandes 

Dat Zeeburgia sterpartner is van Ajax en 

dankzij korte lijntjes veel spelers naar prof-

clubs ziet vertrekken, stemt ook Kolf tevreden. 

“Het is altijd mooi als we speler een duwtje 

hebben kunnen geven. Ons op leidings niveau 

is zó hoog, dat spelers die overstappen naar 

de jeugdopleiding van een club uit het be-

taald voetbal daar meestal moeiteloos aan-

sluiten. Jongens die mij daarvoor komen be-

danken, geef ik altijd als antwoord dat ze 

zichzelf moeten bedanken.  

Ze hebben het tenslotte zelf afgedwongen. 

Ik ben al tevreden als ik een flesje rode of 

groene Fernandes van ze krijg, haha.” 

 

“Zelfvertrouwen is het grootste geschenk 

dat je mensen kunt geven en daar zorgt 

Mike voor”, zegt Karamat Ali vol bewonde-

ring voor zijn vriend. Het Hoofd Operationele 

Zaken wordt ook vrolijk van de samenwer-

king met andere topamateurclubs. “Wij heb-

ben het initiatief genomen om met clubs als 

Alphense Boys, AFC en Spartaan’20 een bij-

drage te leveren aan de algehele ontwikke-

ling van het niveau van amateurvoetbal in 

Nederland. Tot voor kort was iedere vereni-

ging op dezelfde issues zijn eigen ding aan 

het doen. Nu wisselen we informatie en ken-

nis uit en proberen we zaken gezamenlijk op 

te lossen. Ook richting de KNVB, zoals de li-

centieverplichting voor jeugdtrainers. De 

onderlinge contacten zijn daardoor enorm 

verbeterd en dat kan veel moois opleveren.” 

 

Uitshirt 

Daarnaast is Karamat Ali 'enorm trots' op het 

gemêleerde ledenbestand van Zeeburgia. 

“Vroeger stonden wij bekend als die donkere 

club, nu zijn wij een mooie afspiegeling van 

de Amsterdamse samenleving.” Op initiatief 

van Kolf werd zelfs de kleur van het uitshirt 

aangepast. “Ons thuisshirt bleef wit, uitwed-

strijden spelen wij nu in het zwart. Een be-

wuste keus. Wit, zwart en alles wat daartus-

sen zit: iedereen is bij Zeeburgia welkom.”

Team Niveau Licentie-eis Licentie huidige coach 

Mannen 1 4e klasse UEFA C UEFA B 

Vrouwen 1 5e klasse geen  

JO21-1 Divisie 3 UEFA A UEFA B 

JO19-1 Divisie 1 UEFA B UEFA B 

JO18-1 Divisie 4 UEFA A UEFA B 

JO17-1 Divisie 3 UEFA A UEFA B 

JO17-2 Divisie 5 geen UEFA C 

JO16-1 Divisie 4 UEFA A UEFA A 

JO15-1 Divisie 4 UEFA B UEFA B 

JO15-2 Divisie 6 geen UEFA A 

JO14-1 Divisie 1 geen UEFA C 

JO13-1 Divisie 1 (landelijk) UEFA B UEFA C 

JO13-2 Divisie 2 (district) geen UEFA C 

Team Niveau 

JO13-3 Hoofdklasse 
JO13-4 Hoofdklasse 
JO13-5 1e klasse 
JO13-6 2e klasse 
JO13-7 3e klasse 
JO11-1 Hoofdklasse 
JO11-2 Hoofdklasse 
JO11-3 Hoofdklasse 
JO11-4 Hoofdklasse 
JO13-3 Hoofdklasse 
JO13-4 Hoofdklasse 
JO13-5 1e klasse 
JO13-6 2e klasse 
JO13-7 3e klasse 
JO11-1 Hoofdklasse 
JO11-2 Hoofdklasse 
JO11-3 Hoofdklasse 
JO11-4 Hoofdklasse 
JO10-1 Hoofdklasse 
 

Team Niveau 
JO10-2 Hoofdklasse 
JO10-3 1e klasse 
JO10-4 3e klasse 
JO9-1 Hoofdklasse 
JO9-2 Hoofdklasse 
JO9-3 Hoofdklasse 
JO9-4 1e klasse 
JO8-1 Hoofdklasse 
JO8-2 Hoofdklasse 
JO8-3 1e klasse 
JO8-4 2e klasse 
JO7-1 1e klasse 
JO7-2 1e klasse 
MO19-1 Hoofdklasse 
MO17-1 Hoofdklasse 
MO15-1 1e klasse 
MO13-1 1e klasse 
MO13-2 2e klasse 
MO11-1 2e klasse 
MO9-1 2e klasse

Zeeburgia Voetbalacademie 

De Voetbalacademie van Zeeburgia bestaat uit de volgende teams. Hierbij is aangegeven op welk niveau het team speelt,  

welke licentie-eis er geldt voor de trainer en over welke licentie de huidige coach van dat team beschikt.

'VRAAG JE EEN KIND NAAR ZIJN VOETBALDROOM, DAN ZAL HIJ  
NIET ZEGGEN DAT HIJ LATER IN ZEEBURGIA 1 WIL VOETBALLEN'
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Oefenvorm 1: Passen en trappen in Y-vorm

5

4

3

2

1

Oefenvorm 2: Positiespel 10 tegen 5 overlopend in 5 tegen 5

Oefenvorm 3: Partijspel 6 tegen 6 + 3 kaatsers

OEFENVORMEN 

Organisatie:  
- Pylonen op 6-10 meter afstand van elkaar, speelduur: 2 x 4 minuten 
- Speler 1 passt bal naar 2, die kaatst op 1 
Speler 1 speelt 3 aan, die bal laat vallen voor 2 
Speler 2 passt naar 4, die bal doorspeelt naar 3 
Speler 3 speelt 5 aan 
Spelers lopen door naar volgende station (1 naar 2, 2 naar 3, etc.) 
Oefening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd  
(bal eerst aannemen, 1x raken, met of zonder opendraaien, etc.) en  
tegengesteld waarbij andere been wordt gebruikt 
Makkelijker: afstand pylonen vergroten 
Moeilijker: afstand pylonen verkleinen en bepaalde plekken laten kaatsen  
 
Coaching: 
- Hoge balcirculatie 
- Juiste been inspelen 
- Doorbewegen na het passen 

Organisatie:  
3 teams van 5 spelers, 35 x 35 meter, speelduur: 3 x 8 minuten 
- 1 team in het midden moet bal rondspelen en mag team aan de zijkant 

gebruiken (10 tegen 5) 
- Wordt bal onderschept door verdedigende 5-tal, dan doet het team  
buiten het veld niet meer mee en ontstaat een 5 tegen 5. Ploeg in balbezit 
kan punt scoren door over één van de vier zijlijnen te dribbelen 
- Team in het midden 2x raken, spelers aan de zijkant 1x. Ondertal heeft  
vrij spel  
- Makkelijker: 2 spelers aan de zijkant mogen ook omschakelen 
- Moeilijker: veld kleiner maken, ploeg in balbezit mag niet over 4 zijlijnen 
dribbelen, maar slechts 2 
 
Coaching: 
- Balbezit: hoge balcirculatie, passes over de grond, op het juiste been 
inspelen 
- Schakelen: snel de ruimte zoeken, gezamenlijk veld klein maken,  
dichtstbijzijnde speler reageren op de bal 

Organisatie:  
- 2 teams van 5 spelers + keeper en 1 team van 3 spelers 
- 35 x 35 meter, speelduur: 30 minuten 
- Partijspel, waarbij team in balbezit de 3 kaatsers kan gebruiken  
(kaatsers doorwisselen) 
- Kaatsers 1x raken, rest vrij spel  
- Makkelijker: veld groter maken 
- Moeilijker: veld kleiner maken 
 
Coaching: 
- Balbezit: hoge balcirculatie, passes over de grond, op het juiste  
been inspelen 
- Schakelen: snel de ruimte zoeken, gezamenlijk veld klein maken,  
dichtstbijzijnde speler reageren op de bal 
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Enrico is de reden dat zijn vader Mike 23 jaar geleden bij Zeeburgia 

het hek binnenliep. Het jochie wilde voetballen en volgens Mike 

moest hij dat maar bij Zeeburgia doen. Enrico bleek een talent te zijn, 

die later speelde in de jeugdopleiding van Telstar, Heerenveen en Vo-

lendam. Toen een profcarrière er niet in zat, keerde Enrico terug naar 

de senioren van Zeeburgia, waar hij, behalve eerste elftalspeler, tien 

jaar geleden ook jeugdtrainer werd. 

 

Mini's 

“Ik begon bij de mini's en schoof langzaam door naar oudere leef-

tijdsgroepen. Ik trainde onder andere vijf seizoenen de JO15-1, nu 

begeleid ik JO17-1. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden 

om training te geven. Het is geweldig om kinderen op weg te helpen 

en de progressie te zien die ze maken. Bijvoorbeeld om iemand die 

nooit zijn linkerbeen gebruikt, met links te leren passen en schieten. 

Als een speler aan het eind van het seizoen naar mij toekomt en ver-

telt dat hij blij met mij was, dan word ik daar vrolijk van. 

 

Maar het gaat mij, en de andere trainers bij Zeeburgia, niet alleen om 

de voetbaltechnische ontwikkeling. Ooit kwam een oud-jeugdspeler 

mij vertellen dat hij inmiddels psychologie studeerde en dat ik daarin 

een aandeel had gehad. Dat vond ik een veel groter compliment, dan 

dat ik iemand leer voetballen.” 

 

Dirk Kuijt 

“Wat de kracht van onze opleiding is? Wij vinden het niet belangrijk 

hoe goed iemand is, maar of hij erin gelooft dat hij goed kan worden. 

Natuurlijk brengen de trainers de spelers technische en tactische 

vaardigheden bij, maar het begint met hard werken. Dirk Kuijt is een 

mooi voorbeeld. Hij was in de basis geen geweldig talent, maar haal-

de het maximale uit zijn mogelijkheden. 

 

Bij Zeeburgia denken we aanvallend, we willen zo snel mogelijk naar 

de goal van de tegenstander om doelpunten te maken. Het liefst via 

kort combinatiespel, maar lukt dat niet, dan mogen spelers, als ze de 

ruimte herkennen, een linie overslaan en een lange bal spelen. Heeft 

de tegenstander de bal, dan zetten we gelijk druk en jagen agressief 

door. Al lukt dat bij de teams die op het hoogste niveau spelen na-

tuurlijk niet altijd.” 

 

Hoge balcirculatie 

Kolf selecteerde voor TDe rainerCoach drie oefenvormen die, op ver-

schillende manieren, bij Zeeburgia worden gegeven. “Wij willen 

voetballen met een hoge balcirculatie. De bal moet daarvoor op het 

juiste been en met de juiste snelheid gegeven worden, goed worden 

aangenomen of, nog liever, in één keer worden doorgespeeld. De 

precisie die daarvoor nodig is, trainen we eerst via een pass- en 

trapvorm (zie oefenvorm 1, red.) en ontwikkelen wij onder druk ver-

der in een positiespel (oefenvorm 2) en partijen (oefenvorm 3). Voert 

een ploeg niet uit wat er wordt gevraagd, dan volgt een sanctie en 

laat ik die spelers bijvoorbeeld vijftig keer opdrukken of een aantal 

sprints afwerken.” 

Enrico Kolf jeugdtrainer JO17-1 

Enrico Kolf (30) is een van de trainers die de jeugd van Zeeburgia begeleidt in hun ontwikkeling. 
De zoon van Hoofd Opleiding Mike Kolf heeft dit seizoen JO17-1 onder zijn hoede. 

'Geweldig om kinderen op weg te helpen'
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Zelfvertrouwen speelt volgens veel spelers 

en coaches een sleutelrol bij het wel of niet 

behalen van succes. En spelers willen 

natuurlijk graag succesvol zijn. Daarom is het 

zinvol om te bouwen aan het zelfvertrouwen 

van je spelers. Een speler met zelfvertrouwen 

heeft de overtuiging dat hij over de capacitei-

ten beschikt die nodig zijn voor een goede 

prestatie. Hij heeft geloof in zijn eigen 

kunnen. 

 

Je kunt zelfvertrouwen opvatten als een 

persoonlijkheidseigenschap (self-confidence) 

en het zien in relatie tot specifieke taken (self-

efficacy). Een speler kan bijvoorbeeld veel 

vertrouwen hebben in het uitvoeren van zijn 

voetbaltaken, maar onzeker overkomen zodra 

hij de pers te woord moet staan.  

 

Dit kan worden uitgelegd aan de hand van 

het self-efficacy-model (zie figuur 1). Uit dit 

model blijkt dat de verwachting over de eigen 

effectiviteit (self-efficacy) wordt beïnvloed 

door een viertal factoren: ervaringen met de 

taak, indirecte ervaringen met de taak, 

verbale overtuiging en emotionele spanning. 

 

Ervaringen met de taak 

Hiermee wordt het daadwerkelijk uitvoeren 

van de taak bedoeld, bijvoorbeeld tijdens 

trainingen en (oefen)wedstrijden. Een 

succesvolle ervaring met de taak heeft een 

positieve invloed op de verwachting over de 

eigen effectiviteit. Een verdediger die een 

duel aangaat en dit wint, heeft een positieve 

verwachting over het volgende duel dat hij 

aangaat. Is zijn ervaring niet succesvol, dan 

zal er een negatieve verwachting ontstaan. 

Helaas zijn veel sporters geneigd om vooral 

acties te onthouden die minder goed gingen. 

Als je een speler vraagt hoe zijn wedstrijd 

ging, zal hij eerder de dingen opnoemen 

waar hij ontevreden over was.  

‘Ik denk niet dat ik gezegend ben met een heel grote dosis zelfver-

trouwen op het veld. Ik ben me altijd zo ontzettend bewust van wat er 

allemaal fout kan gaan, […] en dat ik fouten kan maken, dat het ook 

vaak verlammend gewerkt heeft’. 

 

 

Keeper Maarten de Fockert in ‘Cor Podcast’  

aflevering ‘Zelfvertrouwen en Faalangst’

Leren Presteren:  
Bouwen aan  
zelfvertrouwen

Figuur 1:  Bandura’s schematische weergave van factoren die self-efficacy beïnvloeden.

Tekst:Afke van der Wouw  beeld: Gerrit van Keulen
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Je kunt een speler (meer) bewust maken van 

zijn succesvolle acties, door hem na een 

training/wedstrijd te vragen wat er goed ging 

en/of waar hij tevreden over was. Zelf 

kunnen spelers dit ook trainen door elke 

avond op te schrijven wat ze goed vonden 

gaan die dag. Het werkblad ‘Positieve dingen 

voor sporters’ met de beschrijving van de 

gehele oefening kun je terugvinden op 

www.lerenpresteren.nl. Door hier dagelijks 

mee aan de slag te gaan trainen ze zichzelf 

om meer aandacht te hebben voor succes-

volle ervaringen. Andere manieren om meer 

positieve ervaringen met de taak te creëren, 

staat genoemd in het kader.  

 

Creëren positieve directe ervaringen 

I. Benadruk de succesbelevingen van je 

spelers na een oefening, training of 

wedstrijd: 

● geef concrete complimenten over de 

uitvoering van de taak; 

● vraag je spelers wat ze goed vonden gaan, 

● laat spelers elkaar vertellen wat ze goed 

vonden aan de ander. 

 

II. Verlaag de moeilijkheidsgraad van de 

oefeningen, trainingen en/of wedstrijden: 

● bouw de training langzaam op qua  

moeilijkheidsgraad. Zo hebben ze meer 

succeservaringen; 

● maak afstanden kleiner of het doel groter, 

● kijk bij het inplannen van oefenwedstrij-

den niet alleen naar de fysiologische 

opbouw (steeds zwaardere tegenstanders), 

maar ook naar het opbouwen van zelfver-

trouwen door bijvoorbeeld te eindigen  

met een oefenwedstrijd tegen een lager 

spelend team, waardoor de kans op  

succes en succesvolle acties groter is.  

 

Indirecte ervaringen met de taak 

Een indirecte ervaring kan het uitvoeren van 

een taak in gedachten zijn (visualiseren). Het 

visualiseren van een succesvolle uitvoering 

zorgt voor een positieve verwachting over de 

eigen effectiviteit. Als een spits in gedachten 

al regelmatig op verschillende manieren 

heeft gescoord, heeft dit effect op zijn 

verwachting. Ziet hij zichzelf in gedachten 

steeds naast schieten, dan wordt zijn 

verwachting op succes minder.  

 

Het zien uitvoeren van de taak door een 

ander is ook een indirecte ervaring met de 

taak. Bijvoorbeeld een jonge speler die ziet 

hoe een oudere speler makkelijk omgaat 

met de druk van een vol stadion, waardoor 

hij verwacht dat hij het ook kan.  

 

Tot slot is het kijken naar beelden van jezelf 

een indirecte ervaring met de taak. 

Wanneer een speler opnames van zichzelf 

terugkijkt waarin hij bepaalde acties goed 

uitvoerde, vergroot dat zijn verwachting op 

succes voor de volgende keer dat hij die 

acties maakt. En andersom heeft dat natuur-

lijk een negatief effect.  
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‘We hadden een wedstrijd verloren, maar 

gewoon okay gespeeld, niet heel slecht. 

Maar toen kreeg ik beelden te zien in de trai-

nerskamer met de trainer en de keeperstrai-

ner en ik werd echt helemaal afgezaagd.  

Ze hadden alles wat maar een beetje slecht 

was eruit gehaald en dat gepakt: hier had je 

moeten uitkomen, hier stond je niet goed […] 

en toen heb ik daarna gezegd, moet je luiste-

ren, als ik heel eerlijk ben, dit werkt bij mij 

niet. Hier word ik nerveus en onzeker van.  

Ik vind het prima om kritiek te krijgen en dat 

is ook goed. Laat me dingen zien die ik beter 

kan doen, maar als je alleen het slechte eruit 

pikt en zegt ‘moet je nou kijken wat je hier 

doet’ terwijl ik weet dat ik ook hartstikke veel 

dingen goed heb gedaan in die wedstrijd 

[…], dan krijg ik het gevoel dat je geen 

vertrouwen meer in me hebt.’ 

 

Keeper Maarten de Fockert in ‘Cor Podcast’ 

aflevering ‘Zelfvertrouwen en Faalangst’ 

 

 

Verbale overtuiging 

Hierbij kun je denken aan uitlatingen van jou 

als coach, medespelers, publiek of journalis-

ten. Als je tegen je speler zegt dat hij een 

harde, strakke pass in huis heeft, veroorzaakt 

dit een positieve verwachting ten aanzien 

van zijn passing. Ook de feedback van ouders 

en andere voor de speler belangrijke perso-

nen, is van invloed op zijn verwachtingen. 

Daarnaast is wat de speler tegen zichzelf 

zegt, de interne dialoog, een grote bron van 

verbale overtuiging en dus van invloed op de 

verwachting. Positieve zelfspraak zal de self-

efficacy vergroten en negatieve zelfspraak 

zal deze juist verkleinen.  

 

‘In het stadion zelf krijg je het ook te horen. 

Als je in mijn geval een ingooi moet nemen, 

dan krijg je heel wat naar je hoofd geslin-

gerd. [...] Mijn vader was op dat moment ook 

in het stadion en hoort hoe zijn zoon in feite 

wordt afgemaakt. Dat doet wel wat met je, 

Creëren positieve indirecte ervaringen 

I. Laat je spelers in gedachten de oefening, training of wedstrijd doornemen: 

● laat je spelers de oefening eerst in gedachten uitvoeren, voor ze het echt gaan doen  

(dit kan ook op het veld); 

● laat de visualisatie een onderdeel zijn van de voorbereiding bij standaard -situaties. 

Bijvoorbeeld bij het nemen van een penalty, vrije trap of corner. Je spelers hebben dan 

vaak de tijd om de actie eerst in gedachten door te nemen; 

● leg je spelers van tevoren uit wat je doel is met de training en welke trainingsvormen je 

gaat gebruiken, zodat ze er al beeld van kunnen maken, 

● zorg voorafgaand in de kleedkamer voor een minuut stilte om de wedstrijd en/of  

bepaalde acties in gedachten door te nemen (check video met oud-hockeyer  

Floris Evers op lerenpresteren.nl) 

 

II. Laat je spelers naar beelden en/of anderen kijken: 

● laat je spelers naar succesvolle beelden van zichzelf kijken (individuele acties en 

teamprestaties); 

● laat ze zelf goede acties spotten uit de videobeelden van de wedstrijd, 

● laat ze naar andere spelers kijken waardoor ze zien, dat datgene wat jij voor ogen hebt  

ook haalbaar is. Dit kunnen (onderdelen van) wedstrijden zijn of bepaalde acties.
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zeg maar. Allerlei emoties gaan dan door je 

heen, woede, angst en van dat alles ben je 

niet meer jezelf. Dan gaat er iets mis en wat 

voor gevolgen dat heeft... Voor mij zal dat 

ongetwijfeld minder presteren zijn. Ik denk 

dat waardering een sleutel kan zijn.’ 

Mark van der Maarel in een interview met 

Wilco Van Schaik 

(https://youtu.be/e5Rr7p6V1JU) 

 

Creëren positieve verbale overtuiging: 

● bied je spelers de gelegenheid om vlak 

voor de wedstrijd hun positieve logboek 

door de lezen; 

● geef concrete complimenten over de 

uitvoering van de taak; 

● bied je spelers de gelegenheid om na de 

training en/of wedstrijd hun positieve erva-

ringen op te schrijven in hun logboek; 

● haal het positieve commentaar van de 

journalisten naar voren in je teambespre-

king; 

● laat het filmpje van ‘Mindfuck’ zien 

waarin duidelijk wordt wat positieve en 

negatieve feedback met je doet (check 

lerenpresteren.nl), 

● leer je spelers hoe ze hun eigen peptalk 

kunnen maken (zie werkblad ‘Eigen peptalk 

voor sporters’ www.lerenpresteren.nl). 

 

 

Emotionele spanning 

Gevoelens van spanning beïnvloeden de 

verwachting over de eigen effectiviteit. Een 

speler, die erg gespannen is voor een 

wedstrijd, zal wellicht eerder denken dat hij 

de taak niet zo succesvol zal volbrengen als 

een speler die heel relaxed is. De vraag is of 

dat ook zo is. Daarom is de manier van 

denken over spanning al bepalend. Daar-

naast kan een speler zijn spanning verlagen 

door bijvoorbeeld ontspannings- en adem-

halingsoefeningen te doen en door te medi-

teren (ga voor deze oefeningen naar 

www.lerenpresteren.nl). 

 

‘Ik las boeken over persoonlijke ontwikke-

ling en mentale gezondheid, verdiepte me in 

methodes om positief te denken en ontdekte 

bijvoorbeeld de kracht van visualiseren. Zo 

ben ik mezelf gaan aanleren om het blije 

enthousiasme dat ik tijdens trainingen had, 

over te brengen naar mijn zondagmiddagbe-

leving. Voor elke wedstrijd trok ik me in een 

kamertje terug en stelde me voor dat ik 

lekker plezier aan het maken was op het 

veld. Het gevoel dat die beelden losmaakten, 

nam ik vervolgens mee naar de wedstrijd. 

Hoe vaker ik dat deed, hoe beter het werkte. 

Zo verdween de faalangst steeds meer naar 

de achtergrond en kon ik weer ontspannen 

én gefocust wedstrijden spelen en optimaal 

presteren.’ 

Jan van Halst op  

www.hsk.nl/de-vele-gezichten/jan/ 

 

Uit figuur 1 blijkt verder dat de verwachting 

over de eigen effectiviteit (self-efficacy) op 

zijn beurt weer invloed heeft op de keuze van 

activiteiten, de hoeveelheid inspanning en 

het doorzetten/volhouden. Heeft een keeper 

een positieve verwachting over ver voor zijn 

goal spelen, dan zal hij tijdens een training 

en/of wedstrijd vaker kiezen om dat te doen. 

Is zijn verwachting negatief (ik ben slecht in 

ver voor mijn goal spelen) dan zal hij na een 

paar minder goede uitvoeringen al stoppen: 

zie je wel, heeft geen zin, ik kan het toch niet, 

hetgeen natuurlijk weer van invloed is op de 

prestatie. 

 

Dus zelfvertrouwen zorgt ervoor dat een 

sporter meer vertrouwt op zijn eigen kunnen, 

dat hij betere keuzes maakt, zich meer 

inspant en langer blijft proberen. Hierdoor 

worden zijn prestaties beter. En door betere 

prestaties krijgt hij weer meer positieve 

ervaringen met de taak, waardoor zijn 

vertrouwen verder toeneemt. Een mooie stij-

gende prestatiecirkel. 
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Het jaar 2021 is voor de VVON een jubileum-

jaar. Op 23 maart 2021 vieren we onze 75ste 

verjaardag. Al 75 jaar belangenbehartiging 

voor voetbaltrainers. Een mijlpaal om, 

samen met onze leden, trots op te zijn! 

 

Helaas hebben we nog steeds te maken met 

het coronavirus. Aan festiviteiten hoeven we 

voorlopig niet te denken. We kunnen elkaar 

voorlopig ook nog niet treffen bij bijscholin-

gen. Maar toch willen we deze mijlpaal niet 

zomaar voorbij laten gaan.  

We zullen dit jaar dan ook zeker van ons 

laten horen en aandacht besteden aan dit 

speciale jubileumjaar. 

 

We trappen af met een ledenwerfactie  

“lid werft lid”, waarbij onze bestaande  

leden beloond worden met mooie cadeaus. 

Hieronder lees je alle ins & outs! 

Lid werft lid actie 

Maak jezelf én een collega-oefenmeester blij! 

Als iemand zich als nieuw lid aanmeldt en 

daarbij jouw gegevens invult bij het lid worden 

vallen jullie beiden in de prijzen. 

 

Zowel jij als VVON-lid als jouw collega trainer 

(het nieuwe lid) ontvangen een mooie VVON-

coachmap welke speciaal voor ons is ontwik-

keld. Hoe gaat dit in z’n werk?  

 

Als het nieuwe lid zich aanmeldt via de speci-

ale actiepagina en daarbij jouw gegevens 

invult, zorgen wij ervoor dat jij, en het nieuwe 

lid, zo spoedig mogelijk de VVON-coachmap 

ontvangen. 

 

Bij meer dan één aanmelding via jou verblijden 

we je nog eens extra. Je ontvangt dan naast de 

coachmap ook nog een luxe stopwatch! 

Deel onderstaande QR-code en/of de link naar 

de actiepagina dus met zoveel mogelijk 

collega-oefenmeesters!

Per 1 juli 2019 heeft u 15 licentiepunten nodig om uw trainerslicentie 

te kunnen verlengen. Dit geldt voor alle niveaus en uw trainerslicentie 

wordt dan met 3 jaar verlengd.  

 

Sinds enige tijd biedt de VVON u de mogelijkheid al uw licentiepunten 

op één plaats onder te brengen. Hoe werkt dit in de praktijk?  

 

In het verleden ontving u van elke VVON-bijscholing een certificaat. 

Die tijd behoort echter tot het verleden. Sinds kort voegt de VVON de 

licentiepunten van een VVON-bijscholing (fysiek dan wel online) 

rechtstreeks toe aan het “Overzicht Licentiepunten” van uw VVON-

account. Ook licentiepunten, behaald bij andere organisaties, kunt u 

sinds enkele maanden toevoegen aan het “Overzicht Licentiepunten” 

van uw VVON-account. Hieronder de wijze waarop u dit kunt doen. 

Scan het certificaat van de betreffende bijscholing in en sla dit op. 

Daarna logt u in op uw VVON-account “MIJN VVON” en met de button 

“Externe Bijscholing toevoegen” voegt u het bestand van de betreffende 

bijscholing bij en stuurt u het document in. De 4 invulvelden precies zo 

invullen zoals die op het certificaat staan vermeld. Mocht u een bijscho-

ling per computer/laptop hebben gevolgd, vul dan bij plaatsnaam ‘Online’ 

in. Na goedkeuring door de VVON wordt de bijscholing aan het “Over-

zicht Licentiepunten” toegevoegd. 

Van de VVON

Van de BESTUURSTAFEL

VVON 75 jaar - Jubileumacties  
voor bestaande leden  
en nieuwe leden!

Aanmeldpagina voor nieuwe leden: 
(https://www.vvon.nl/lid-worden/)

AL UW LICENTIEPUNTEN OP ÉÉN PLAATS



De TrainerCoach  |  21

Ook de bij de KNVB gevolgde bijscholingen/webinars, die op uw KNVB-

account “Mijn Trainerslicentie” staan vermeld, kunt u uploaden op uw 

VVON-account. Maak van uw KNVB-account een print screen/screens-

hot waarbij goed zichtbaar moeten zijn uw naam en de gevolgde 

bijscholingen/webinars en sla dit op. Daarna logt u in op uw VVON-

account “MIJN VVON” en onder de button “Externe Bijscholing toevoe-

gen” voegt u het bestand van de betreffende bijscholing(en) bij en stuurt 

u het document in. Ook hier de 4 invulvelden precies zo invullen zoals die 

op het uw KNVB-account staan vermeld. Mocht u een bijscholing per 

computer/laptop hebben gevolgd, vul dan bij plaatsnaam ‘Online’ in. Let 

op: u dient elke bijscholing/webinar APART in te sturen waarbij u wel 

gebruik kunt maken van hetzelfde print screen/sreenshot. Denk er dan 

wel aan bij elke bijscholing/elk webinar de juiste gegevens van in de 4 

invulvelden in te vullen!! Na goedkeuring door de VVON wordt de 

bijscholing aan het “Overzicht Licentiepunten” toegevoegd. 

 

Gaat u t.z.t. uw trainerslicentie verlengen, dan volstaat, naast het in 

sturen van het aanvraagformulier, het meesturen van een ‘’Download 

Overzicht Licentiepunten’.
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Tussen midden november en half december zijn er drie webinars door de VVON georganiseerd over drie 

aansluitende onderwerpen. Gert-Jan Karsten vertelde eerst over de opbouw van achteruit. Twee weken 

later was Dennis van den IJssel aan de beurt om zijn verhaal te doen over een middenveld dat het verschil 

kan maken. En laatstgenoemde mocht ook de derde presentatie geven over de rol van omschakeling bij het 

behalen van resultaten. In alle gevallen werd aandacht besteed aan het trainbaar maken van de besproken 

visies. In dit artikel een samenvatting van deze drie interessante webinars. 

Tekst: Ruud Bijnen  Beeld: Gerrit van Keulen / Leonie van den IJssel

Webinars 

Trainbaar maken van de voetbalvisie door 

Gert Jan Karsten en Dennis van den IJssel



Normen en visie 

Met Cruijff in het achterhoofd volgen twee lijsten met 14 punten die hij 

belangrijk vindt. De eerste opsomming (zie figuur 1) bevat visie, normen 

en waarden en wensen over de organisatie rondom een eerste elftal. 

Hetgeen er direct uitspringt is de insteek om erg aanvallend te spelen. 

Diverse onderdelen verwijzen daarnaar: Balbezit, alles gericht op 

aanvallen en de wens om de meest scorende ploeg te worden. Ook de 

zelfstandigheid van het team vindt deze hoofdcoach belangrijk. Zo 

vertelde hij dat aan het begin van het seizoen de groep afspraken 

maakte met elkaar om tot een richting en resultaat te komen. “De trai-

ner is vervolgens niet verantwoordelijk voor het controleren ervan, 

maar de spelers zelf. Op deze manier wordt het verantwoordelijkheids-

gevoel bij de groep neergelegd en ontstaat een duurzamere relatie die 

langer vol te houden is.” 

Speelwijze vertaald 

De hoofdcoach vervolgt zijn betoog met een vertaling van zijn manier 

van voetballen naar een lijst met 14 aandachtspunten (zie Figuur 2). 

Evenals Cruijff predikt hij het spelen in 1-4-3-3 met de punt naar achte-

ren. In de hoofdlijnen wordt zichtbaar dat er veel vrijheid en variatie 

verwacht wordt en dat overtallen overal op het veld gevormd moeten 

zien te worden. Het middenveld lijkt daarin een belangrijke rol te 

hebben door zich te laten uitzakken naast de centrale verdedigers. 

Maar ook zij moeten voor loopacties in de diepte zorgen. Nadruk wordt 

ook gelegd op het verplaatsen van kant via spelers in de as. En ook 

afwisselend hoog spelende backs worden genoemd. “Zij mogen niet 

tegelijk gaan om zodoende de restverdediging ook te bewaken. De 

flankspelers krijgen een soort van vrije rol. Zo kunnen zij kiezen voor 

het spelen aan de buitenkant, aan de binnenkant van de back of voor 

het uitzakken als een soort ‘tien’ achter de spitsen.” 
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Visie op opbouw van achteruit en het trainbaar maken

Deel 1: Gert-Jan Karsten

Momenteel is trainer Karsten actief bij hoofdklasser SV Urk. Het is zijn eerste seizoen. Trots vertelt hij gedurende de presentatie over de 

progressie die ‘zijn’ jongens al maakten in het begin van dit seizoen. De winnaar van de VVON-award in district Oost van het vorige jaar werkte 

de voorgaande seizoenen bij 2e divisionist HHC. Belangrijke aandachtspunten in het webinar zijn variatie, positiewisselingen, lopende spelers 

en restverdediging. Daarnaast komen diverse trainingsvormen aan bod waarmee Karstens’ speelwijze trainbaar gemaakt kan worden.

Visiewaarden van Gert-Jan Karsten 

1. Doe wat je leuk vindt 

2. Alles op gevoel, maar nooit zonder plan 

3. Ik ga er vanuit dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is 

4. Rekening houden met het individu, maar team op plek 1 

5. Afspraken maken we met het team, het team controleert  

de afspraken 

6. Zelfsturende organisatie (gevolg van 5) 

7. Vrijheden binnen het systeem 

8. Eén gedachte: Balbezit!!! 

9. Alles gericht op aanvallen 

10. Veel aandacht voor energie en fitheid 

11. Jeugd is een verrijking van ervaring 

12. Meten is weten, feiten om over te praten en geen  

onderbuikgevoel 

13. Credo: Alles is Veel. Weten wat mensen ervoor willen  

doen en laten 

14. Doel: Meest scorende ploeg worden
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Schematische voorbeelden speelwijze 

Bij een schema (zie figuur 3) wordt door Gert-Jan Karsten getoond hoe 

de spelers kunnen bewegen. “Als de centrale verdedigers de bal 

hebben, verwachten we een middenvelder die uitzakt naast hen. Als 

dat op rechts gebeurt door de aanvallende middenvelder, dan 

verwacht ik dat de rechtsback hoger gaat staan. De rechter buitenspe-

ler kan dan naar binnen bewegen en wat inzakken. We vragen dan aan 

onze ‘6’ om zich aan de contrakant van de as te positioneren. Op die 

manier komt er meer ruimte voor een pass over de grond voorwaarts 

vanuit de ingezakte 10 bijvoorbeeld. Bij een dergelijke opbouw over 

rechts, wordt verwacht dat de linksback terug blijft naast de centrale 

verdedigers om de restverdediging te bewaken. Zij moeten dat vooral 

doen als de rest van het team hoger op het veld staat. Met z’n drieën 

bewaken zij de volle breedte van het veld. Bij een opbouw over rechts 

blijft de linksbuiten breed staan om in de laatste fase wel te kunnen 

bijsluiten in de 16 meter voor het doel. Hij moet breed blijven staan ook 

om een kantwissel mogelijk te maken met een crossbal bijvoorbeeld. 

De centrumspits kan voor diepte zorgen achter de laatste linie van de 

tegenstander of in de bal komen met de overgebleven aanvallende 

middenvelder daaronder. Er zijn tal van varianten mogelijk, afhankelijk 

van welke mogelijkheden de tegenstander biedt.” 

 

Trainbaar maken van de opbouw 

In Figuur 4 is de uitgangssituatie getekend zoals te trainen is met 7 

tegen 7 plus 2 keepers. Gert-Jan legt uit. “We starten met een veldbe-

zetting van 3 linies aan beide kanten en benutten het hele veld. We 

spelen in feite links tegen rechts. Daardoor kun je twee kanten op 

oefenen in feite. In de breedte halen we de ruimte links van de 16 

meter weg om te beginnen. De nummer 7 start daar wel en als hij 

aangespeeld wordt dan is het hele veld te benutten. Afhankelijk van 

wat we verwachten van de tegenstander zet in dit geval de niet te 

coachen partij hoog of laag druk. Je kunt de opbouwende partij een 

aantal ballen laten spelen of een aantal minuten. Maar je kunt het in 

deze vorm ook omdraaien. Daardoor train je in één organisatie patro-

nen met links en rechts. Je zou nog verder kunnen verkleinen tot 4 

tegen 4 bijvoorbeeld. Je speelt dan met een centrale verdediger, twee 

middenvelders en een spits. In deze vorm wil ik dan alle behandelde 

aandachtspunten terug zien. De middenvelder van de opbouwende 

partij laat zich uitzakken, de back schuift hoger op, de spits kan kiezen 

voor diepte of in de bal komen en de buitenspeler moet daar weer op 

anticiperen. Maar er zijn veel keuzes die prima zijn. Wat ik wel vaak zie 

is dat in het begin de centrale verdediger direct die wisselpass geeft. 

Dat maakt niet uit, want zo leert de middenvelder van de tegenpartij 

dat hij sneller druk moet zetten bijvoorbeeld. Of de linksbuiten gaat wat 

beter georganiseerd staan. De spelers mogen daarin creatief zijn. Als 

die lange bal gegeven wordt, dan komt het hele veld vrij en dat bete-

kent ook dat de drie verdedigers zich moeten herorganiseren en 

bijsluiten. Daar ben ik dan in de coaching mee bezig. De restverdedi-

ging moet ook op de juiste wijze bewaakt worden.” Gert-Jan sluit af 

door te stellen dat er vervolgens verder gegaan kan worden met een 

grotere vorm van tweeëntwintig spelers als deze beschikbaar zijn.

Figuur 3.

Figuur 4.

Aandachtspunten speelwijze 

1. Basisformatie is 1-4-3-3 met de punt naar achteren 

2. Opbouw start altijd centraal 

3. Vervolgens in de opbouw de contrakant zoeken 

4. Backs hoog op het veld pas in balbezit komen (helft tegenstander) 

5. Dynamische middenvelders, uitzakkend en diepte makend 

6. Overtal creëren overal op het veld 

7. Diepte voor breedte 

8. Spelverplaatsing via middenman 

9. ‘Moderne’ spits die goed druk zet, meevoetbalt en  

loopvermogen heeft 

10. Open ruimtes bespelen 

11. ‘Zoekende’ flankspelers met veel vrijheden  

(binnenkant, tussen linies) 

12. Bezetting voor het doel (5 tot 7 mensen in en rondom de 16meter) 

13. Restverdediging organiseren 

14. Credo: Durf risico te nemen!!!
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CV Gert-Jan Karsten 

2020 - heden Hoofdtrainer SV Urk 

2016 – 2020 Hoofdtrainer HHC Hardenberg 

2014 – 2016 Hoofdopleiding / trainer beloften 

HHC Hardenberg 

2013 – 2014 Trainer Almere City JO17 

2012 – 2013 Hoofdtrainer Zwart-Wit '63 

2009 – 2012 Hoofdtrainer SV Lelystad '67 

2008 – 2009 Hoofdtrainer SVZW 

2006 – 2008 Trainer IJsselmeervogels 2 

2004 – 2006 Hoofdtrainer s.c. Lemele

Deel 2: Dennis van den IJssel 

Het middenveld als verschilmaker
Het tweede webinar werd verzorgd door de assistent trainer van Ajax Onder 18. Dennis van den IJssel is daarnaast ook eigenaar van 

‘Voetbalopleidingscentrum de complete techniek’. In zijn eerste presentatie gaat het over onder andere dynamiek in de veldbezetting, het 

vrijkomen in de hotzone, overtallen op het middenveld en loopacties aan de contrakant. Evenals bij de eerste webinar worden ook hier 

voorbeelden gegeven over het trainbaar maken van de genoemde spelelementen.

Dynamische veldbezetting 

Met een voorbeeld van Barcelona laat 

coach Van den IJssel zien dat de samenstel-

ling wisselt op het middenveld naarmate het 

spel hogerop verschuift richting het doel 

van de tegenstander. In de getoonde situatie 

komt een back over naar de buitenpositie, 

een buitenspeler komt naar binnen en een 

middenvelder laat zich uitzakken. Vervol-

gens wordt een aantal zaken aangegeven 

die belangrijk is om dynamiek mogelijk te 

maken in de middelste linie. “Allereerst 

moet er in de breedte voldoende ruimte 

gemaakt worden om vijf spelers naast 

elkaar te kunnen laten spelen. Ten tweede 

moeten spelers achtereenvolgens de ruimte 

maken, zien en aanvallen. Daarvoor moeten 

ze dan wel over de juiste vaardigheden 

beschikken om aan de bal rendement te 

behalen. Als derde aspect is het belangrijk 

dat middenvelders dichtbij de verdediging 

moeten spelen, om te verbinden, als een 

tegenstander hoog druk zet op de achterste 

linie. Als de opponent inzakt, moet het 

middenveld juist verder weg blijven of weg 

bewegen.” 

 

“Om de dynamiek te faciliteren, kun je swit-

chen van formatie. Bijvoorbeeld van 1-4-3-3 

naar 1-4-5-1 of 1-3-5-2. Maar ook de keuze 

om met twee, drie of vier spelers op te 

bouwen, bepaalt welke mogelijkheden je 

hebt om het een linie door te schuiven. Vari-

atie in het aantal spitsen maakt tot slot ook 

verschil in de opties om het middenveld in te 

vullen. Belangrijk is daarbij wel dat de spit-

sen -of het er nu 1, 2 of 3 zijn- de 4 verdedi-

gers zoveel mogelijk weten te binden. 

Uiteindelijk kunnen spitsen zich laten inzak-

ken naar het middenveld of verdedigers 

doorschuiven en kunnen spelers naar buiten 

of naar binnen trekken om het middenveld in 

bezetting dynamisch te maken.” 

 

Trainingsvorm 

In figuur 5 is een 8 tegen 6 plus keeper 

uitgetekend. “De zes spelers moeten verde-

digen en zullen compact staan. De contro-

leurs zullen in eerste instantie bezig zijn met 

het dichtzetten van de passlijnen naar de 

spits en de nummer tien. Aan de zijkanten 

ontstaat daardoor veel ruimte en dat biedt 

mogelijkheden om aan die kant een twee 

tegen één creëren waarbij eerder bespro-

ken aspecten (zoals het naar binnengaan 

van de buitenspeler, het opschuiven van 

een back, het verplaatsen van de nummer 

10) ingevuld kunnen worden.” In de bijlage 

is nog een trainingsvorm te zien waarin in 

kleinere groepjes getraind wordt. 
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De hotzone 

“De ruimte tussen de verdedigers en het 

middenveld wordt ook wel de ‘hotzone’ 

genoemd. Het gat tussen de keeper de 

verdediging is de scoringszone. Het vrijspe-

len van iemand in de eerstgenoemde ruimte 

is vaak een belangrijk doel. Alleen heeft het 

pas zin als deze persoon vooruit gedraaid 

staat met de bal richting het doel van de 

tegenstander. Hoe bereik je een dergelijke 

speler nu? Bijvoorbeeld door een pass door 

de as naar voren, waarbij je meerdere tegen-

standers met deze pass uitspeelt. Een 

tweede mogelijkheid is om spelers naar de 

bal te lokken als deze aan de zijkant is en 

dan de bal de as in te spelen. Om de hotzone 

vrij te houden, is het belangrijk dat er een 

speler is (vaak de spits) die de centrale 

verdedigers bindt zodat de verdedigers liever 

niet in de hotzone doordekken.” 

 

In Figuur 6 is de hotzone licht gearceerd. “Er 

is gekozen om in dit geval de 7 van rood aan 

de binnenkant te laten spelen, de 11 aan de 

buitenkant. De nummer 7 en de nummer 10 

spelen in dit geval beiden achter de spits. Als 

bijvoorbeeld nummer 3 de bal heeft dan is zijn 

beste optie (als deze ruimte open ligt) om de 

7 in te spelen in de hotzone. Er worden dan 

direct met één pass alle middenvelders uitge-

speeld (6, 8, 7 en 11 van de gele partij). De 7 

staat dan ook nog in de half-space en dat 

betekent dat hij veel opties heeft. De bal 

chippen op de 10 of de 7, een steekbal op de 

9 of naar rechts spelen op een overkomende 

rechtsback (2). Afhankelijk van de positie van 

geel 11, is ook een bal op nummer 2 van rood 

mogelijk die vervolgens zelf door kan, 

nummer 7 in kan spelen of eventueel de 

nummer 8. Als het lukt om 7 te bereiken in de 

getekende situatie en hij dribbelt op, dan zal 

er bij de verdedigende partij iets moeten 

gebeuren. Als iemand uitstapt ontstaat er 

extra ruimte achter de verdediging en daar 

kan bijvoorbeeld 9 gebruik van maken. 

 

Tegenstander dwingen in keuzes 

Met een fragment begint trainer coach Van 

den IJssel aan dit onderdeel. Het betreft een 

wedstrijd van Real Madrid tegen Barcelona 

waarin de eerste scoort (zie de drie afbeel-

dingen in Figuur 7). In Figuur 7 zijn drie situa-

tieschetsen te zien met telkens enkele 

seconden ertussen. Daarbij is zichtbaar dat 

de linksback en de linker centrale verdediger 

gedwongen worden lastige keuzes te maken. 

In dit geval loopt het niet goed af omdat de 

linker centrale verdediger te vroeg uitstapt 

richting de bal en de middenvelder van 

Barcelona onvoldoende meeloopt met de 

overlappende middenvelder. De bal wordt 

gestoken achter de verdediging en een doel-

punt volgt. 

 

“Als dit omgezet wordt naar een theorie dan 

kun je stellen dat een aantal voorwaarden 

centrale verdedigers voor lastige keuzes stel-

len. Een aantal daarvan waren zichtbaar in 

het voorbeeldfragment (figuur 7). 

1. Minimaal één aanvaller bindt een  

tegenstander. E 

en spits die een centrale verdediger  

bindt, is een optie. 

2. Eén medespeler die tussen de linies 

(verdediging en middenveld 

van de tegenstander) speelt of kan komen. 

3. Minimaal één medespeler maakt een  

loopactie in de diepte.  
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Figuur 5.

Foto: Leonie van den IJssel
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Bijvoorbeeld een middenvelder die de 

ruimte zoekt achter de centrale verdedigers. 

 

Vervolgens heeft de (centrale) verdediger  

de keuze: 

- Doordekken op de bal tussen de linies  

Dan moet de ruimte achter de betreffende 

verdediger aangevallen worden. 

- Niet doordekken op de bal tussen de linies  

Daardoor ontstaat er ruimte tussen de 

linies en/of op het middenveld een  

overtal.” 

 

Verrassen vanaf de contrakant 

“Een ander aspect van het dynamische 

middenveld is het benutten van de ruimte 

die aan de andere kant van het veld ligt.  

In bijna elke situatie verdedigen tegenstan-

ders gekanteld en compact naar de balkant 

en dat betekent altijd dat er ruimte is aan de 

contrakant. Dat is de andere kant van de 

verticale as dan waar de bal is.” Het berei-

ken van die ruimte kan volgens Van den 

IJssel met behulp van een paar aspecten. 

“Als de bal op het middenveld vrij ligt om 

vooruit gepasst te worden, dan moeten er 

loopacties gemaakt worden in de diepte 

richting de ruimte achter de verdediging 

van de tegenstander.  Minimaal twee 

spelers, waarvan één aan de balkant en één 

aan de contrakant. Daarmee rek je het veld 

uit en worden de ruimtes groter. De loopac-

ties aan de contrakant kunnen op twee 

plaatsen in principe: Aan de binnenkant 

door een middenvelder of aan de buitenkant 

door een back.” 

CV Dennis van den IJssel 
 
 

2020 - heden Assistent trainer Ajax O18 

 

2019 - 2020 Assistent trainer Ajax O19 

 

2014 - 2019 CVV Jodan Boys 

 

2009 - 2011 CSW Hoofdtrainer heren 1 

 

2006 - heden Eigenaar voetbalopleidings

centrum De Complete  

Techniek 

 

2000 – 2006 SV ARC Hoofdtrainer heren 1 

 

1999 – 2000 SV ARC JO19-1 

 

1996 – 1999 ADO Den Haag  

Hoofdtrainer O19-1 

 

1995 – 1996 Stage Ajax O17-1 

 

1990 – 1995 Alphense Boys O19-1

Figuur 6.

Figuur 7a
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Foto: Leonie van den IJssel

Figuur 7b Figuur 7c
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Omschakelen van aanvallen naar  

verdedigen 

De aspecten die bij het switchen naar de 

defensie van belang zijn, somt trainer Van den 

IJssel op met een lijstje van vijf. “Het moet 

allereerst samen gebeuren. Het kan niet zo zijn 

dat er enkele spelers uit staan te rusten. Ieder-

een moet het kunnen opbrengen. Het is vervol-

gens met elkaar actief op zoek gaan richting de 

bal. Ook de snelheid waarmee dat gebeurt is 

heel bepalend voor het succes van het verove-

ren van de bal. Tot slot moet het omschakelen 

gericht zijn op de bal en wat verder weg op de 

ruimte. Het is belangrijk dat je aan het begin 

van het seizoen met je spelers over deze 

begrippen praat en het ze uitlegt. Later in het 

seizoen heb je daar op het veld voordeel van 

als je deze begrippen gebruikt.” 

 

Uitleg restverdediging 

“Het is belangrijk om bij het aanvallen al 

preventief de verdediging te organiseren voor 

als het mis gaat.” Met een voorbeeld laat 

coach Van den IJssel zien hoe dat zou kunnen 

(zie figuur 8). “Als de nummer 7 van geel de 

nummer 2 in de diepte aanspeelt, dan zou het 

ook mis kunnen gaan. Hoe ga je in deze situatie 

dan staan als je aan balverlies denkt? Deze 

maak je in dit geval 1-2-3-5. Een man extra bij 

de spits. Zouden er twee staan, dan zou je nog 

een extra verdediger terug moeten halen. Dan 

drie spelers die in een halve cirkel gaan staan 

die een weggewerkte bal kunnen opvangen, 

maar ook direct druk kunnen geven op de 

spelers voor hen als de bal daar terecht komt. 

Mijn voorkeur is het om met vijf spelers plus 

keeper een verdedigend blok te vormen. De 

overige spelers kun je zien als restaanvallers. 

Als de bal dan door de tegenstander wegge-

werkt wordt, is het belangrijk om direct druk 

vooruit te geven op de persoon die de bal 

ontvangt. Daar moet je op doordekken, ervoor 

zorgen dat een speler niet kan draaien en geen 

voorwaartse passing kan geven. En dat kan als 

je in ieder geval een ‘plus één’ hebt in het 

verdedigende blok. Tot slot is het ook belangrijk 

dat spelers begrijpen wanneer je een nuttige 

‘tactische’ overtreding kunt maken als je dan 

toch uitgespeeld wordt.” 

 

De vijf- en drie-seconden-regel 

Trainer van den IJssel heeft inspiratie  

op gedaan vanuit een uitleg van Peter Bosz.  

Hij sprak over een vijf-seconden-regel.  

De spreker in het webinar trekt het iets uit 

elkaar. “Er is wat mij betreft een drie-secon-

den-regel die gericht is op de bal en er is een 

vijf-seconden-regel die meer gericht is op de 

ruimte wat verder bij de bal vandaan.” 

 

Binnen drie seconden de bal 

“Bij de eerste is de positie van de bal bepa-

lend. Het gaat erom dat er binnen drie tellen 

druk is op de bal, dat de ruimtes rondom de bal 

heel klein worden, dat er een overtal gemaakt 

wordt en dat alle afspeelopties afgesloten 

worden. Vooral de mogelijkheden in voor-

waartse richting want een aanval richting het 

eigen doel moet absoluut voorkomen worden. 

Het insluiten rondom de bal moet met 2, 3 of 4 

mensen gebeuren afhankelijk van waar het op 

het veld gebeurt en hoe iedereen staat. Het 

moet in ieder geval in maximale intensiteit 

gebeuren. Als het dan toch mislukt en de 

tegenstander weet er toch doorheen te spelen, 

dan is het de taak voor de volgende spelers om 

het spel te vertragen en zo veel mogelijk de bal 

naar de buitenkant te dwingen. Daardoor 

kunnen de uitgespeelde medespelers weer zo 

veel mogelijk terug komen in positie.” 

 

Binnen vijf seconden de ruimte 

“De vijf-seconden regel geldt meer voor de 

ruimte verder bij de bal vandaan. Het is daarin 

belangrijk dat de as zo snel mogelijk wordt 

dichtgezet, dat diepte uit het spel gehaald 

wordt en dat er doorgedekt wordt op passing 

voorwaarts. Als er druk op de bal gegeven kan 

worden, dan is het belangrijk dat er door het 

gehele team zo veel mogelijk bijgesloten wordt. 

Doordekken en duelleren moet dan met over-

tuiging en volle kracht gebeuren. Lukt het niet 

om direct druk op de bal te geven, dan is het 

zaak vooral de ruimte tussen de keeper en de 

laatste linie goed positioneel af te dekken.  

Deel 3: Dennis van den IJssel 

Omschakeling bepalend voor wedstrijdresultaat
De ambassadeur van de VVON Dennis van den IJssel had ook de eer om het derde webinar te presenteren voor de circa 500 toeschou-

wers. Het onderwerp omschakelen werd behandeld. Zowel het switchen naar verdediging als naar aanval werd uitvoerig belicht. Wat is 

de theorie achter succesvol schakelen en hoe is het trainbaar te maken? 

Figuur 8.
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De keeper heeft daarbij ook een belangrijke rol. 

Als uiteindelijk de tegenstander zich toch vrij 

weet te spelen en de ruimte weet te vinden 

aan de andere kant van het veld, dan is het 

geen schande om in de verdedigende organi-

satie op eigen helft terug te gaan. Uiteraard 

ook in een hoog tempo.” 

 

In figuur 9 is de bal net ingeleverd door geel bij 

speler 2 van rood. Met de zwarte pijlen is zicht-

baar gemaakt welke spelers met de drie 

seconden regel bezig zijn en welke loopacties 

zij maken. De spelers de rode pijlen zijn vooral 

bezig met de vijf seconden regel en ook van 

hen is duidelijk in welke richting zij moeten 

bewegen. 

 

Omschakelen naar aanvallen 

“In tegenstelling tot het switchen naar verdedi-

gen, vraagt het schakelen naar aanvallen meer 

intelligentie dan agressie. Is deze verhouding 

zoek, dan is er vaak ook snel weer balverlies 

nadat de bal net veroverd is. Het moet dus met 

beleid uitgevoerd worden. De intentie is in ieder 

geval duidelijk: zo snel mogelijk voorwaarts 

spelen. Graag al bij de eerste pass of dribbel en 

anders bij de tweede. Het is ook belangrijk dat 

spelers die voor de bal staan tussen de linies 

gaan spelen of vrij staan. Als een tegenstander 

met veel mensen voor de bal staat, dan is het 

vooral ook belangrijk de snelheid zo hoog 

mogelijk te houden om hen niet terug te laten 

komen. Staat de tegenstander wel goed geor-

ganiseerd, dan is de insteek de bal vooral niet 

snel te verliezen. Het besef dat de ruimtes vaak 

liggen aan de andere kant dan waar de bal 

veroverd is, kan ook belangrijk zijn.” 

 

Doelpoging binnen 8 seconden 

“Het omschakelen heeft dus vooral met het 

spelinzicht te maken. Hoe staat de tegenstan-

der op het moment van balverovering? Hebben 

ze veel of weinig spelers voor de bal? Staan ze 

open, probeer dan in acht seconden te scoren. 

Vervolgens is het prettig om zowel aan de 

balkant als de contrakant een loopactie in de 

diepte te zien. Dat heeft echter alleen zin als 

degene die de bal moet passen ook de ruimte 

krijgt om de pass te verzorgen. Ik kies voor 

twee spelers, maar andere trainers kunnen dat 

anders doen uiteraard. Belangrijk is vanuit mijn 

ervaring wel dat je een getal noemt, want dat 

schept duidelijkheid en het gaat leven. 

Degene die de passing in de diepte moet gaan 

verzorgen, kan ook onder druk gezet worden. 

Daardoor kan het moeilijk zijn om een lange bal 

in de diepte te geven. De belangrijke tweede 

optie is dan om een verticale bal te durven 

geven op iemand die mogelijk in de dekking 

staat. Daar kan dan iemand onder komen die 

wel vrij is om te passen. Een afspraak die je 

daarnaast kunt maken met de spelers is: 

hoeveel mensen wil je overhouden verdedi-

gend? Ook hier is het prettig om duidelijk te zijn 

en een getal te noemen. Bijvoorbeeld vijf 

mogen mee counteren en vijf plus de keeper 

moeten blijven hangen. Maar deze verhoudin-

gen kan elke trainer aanpassen naar eigen 

inzicht.” 

 

Bal veroveren tegen een gesloten  

tegenstander 

“Wanneer van de opponent bekend is dat ze 

verdedigend spelen, dan is er voor te kiezen 

om zelf een te zakken en hen uit te nodigen 

om juist balverlies te gaan leiden op een 

plek die kwetsbaar is. Dit vergt informatie 

die vooraf via een analist of een collega  

trainer te verkrijgen is. Maar ook in de 

wedstrijd zelf is veel te zien. Wie wil je in 

welke fase op het veld liever wel of niet aan 

de bal hebben? Is een linksback linksbenig 

bijvoorbeeld? Welke middenvelder neemt er 

gesloten aan en heeft niet de beste 

aanname? Probeer daar gebruik van te 

maken door de tegenstander te lokken juist 

hen in te spelen en zorg dan dat je agressief 

en in de juiste richting druk zet op een 

dergelijke speler.” 

Figuur 9.

Foto: Leonie van den IJssel
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Organisatie:  

- Minimaal benodigd aantal spelers 6  
tegen 2+K 

- Ballen en eventueel een aantal pionnen 
- Doel is dat vanuit de passing vanaf de 

middellijn nummer 8 of 11 te bereiken 
- Nummer 10 speelt 6 in en deze moet 11 of 8 

zien te bereiken. De back moet verdedigen. 
- Nummer 2 moet wachten tot de bal door  

6 is getrapt. 
- Vervolgens kunnen 9 en 7 bijsluiten om uit 

de voorzet te scoren en dat kan verdedigd 
worden door 3. 

 

Coaching: 

- Timing in de loopactie van 8 en 11 is  
cruciaal 

- Zorgvuldigheid in de passing vanuit 6 
- Vervolgens de timing en de positionering 

van de nummers 7 en 9 

Oefenvorm 1: contrakant

Organisatie:  

- Veldgrootte 30x30m 
- 2 tegen 2+K 
- Coach op vijfde speler speelt de bal in 
- Eventueel recht op aanval veroveren 
- Spelers starten telkens op de lijn en  

moeten daar naar links en naar rechts 
bewegend vrijkomen. 

- Na balaanname is het spel vrij 
 

Coaching: 

- Schuin blijven ten opzichte van elkaar 
- Met een voorwaartse aanname direct je 

tegenstander uitspelen 
- Timing in het loskomen van de  

tegenstander

Oefenvorm 2: hotzone  klein (samenspel nummers 9 en 10)

OEFENVORMEN 
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OEFENVORMEN 

Organisatie:  

- 7 tegen 6+K 
- Veldgrootte 50x40m 
- Grote doel plus vier kleine doeltjes 
- Starten met een bal op middenvelder zes 
- Doel nummer 7 of 10 te bereiken in de 

hotzone (met gezicht voorwaarts) 
- Als dat lukt is het spel vrij 
- Bij valverovering kan geel scoren in 1  

van de 4 kleine doeltjes 
 

Coaching: 

- Nummers 2, 5, 6 en 8 zo snel mogelijk  
rondspelen 

- 7 en 10 vele bewegen in de hotzone en  
slim t.o.v. elkaar 

- Vervolgens beweging van 9 achter langs  
de CV-ers met juiste timing en richting 

- Diepte vanuit de middenvelders met juiste 
timing en richting 

- 6 en 8 tegenstander ruimte dichtlopen en 
coaching door de verdedigers hoe te staan 

Oefenvorm 3: hotzone groot

Organisatie:  

- Veldgrootte 65x45m 
- 8 tegen 8+K 
- Spelers die moeten omschakelen naar 

verdedigen starten bij een plek telkens die 
te markeren is met een pion 

- Trainer speelt in naar nummer 2 (alsof er 
een foute pass gegeven is) 

- Op dat moment start nummer 11 en die 
moet eerst achter de pion langs en kan dan 
druk zetten op 2 

- Ook 9 en 10 druk zetten op de bal 
- Doel is na inspelen van de bal, deze zo snel 

mogelijk veroveren en scoren 
 

Coaching: 

- Druk zetten vanuit een tegenstander 
- Maximale intensiteit 
- Niet laten uitspelen 
- Dichtbij de bal op de bal druk zetten 
- Verder weg van de bal ruimte dekken 
- Passlijnen naar de as vooral dichtzetten

Oefenvorm 4: omschakelen naar verdediging
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Een trainer-coach, de heer X, was in het 

seizoen 2019/2020 begonnen bij vereniging 

Y. In het kalenderjaar 2019 waren de spor-

tieve resultaten zeer goed. Om die reden 

had het bestuur van Y al in december 2019 

de heer X gepolst over voortzetting van de 

samenwerking gedurende het seizoen 

2020/2021. X stond daar welwillend tegen-

over, uiteraard met enige opwaartse aan-

passing van de financiële voorwaarden 

waaronder de arbeidsovereenkomst zou 

worden voortgezet. Daarover is onderhan-

deld en uiteindelijk is daarover overeen-

stemming bereikt. Let wel: over de aanpas-

sing van de financiële voorwaarden. 

Creatieve bepalingen 

De heer X ging ervan uit dat de overige voor-

waarden ongewijzigd zouden blijven. Het be-

stuur zegde X toe dat hij zo spoedig mogelijk 

een concept van de nieuwe arbeidsovereen-

komst zou ontvangen. Ofschoon X een aantal 

keren tevergeefs om het concept had ge-

vraagd, zou het enige tijd duren voordat hij 

dit ontving. Inmiddels was het coronavirus 

stevig in opmars. De daarmee samenhan-

gende maatregelen van de overheid hadden 

grote gevolgen voor de sportsector en der-

halve ook de voetbalsport. Tegen die achter-

grond ontving X het concept van de nieuwe 

arbeidsovereenkomst. 

De inhoud daarvan bevatte niet alleen de 

nieuwe vergoeding maar ook bepalingen die 

duidelijk ‘corona’ gerelateerd waren, zoals: 

*1 Als overheidsmaatregelen ertoe leiden 

dat de competitie wordt 

stilgelegd of onderbroken, is werkgever 

geen vergoeding aan X verschuldigd. 

en 

*2 De arbeidsovereenkomst wordt met  

wederzijds goedvinden onderbroken als 

werkgever, ongeacht de reden daar

voor, niet deelneemt aan de competitie. 

Zodra deelname aan de competitie 

wordt hervat, herleeft arbeidsovereen-

komst. 

RECHTSPOSITIE VAN DE TRAINER-COACH

Corona-gerelateerde 
contractsvoorwaarden

Bijzondere omstandigheden vragen bijzondere maatregelen. Deze slogan heeft bij een bestuur van een voet-

balwerkgever geleid tot creatieve gedachten. Hieronder wordt uiteengezet op welke wijze en hoe daar 

juridisch naar gekeken wordt. 

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

JURIDISCH
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en: 

*3 Werknemer kan ervoor kiezen om tijdens 

de onderbreking van de competitie de 

arbeidsovereenkomst op te zeggen. 

Werkgever zal aan die opzegging  

meewerken.  

 

Zoals hierboven gemeld, zijn het creatieve 

bepalingen. De vraag is echter of deze be-

palingen zijn toegestaan en/of deze zijn te 

verenigen met de beginselen van goed 

werkgeverschap. 

 

De eerste vraag die opkomt: is deze arbeids-

overeenkomst een reguliere arbeidsovereen-

komst of een (arbeids)overeenkomst met zo-

danige kenmerken dat daarvoor een apart 

wettelijk regime geldt? 

Aan de hand van de onderbrekingen waarvan 

in de arbeidsovereenkomst melding werd ge-

maakt, zou bijvoorbeeld kunnen worden ge-

steld dat er sprake is van een oproepovereen-

komst. Voor de coaches in het amateurvoetbal 

overigens een ongebruikelijke overeenkomst.  

 

Oproepovereenkomst 

De oproepovereenkomst was tot de invoering 

van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 

1 januari 2020, niet wettelijk geregeld. In het 

nieuwe artikel 7:628a lid 9 BW is bepaald wan-

neer er sprake is van een oproepovereen-

komst, te weten indien 

a. de omvang van de arbeid niet is vastgelegd 

als één aantal uren per tijdseenheid van 

1e ten hoogste een maand; of 

2e ten hoogste een jaar en het recht op 

loon van de werknemer gelijkmatig is 

gespreid over die tijdseenheid; of 

b. (..) 

In het concept van de nieuwe arbeidsovereen-

komst van de heer X was het aantal uren niet 

als ‘één aantal’ (zoals bedoeld in art. 7:628a lid 

9 BW) bepaald, maar overgelaten aan de keu-

ze van X. Slechts de momenten waarop X ge-

acht werd aanwezig te zijn waren vermeld:  

“Werknemer zal drie keer per week, te weten 

op de maandag- woensdag- en donderdag-

avond de training van de eerste elftalselectie 

verzorgen. Op de wedstrijddagen zal hij de 

wedstrijdbegeleiding, waaronder tevens wordt 

verstaan de voor- en nabespreking, verzorgen. 

Voorts zal hij regelmatig overleggen met de 

overige selectietrainers.“ 

 

Daarnaast had de werkgever in haar creativi-

teit kennelijk geen rekening gehouden met lid 

5 van art. 7:628a BW. Dat artikellid luidt: ”In-

dien sprake is van een oproepovereenkomst, 

doet de werkgever steeds als de arbeidsover-

eenkomst 12 maanden heeft geduurd binnen 

een maand schriftelijk of elektronisch een 

aanbod voor een vaste arbeidsomvang, die 

tenminste gelijk is aan de gemiddelde omvang 

van de arbeid in die voorafgaande periode van 

12 maanden, (..).” 

 

Goed werkgeverschap 

Nog daargelaten de mogelijke valkuilen die 

voetbalwerkgever Y voor zichzelf had gegra-

ven, kunnen ook vragen worden gesteld over 

hetgeen van een goed werkgever mag worden 

verwacht. Een vraag zoals: “Mag een werkge-

ver verwachten dat een werknemer zich be-

schikbaar houdt voor het verrichten van arbeid 

als de werkgever met verwijzing naar een 

overheidsmaatregel, de bedongen arbeid niet 

kan aanbieden?” Voor het beoordelen van die 

vraag moet ook worden gekeken naar de ver-

plichtingen die partijen over en weer zijn aan-

gegaan en naar de periode waarin die ver-

plichtingen gelden. In het geval van X en ver-

eniging Y ging het om een tweede arbeids-

overeenkomst voor bepaalde tijd, te weten van 

1 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021. 

 

Partijen waren overeengekomen dat X in die 

periode per maand een bedrag (B) zou ontvan-

gen. Gelet op de elementen op grond waarvan 

doorgaans wordt beoordeeld of sprake is van 

een arbeidsovereenkomst, is aan de hand van 

het voorgaande duidelijk dat daarvan sprake 

was. Y had zich contractueel verbonden tot 

het maandelijks betalen van de overeengeko-

men vergoeding. Met de bepaling dat er geen 

vergoeding verschuldigd zou zijn als over-

heidsmaatregelen ertoe zouden leiden dat de 

competitie wordt onderbroken of stilgelegd, 

werd echter geprobeerd (tijdelijk) onder de be-

talingsverplichting uit te komen. 

 

Nietig 

De werkgever was in het concept van de ar-

beidsovereenkomst gemakshalve voorbijge-

gaan aan haar wettelijke verplichting om X te 

betalen als deze de overeengekomen arbeid 

niet heeft verricht (c.q. zou kunnen verrichten) 

door een oorzaak die in redelijkheid voor reke-

ning van de werkgever behoort te komen. Der-

gelijke oorzaken vallen meestal onder de noe-

mer ‘ondernemersrisico’. In mijn bijdrage aan 

de Trainer-Coach van april 2020 is uiteengezet 

wat tot normaal ondernemersrisico behoort. 

Het (tijdelijk) onderbreken van salarisbetalin-

gen als de onderbreking (lees: ‘het niet ver-

richten van arbeid’) niet voor rekening van de 

werknemer komt kan, ondanks de grote mate 

van de algemeen aangenomen contractsvrij-

heid, niet worden overeengekomen. Een der-

gelijk beding is immers volgens art. 7:628 lid 10 

BW simpelweg nietig. De hiervoor genoemde 

bepalingen onder *1 en *2 zijn uiteindelijk ge-

schrapt. 

 

R. Beele
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Colofon

COLUMN

Nederland heeft een veelvoud aan verenigingen, stichtingen en organisatievormen. 

Deze moeten allemaal worden bestuurd. Het overgrote deel van die bestuurders doet 

dat volstrekt belangeloos of bijna belangeloos. Het is dan ook razend moeilijk om 

bestuurders te vinden, vooral omdat onze overheid daar ook nog eens regels en verantwoor-

delijkheden aan toekent, die de rode loper voor eventuele bestuurders bepaald niet uitrolt. 

We moeten dan ook diep de pet afnemen voor eenieder die dit werk op zich neemt. Met 

name moet dat ook nog eens gebeuren onder de noemer van onafhankelijkheid. Immers het 

fenomeen belangenverstrengeling ligt akelig dicht op de loer. Die belangenverstrengeling 

laat zich kort gezegd als volgt omschrijven: Belangenverstrengeling is een situatie waarbij 

iemand meerdere belangen dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat 

de integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt.  

 

Een gemeenteraadslid die daarnaast ook nog eens de rol van voorzitter van een voetbalver-

eniging op zich neemt, ligt al snel onder het vergrootglas. Een penningmeester die de verbou-

wing van de kantine toekent aan het bedrijf van zijn eigen schoonzoon zal vragen moeten 

beantwoorden. De VVD weet inmiddels wel hoe de hazen lopen, die zijn ruim kopl oper als het 

de politieke integriteitsaffaires van de afgelopen jaren betreft.  

 

Onze eigen VVON heeft de beschikking over bestuursleden die het kenmerk onafhankelijk-

heid hoog in het vaandel dragen. Dat moet ook wel omdat belangenbehartiging een ruime 

mate van onafhankelijkheid vereist. Alleen daarom al heb ik mij verbaasd over de keuze van 

de voorzitter van de CBV. Eerst was het Ronald Koeman die de hamer ter hand nam en toen 

fronsten bij mij de wenkbrauwen al, maar nu de huidige Barcelona coach zijn hamer aan zijn 

opvolger Frank de Boer overhandigde ging die frons bepaald niet weg. Vooropgesteld, ik 

weet niet wat de overwegingen zijn. Het kan zijn dat de keuze de blik vertroebelt, maar je 

mag toch wel enige twijfel plaatsen bij het fenomeen onafhankelijkheid. Immers is de Boer in 

loondienst bij de KNVB en niet alleen dat, ook nog een uiterst prominent werknemer van de 

“bond”. Ik ga er van uit dat hij niet alleen maar een ceremoniële functie bij de CBV vervult, 

maar ook nog eens knopen moet doorhakken als de situatie daar om vraagt. In conflictsitua-

ties zal wellicht ook de KNVB wel eens voorbijkomen waarin er van de Boer een onafhanke-

lijk oordeel wordt gevraagd. Zal een schuine blik naar zijn loonstrookje dan zijn oordeel  niet 

kunnen vertroebelen?  

 

Het kan aan mij liggen, maar was het niet beter geweest om iemand te nemen die geen 

binding meer heeft bij een club of organisatie, zoals bijvoorbeeld een type Gertjan Verbeek. 

Een onafhankelijke geest die zijn mening ook niet onder stoelen of banken steekt. Vooral 

omdat hij ook nog eens een keer de bestuurlijke kant wil opzoeken. Voor hem wellicht een 

reden om weer lid te worden van de CBV.  Bij de Boer kun je in ieder geval nodige vraagte-

kens plaatsen.   

 

Hans Bijvank             
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