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VOORWOORD

Van de voorzitter

Op 23 maart jl. was het dan zover. Op deze dag vierden we ons 75-

jarig bestaan. Het is nu ruim twee jaar geleden dat we als bestuur 

zijn gaan nadenken over deze mijlpaal in het bestaan van de VVON. 

Op welke wijze zouden we aandacht kunnen schenken aan dit jubileum? 

En vooral, wat zouden we onze leden kunnen bieden? Diverse ideeën en 

voorstellen passeerden de revue. We kwamen toen o.a. tot de conclusie 

dat we het gehele jaar 2021 zouden willen benutten en aanmerken als jubi-

leumjaar. En in dit jaar zouden we dan diverse (regionale) voetbalinhoude-

lijke bijeenkomsten, congressen en bijscholingen willen aanbieden. Ook 

waren er ideeën over een groot landelijk congres. En dit uiteraard min of 

meer gratis en exclusief voor onze leden. 

 

En net op het moment dat we bezig waren om een locatie voor een groot 

landelijk congres vast te leggen, was daar Corona. Na een aantal weken 

werd voor ons als bestuur wel duidelijk dat onze plannen over bijeenkom-

sten en congressen voorlopig niet uitvoerbaar zouden zijn. En ook nu is het 

nog steeds onzeker wat in de komende maanden wel of niet kan. Tot aan 

de zomer zal in ieder geval nog steeds veel niet kunnen en/of onzeker zijn. 

Op 27 maart jl. was er voor het eerst sinds lange tijd weer publiek bij een 

wedstrijd van het Nederlands elftal. Dit betrof een fieldlab-experiment met 

sneltesten en 5.000 bezoekers bij Nederland – Letland in de Johan Cruijff 

ArenA. Dit was het grootste fieldlab in Nederland tot nu toe. Waar dit alles 

de komende weken/maanden toe gaat leiden is nog hoogst onzeker. Als 

VVON kunnen we dan ook niet anders dan het organiseren van bijeenkom-

sten op locatie nog even ‘on hold’ te laten staan. Laten we hopen dat na de 

zomer de voetbalcompetitie weer ‘normaal’ van start kan gaan. En 

wanneer dit het geval is kunnen we ook weer bijeenkomsten op locatie 

gaan aanbieden. En hoewel ons jubileumjaar dan voor een groot gedeelte 

achter de rug zal zijn, zullen we exclusief voor onze leden nog diverse 

bijeenkomsten, congressen en bijscholingen gaan organiseren en  

aanbieden. En dit zal zich zeer zeker niet beperken tot het jaar 2021. 

 

Op dit moment loopt wel de ledenwerfactie ‘lid werft lid’. Deze actie loopt 

zeer goed. We hebben zowel aan nieuwe leden als ook aan bestaande 

leden die hebben gezorgd voor een nieuw lid, al ruim 200 unieke VVON-

coachmappen mogen weggeven. We krijgen ook regelmatig de vraag van 

leden of deze coachmap te koop is. Dit is helaas niet het geval. Mochten er 

na afloop van deze actie nog coachmappen over zijn, dan zullen we kijken 

wat we hiermee gaan doen. En de suggestie van een lid om alle 4.500 

leden een coachmap cadeau te geven is helaas te kostbaar. Maar neem 

zelf het initiatief zou ik tegen u willen zeggen. U kent vast wel een collega 

trainer die nog geen lid is van de VVON. Toon u dan een goed ambassa-

deur van de VVON en zorg ervoor dat hij/zij binnenkort ook gaat behoren 

tot onze VVON-familie. 

 

Dan vraag ik ook uw aandacht voor het genomen besluit van de KNVB 

voor wat betreft het invoeren van een licentieplicht voor het 

trainen/coachen van jeugdteams in het amateurvoetbal. Als VVON hebben 

wij al jaren geleden aangegeven het vreemd te vinden dat er geen enkel 

licentiebeleid is met betrekking tot het trainen en/of coachen van jeugd-

teams in het amateurvoetbal. Steeds weer kregen wij het antwoord dat 

ernaar gekeken zou gaan worden. En zoals wel vaker het geval is bij de 

KNVB, werd er zonder fatsoenlijk overleg met ons en de verenigingen, een 

besluit genomen. Het kwam erop neer dat de licentie-eisen veel te hoog 

waren. Clubs in de top van het amateurvoetbal werden vanuit het niets 

geconfronteerd met eisen op UEFA A niveau, terwijl er daarvoor helemaal 

geen enkele eis bestond. Na kritiek van zowel de amateurverenigingen en 

de VVON heeft de KNVB inmiddels de eisen naar beneden bijgesteld. 

Maar het is goed om te weten dat er vanaf het komende seizoen dus ook 

licentie-eisen zijn voor het trainen en/of coachen van diverse 

teams/niveaus in het amateurvoetbal. Verderop in dit magazine treft u een 

overzicht van deze eisen aan. 

 

Tot slot wil ik van deze plaats iedereen bedanken die ons via brieven,  

kaarten, e-mails, social media etc. hebben gefeliciteerd met ons 75-jarig 

jubileum. Het waren felicitaties uit ons eigen land, maar ook vanuit buiten-

landse voetbaltrainers organisaties en diverse internationale contacten. 

Dank daarvoor. 

 

Arnold Westen, 

2 april 2021 
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Het bestuur heeft in dit jaar waarin de VVON 75 jaar bestaat, niet gekozen voor het samenstellen van een jubileumnummer. Er zal dit jaar 

in de zes uitgaven van ‘De TrainerCoach’ aandacht worden besteed aan een bepaalde periode uit het bestaan van de VVON. In deze 

uitgave aandacht voor de jaren 1957 – 1975. Hierbij aandacht voor ons duizendste lid Paul Meijers, ‘Mister VVON’ Jaap van der Leck en 

Joop Brand die al ruim 60 jaar lid is van de VVON. 

75 jaar VVON – De jaren 1957 – 1975

Wie was Paul (Pauke) Meijers. 
Paul Meijers was een watervlugge vleugelspeler van NEC waar hij op 
zijn zestiende in het eerste elftal stond. Voor een bedrag van 35.000 gul-
den (toen zowat een transferrecord) verhuisde hij naar Feijenoord. In die 
tijd was Jaap van der Leck (over hem in dit magazine meer) trainer van 
Feijenoord en hij was zeer gecharmeerd van de voetbalkwaliteiten van 
‘Pauke’ Meijers. Vanwege een buikvliesontsteking op zijn 26ste, waaraan 
hij bijna overleed, heeft hij echter nooit het maximale uit zijn voetbal-
kwaliteiten kunnen halen. Daarnaast had hij ook veel concurrentie op zijn 
positie in de voorhoede bij Feijenoord. Hij moest onder meer concurreren 
met spelers als Cor van der Gijp, Kees Rijvers, en Coen Moulijn.  

Waarom werd Pauke Meijers in 1972 lid van de VVON. 
Hierover zegt hij het volgende. ‘Ik ben lid geworden van de VVON om-
dat ik geloof dat zo’n organisatie veel nuttig werk kan doen. Bijvoor-
beeld als je moeilijkheden krijgt met een club, zelfs al heb je maar een  
D-diploma (redactie: is nu UEFA C). De VVON zou trainers ook moeten 
opleiden. En ik zou een lans willen breken voor spelers die veel ervaring 
hebben in het betaalde voetbal. Ik zelf heb 16 jaar betaald voetbal  
gespeeld, en dan zou je zo’n speler wat meer faciliteiten moeten geven 
om een trainersdiploma te halen’. 

Jaap van der Leck, toenmalig secretatis generaal van de VVON, 
schreef het volgende over het bereiken van de mijlpaal van 1000 leden. 
‘Uit de ontwikkeling van het ledenaantal (zie overzicht) blijkt dat het le-
denaantal vooral is toegenomen in de jaren 1970 t/m 1972. In deze perio-
de is het ledenaantal verdubbeld van 500 naar 1000 leden. Het is onge-
twijfeld het resultaat van de nieuwe koers die in de afgelopen jaren is in-
gezet. De volgende aspecten zijn hierbij van cruciaal belang: 
 
- Het meebesturen in alle aangelegenheden van de voetbalorganisatie  
betreffende en de daadwerkelijke inbreng op het technische vlak 
- De steun op rechtskundig en sociaal gebied 
- Subsidiëring van de K.N.V.B. voor verleende diensten 
- Het openbaar maken van onze belangen, de kritische opstelling en onze 
georganiseerde opstelling 
- Het werken in secties, het uitbouwen van de rayonbijeenkomsten, bera-
den op de toekomst van ons voetbal en de solidariteit en samenwerking. 
 
Onze VVON is kerngezond en onze doelstellingen zijn  nog  uiterst  ur-
gent. Ons ledental zal blijven groeien, zoals de voortekenen uitwijzen. 
De noodzaak van koppeling van de belangen wordt voor elke trainer dui-
delijk. Er moet geen plaats meer zijn voor clandestiene mee-eters (redac-
tie: hier worden onbevoegde trainers en stromannen bedoeld)’. 
 
De voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de heer 
W. A. G. M. Meuleman, schreef in 1971 het volgende. ‘De verant-
woordelijkheid is aanmerkelijk groter geworden. De  ontwikkeling en 
voortbestaan van de voetbalsport ligt voor een  belangrijk  deel in  han-
den van de oefenmeesters. En hier zien we dan ook een grote taak voor 
de Vereniging van Voetbaloefenmeesters’. 
  
Een uitspraak die wat de VVON betreft, ook nu in 2021, nog steeds van 
toepassing is. 

1946: 20 

1950: 106 

1955: 120 

1960: 137 

1965: 250 

1970: 500 

1972: 1000

De precieze datum is niet bekend, maar het was ergens eind 1972 toen de VVON haar duizendste lid 
mocht begroeten. Zijn naam: Paul Meijers. Door intimi ook wel Pauke Meijers genoemd.  

Paul (Pauke) Meijers - Duizendste lid in 1972

Ontwikkeling ledenaantal 
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Bij zijn afscheid op de Algemene Leden Vergadering van 16 juni 1990 zei 

toenmalig voorzitter Wim Hoeben het volgende over Jaap van der Leck. 

Jaap was de spin in het VVON-web. 

Jaap bepaalde zowel intern als extern het gezicht van de VVON. 

Jaap was namens de VVON de enige woordvoerder. 

Jaap was de voorman van de VVON. 

Jaap was de VVON. 

 

Met een tomeloze inzet en toewijding. Met een strijdbare opstelling en 

onbaatzuchtig. Jaap was er als de trainer-coach in de problemen 

kwam. Ook voor de trainer-coach, die dacht de VVON niet nodig te 

hebben ten tijde dat hij hoog te paard zat. Het was Jaaps leven zich in 

te zetten voor de sociaal zwakkeren in onze voetbalmaatschappij. 

 

Jaap besefte als geen ander dat slechts een solidaire trainersgroep 

macht bezit. Een groep die bestaat uit trainers werkzaam in het 

betaalde voetbal en in het amateurvoetbal. De een kan niet zonder de 

ander! Hiervoor verdient Jaap van der Leck van al onze leden bijzon-

dere dank, hetgeen door de VVON tot uitdrukking is gebracht door 

Jaap te benoemen tot Erelid van de VVON.  

 

In augustus 1970 stond onderstaand artikel/interview in  

‘De Oefenmeester’ (het toenmalige lijfblad van de VVON).  

 

Het zal u inmiddels al wel bekend zijn, dat Jaap van der Leek (58) door 

het bestuur van de Vereniging van Oefenmeesters is aangesteld als 

Secretaris-generaal. Een nogal weidse benaming, waarmee je alle 

kanten op kan. Wie Van der Leck is, wat hij van plan is en welke 

gedachten hij erop na houdt komt u te weten door onderstaand verhaal 

te lezen. Een verhaal, dat de trainerswereld in hoge mate zal interesse-

ren, omdat de belangen van elke trainer in Nederland geraakt worden. 

Bestuurslid Hans Croon ziet het zo: ‘Van der Leck is de nieuwe 

aankoop van de VVON, en van hem worden doelpunten verwacht’. 

 

Wie is hij? 

Jaap van der Leck behoeft eigenlijk nauwelijks introductie. Als docent 

aan het CIOS, als oud-docent van de trainersopleidingen, als de man 

die bij talloze topclubs triomfen heeft gevierd, heeft hij zich een inter-

nationale bekendheid verworven.  

Jaap van der Leck - Secretaris-generaal van de VVON

Wanneer we het hebben over de geschiedenis van de VVON, dan kan één persoon zeker niet ontbreken. En dat is Jaap van der Leck. Je 

zou hem wellicht ook wel ‘Mister VVON’ kunnen noemen. Hij was 2 perioden actief binnen de VVON. Eerst vanaf 6 mei 1946 tot 29 juni 

1949 als secretaris/penningmeester en daarna vanaf 6 juni 1972 tot 16 juni 1990 als Secretaris-generaal. Hij heeft zich dus ruim 20 jaar 

ingezet voor de belangen van trainer-coaches (oefenmeesters) in het amateur- en betaald voetbal in Nederland.

 Officieel ziet zijn erelijst als trainer er als volgt uit:

1937- 1939 U.V.V. Utrecht 

 

1939- 1941 R.F.C. Rotterdam 

 

1941 U.V.V. en De Volewijckers (twee topclubs trainen, dat kon toen nog, zelfs terwijl beide clubs kampioen werden en 

promotie wedstrijden speelden. Van der Leck daarover: ‘Ik kon de clubs maar één keer in de veertien dagen zien spelen’.  

Onder Van der Leck werd De Volewijckers landskampioen, wat hem nog altijd met de opperste trots en dankbaarheid vervult 

 

1946-1949 D.O.S. 
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OVER SOCIALE STATUS:  

Het is waanzin om een trainer tot zijn 65e het zware vak van trainer te 

laten uitvoeren. De pensioengrens moet omlaag naar 55 of zelfs 50 jaar. 

Bovendien moet de mogelijkheid geschapen worden de trainer op 

latere leeftijd tot manager om te scholen. Op grond van zijn langjarige 

praktische ervaring in de voetballerij is  de  trainer als geen ander 

geschikt voor de functie van manager.  Dat betekent dat er ook een vak 

‘manager’ moet komen. En dat er een eind moet worden gemaakt aan 

de situatie, dat iedereen zich maar manager kan noemen. Hier ligt een 

taak voor de KNVB.  Er moet een cursus voor manager in het leven 

worden geroepen. 

OVER DE LICENTIES 

De KNVB zegt te weinig ‘Nee’. Iedereen die uit het buitenland hier 

binnenkomt krijgt maar een licentie. Zie het geval Thompson. Dat is 

belachelijk. Daarom wil ik voorstellen, dat de VVON het uitreiken van 

licenties van de KNVB overneemt . Het is nergens in Europa zo, dat je 

zomaar zonder meer een job kunt krijgen, zoals dat in Nederland wel 

kan. En nog wat anders: de KNVB moet de clubs meedelen, dat er 

gedurende het seizoen maar één licentie voor één trainer wordt 

verstrekt. Ook dat is een beschermende maatregel voor de trainers. 

Dan worden ze niet zo snel meer ontslagen, als ze drie wedstrijden 

achter elkaar hebben verloren. Trainer eruit? Akkoord, maar dan zit je 

Zijn ideeën

 

1949- 1954 In dienst van de KNVB als Bondscoach Nederlands elftal 

 

1954-1956 Sportclub Enschede (Lenstra van Heerenveen naar Sportclub) 

 

1956-1959 Feijenoord  ‘Moulijn is mijn favoriete speler gedurende mijn hele trainerstijd. Zoals hij ooit eens een Spaanse 

international doldraaide......’. Niet te geloven. Zoals Coen uit stilstand kan demarreren, ongelofelijk’. 

 

1959-1961 D.O.S. ‘Mijn vervelendste ervaring: voor het eerst kreeg ik daar een schop onder  mijn kont. Ik dacht eerst: ik schei er maar 

mee uit. Het  is een morele opdoffer. Later wen je er aan. D.O.S. is altijd een wat wilde vereniging geweest’. 

 

1961-1963 Heracles 

 

1963-  1966  Willem  II 

 

1966- 1967  D.W.S. ‘Bij D.W.S. mijn tweede schop onder de kont . Toen ik daar kwam hadden ze net de beste voetballer,  Rinus Israël, 

verkocht en met de rest moest ik maar zien voor Ajax te blijven. Daar had je de situatie waar veel trainers  mee te maken 

hebben: mannen aan het hoofd met een grote smoel en geen verstand van voetbal. Die met de handen op de buik op de tribune 

zitten en dan op een gegeven moment, als het niet gaat, roepen: gooi die vent er maar weer uit. Er zijn mensen in de  

voetballerij, die met hun geld verstand van voetballen denken te kunnen kopen. Dat gaat niet. Een overwinning koop je niet, 

zoals een product in een of andere  zaak. Dat is niet te vergelijken’ 

 

1967-  Willem II . 

Van der Leek woont in Tilburg, is getrouwd, is vader van een zoon en een dochter. Staat bekend als een persoonlijkheid.  

Bij Feijenoord kreeg ik ooit niet de  vrijheid  die  ik voor een trainer wenselijk achtte. Toen ben ik opgestapt. Mijn vrijheid is  

me lief’. In de 33 jaar dat Van der Leck in het vaderlandse voetbalwereldje bezig is heeft hij zich, niet in het minst door zijn 

werkzaamheden bij de bond, een aanzienlijk prestige verworven. Dat kan hem van pas komen bij zijn aanstaande besprekingen 

met de diverse instanties. Van der Leek zegt, als hem gevraagd wordt zichzelf te beschrijven: ,,Ik zit graag in de sport. Ik heb 

nooit spijt dat ik het vak van oefenmeester heb gekozen. Ik geloof, dat ik een bepaalde persoonlijkheid heb ontwikkeld, al zeg ik 

dat niet graag over mezelf. Ik was vroeger feller dan nu. Maar dat is logisch, wanneer je bedenkt dat ik de ‘Sturm und Drang 

periode’ alweer enige tijd achter de rug heb. Dat wil niet zeggen, dat de KNVB bijvoorbeeld een makkie aan me krijgt. Ik kan 

moeilijk tegen verliezen, al heb ik er door de jaren heen veel in geoefend......  Ik heb een hekel aan mensen met een status.  

Ik hou ook niet van grote smoelen. Leiding geven wil zeggen: mensen overtuigen. Godverdomme zeggen is makkelijk, het duidt 

eerder op zwakheid. Van der Leck was voorbestemd leraar M.O. te worden, maar de crisistijd veranderde dat. Daarom ging hij 

de trainerscursus volgen. Over die toenmalige cursus zegt Van der Leck: ‘Het was natuurlijk  niet te  vergelijken  met  wat  er nu 

allemaal komt kijken. Maar tóch: er was een dokter, er waren mensen die de taktiek (Mommertz), conditie en techniek  

behandelden. Bob Glendenning leidde toen de cursus. Het ging anders. 
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De trainer in de pers...
In de jaren ’70 was er in het VVON-magazine ‘De Oefenmeester’ een rubriek genaamd ‘De trainer in de pers’. In onderstaand artikel werd 

AZ ’67 trainer Joop Brand geïnterviewd door Frits Barend en Henk van Dorp. Het mooie is dat Joop Brand – inmiddels 84 jaar – nog steeds 

lid is van de VVON. Dit jaar zou hij in het zonnetje zijn gezet voor het feit dat hij maar liefst 60 jaar lid is van de VVON. Net zoals dat geldt 

voor alle andere jubilarissen met lidmaatschappen van 25, 40, 50 of 60 jaar hebben we dit vanwege corona moeten uitstellen. Uiteraard 

gaan we dit voor alle jubilarissen goed maken op het moment dat dit weer kan. Joop Brand is nog steeds actief in het voetbal. Hij is o.a. nog 

adviseur bij IJsselmeervogels. In de volgende uitgave van dit magazine een gesprek met Joop Brand.

SENSIBELE EN AGRESSIEVE TYPES 
Ook Brand verklaart vak bezeten te zijn. Dat komt bij een heleboel 
andere mensen over als vak blindheid, maar dat is niet  juist. Ik  heb 
als coach niet alleen met voetbalzaken te maken maar ook met 
gedragsbeïnvloeding. Daarbij moet je niet uitgaan van wat je zelf 
denkt. Een team wordt opgebouwd uit sensibele, creatieve, kwetsbare 
spelers en uit agressieve, taakgerichte spelers, het type dat tot op de 
bodem gaat. Tijdens de opleiding hebben wij altijd geleerd dat je 

sensibele mensen moet opnaaien. Ik heb wel gezien dat dat fout is, net  
zo  goed als bruine bonen met spek en veel biefstuk onzin is als garan-
tie  voor een topprestatie". 
 
Wie ziet u als gevoelige voetballers?  
Brand: “Haan, Mühren, Keizer, dat zijn de sensibele types”.  
 
“Krol en Dusbaba voelen  zich  thuis in een klimaat van op je donder 

de rest van het jaar zonder. Als Ernst Happel op een gegeven ogenblik 

een schop onder zijn kont zou krijgen, dan zou niet mogen worden 

toegestaan, dat er een ander in zijn plaats kwam en ook niet, dat de B-

trainer, van Eck, het over zou nemen of desnoods Meijer, de masseur. 

Dat kan gewoon niet. Al moet je de mogelijkheid open laten geval voor 

geval te bekijken. Er zijn natuurlijk altijd gevallen, dat het terecht is. 

Veronderstel, dat de trainer met de vrouw van de voorzitter in bed 

gevonden wordt bijvoorbeeld. 

 

Maar over het algemeen worden trainersontslagen te gemakkelijk 

geaccepteerd, ook door de pers. In ieder geval moet dit .soort nare 

kwesties meer en meer uit het emotionele vlak gehaald worden. 

 

OVER DE KWETSBAARHEID VAN TRAINERS 

Voorbeelden te over. Van Neville bijvoorbeeld. Maar ook van Ramsey. 

Die komt tegen de Duitsers met 2-0 voor en de halve finale is praktisch 

bereikt. Wat er daarna gebeurd is zal altijd wel een raadsel blijven, 

maar Ramsey gaat de boot in. Het gevolg: Ramsey is niet de superheld, 

maar een man, die er niets van begrijpt. Van allerlei soorten futiliteiten 

hangt de positie van trainer af. Ik heb het zelf ondervonden. De trainer 

is vogelvrij. Misschien dat hij daarom wel hoge bedragen wil touche-

ren. Dat is soms ook op het belachelijke af. Het is niet reëel meer. Mij is 

het geval van een trainer bekend, die niet bij zijn club weg wilde, maar 

er wel meer geld wilde verdienen. Dus stapt hij op een andere club af, 

noemt met opzet een krankzinnig hoog bedrag, maar bemerkt tot zijn 

schrik, dat die club dat accepteert.  Zo kwam hij bij een club, waar hij 

helemaal niet wilde werken. 

OVER DE VVON NIEUWE STIJL 

Ik heb zelf altijd het idee gehad dat we ons strijdbaarder moesten 

opstellen, maar ik kreeg te weinig steun en ben op de achtergrond 

geraakt. Het initiatief van de jongere lichting  onder leiding van Hans 

Croon is absoluut noodzakelijk. Stilstaan is achteruitgang. Er gebeuren 

dingen, waar je nu nog om moet lachen. Zoals je nu moet lachen om 

het idee, dat er vroeger een man met een vlag de weg vrij moest 

maken als er een auto aan kwam. We zijn op het punt gekomen, dat we 

iets moeten gaan doen, omdat de positie van de trainer nog altijd niet 

is wat het zijn moet. Ons imago is de laatste jaren belangrijk verbeterd. 

De successen van Michels, Rijvers en Van der Hart hebben goodwill 

gekweekt. Sinds we met de nieuwe opzet van de A-cursus zijn gestart 

hebben we mensen als Michels, Van der Hart, Rijvers, Knobel en Brand 

‘geproduceerd’. Dat is toch een succes. Daarom mag het niet voorko-

men, dat er trainers met een A-diploma op zak zonder werk lopen. Niet 

goed genoeg voor Haarlem? Toen Hughes bij Haarlem kwam, zat hij bij 

Harlingen. Het zegt niets, want Hughes heeft het uitstekend gedaan. 

 

Tot zover Jaap van der Leck, een strijdbare man aan wie de VVON het 

vertrouwen heeft gegeven. Hij zal een moeilijke tijd krijgen, maar zijn 

wijsheid, ervaring en sympathieke houding zullen veel kunnen loswoe-

len, waarvan de trainerswereld in de totaliteit  kan  profiteren.  Volg 

hem de komende maanden, deze ambassadeur van de VVON.  

 

De redactie van "De Oefenmeester" wenst hem  alle  geluk.  

In ons blad zult u herhaaldelijk de resultaten van zijn missie aantreffen. 
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krijgen. De gedragsbeïnvloeding van de agressieve spelers is totaal 
anders dan van de sensibele. Vroeger werd ook geleerd dat je een 
agressieve voetballer niet moest opnaaien. Ik heb uit de  praktijk  
gemerkt  dat de agressie-drempel voor de agressieve voetballer veel 
hoger ligt dan mij op de cursus is verteld. Dat menselijke gedeelte van 
het vak houdt me enorm bezig. Daarom leeft het vak voor  mij  nog 
steeds, te meer omdat ik niets weet. Ik denk echter wel op de goede 
weg te zijn". 
 
“Prachtige zinnen allemaal, maar hoe werkt zoiets in de praktijk? 
Zou u de spelers van AZ '67 eens willen karakteriseren op grond 
van sensi biliteit en agressie en zou u kunnen zeggen hoe u met ze 
omgaat?” 
Brand: “Dat wil ik wel. In het doel hebben we dan De Vooys. Een heel 
gevoelig type. Toen Ajax laatst met 2-2 gelijk had gespeeld tegen de 
Eagles en wij de volgende dag periodekampioen konden worden door 
van Haarlem te  winnen, is  hij 's avonds in het trainingskamp aan het 
strand gaan wandelen.  Dat moest die jongen gewoon even. Hij zou zo  
weer naar  zee  terug willen. Hij is levensgevaarlijk wat zijn eigen 
kracht betreft. Door zijn gevoelig heid is hij te clement  in  het  duel. 
Als Gerrit een duel aangaat  met Joop van Maurik van FC  Utrecht, 
zou ik willen dat hij net als Piet Schrijvers was. Daar praten we over 
en zo'n gesprek is belangrijker dan rondjes lopen. 
 
De ene  trainer  is  te veel  bezig met de fysiologische kant van het 
voet bal, praat alleen maar over het hart en de spieren, een ander is 
weer helemaal bezeten van de technische kant, weer een ander houdt 
zich al leen bezig met de tactiek. Ze ver geten dan wel eens dat het 
voetbal een complex van deze factoren vormt.   Je   moet   blijven  
oppassen voor het absolute. Ik reik op het CIOS ook geen zekerheden 
aan. Wil Westphal zegt dat de 400 meter trai ning de ideale training is 
voor voet ballers, omdat voetballers steeds te maken hebben met explo-
sies van 20 tot 50 seconden. Dan vraag ik aan een student op school: 
maak een werkstuk over de vraag of de 400 meter ideaal is als voet-
baltraining. Daarna kunnen we er over praten". 
 
• Rechtsachter Henk van Rijnsoever.  
Brand: “Erg agressief, we hebben hem moeten temperen, hij  is een 
van de  weinigen  die  we  hebben aangeraden alleen met 
voetbal bezig te zijn. Hij komt zo van de amateurs. Hij is in alles zo, 
fanatiek  dat we het verstandiger vonden dat  advies te geven. Hij is zo 
eerzuchtig dat hij het als een vernedering ervaart  als hij wordt gepas-
seerd. Dan  kun  je hem negatief benaderen door te zeggen: laat je niet 
passeren, leg die man plat. Je kunt hem ook positief benaderen door te 
gaan werken aan het verbeteren van de  sliding,  van de timing". 
• Ronald Spelbos, laatste man. 
Brand: “Kan zichzelf moeilijk bren gen tot de strijdtoestand.  

Bij Ronald moet je wel eens de haat-be invloeding gebruiken". 
 
Hoe doet u dat? 
Brand: “Door hem een paar weken op de bank te zetten, zodat hij 
zo'n pijn in zijn kont krijgt dat hij optimaal wil meewerken. Of ik 
dol hem door te zeggen: heb je twee linker  schoenen aan, heb je je 
lenzen niet in, eet eens wat sambal-oelek. 
Het moet zo zijn dat hij  begrijpt, dat ik als voetballer een boel tegen 
hem heb, maar  dat  ik  menselijk niets tegen hem heb.  

Het conflict Haan-Kraay is op het  menselijke vlak getrokken, dat 
moet je voorkomen. Ik heb ook nog nooit een boete uitgedeeld. Ik 
vind dat je als mens wel erg ver bent gezakt, als je boetes uitdeelt. 
Dan steunt je gezag op macht en niet meer op moreel gezag. 

In onze groep heerst een open ver houding, er is een vrijheid van den  
ken. Ik vraag de spelers na te denken over de komende tegenstander, 
waarna we vrijdag samen tot de  beste speelwijze trachten te komen. 
Die vrijheid geeft de  spelers  een veel grotere verantwoordelijkheid, 
die weer meer rechten en plichten met zich meebrengt". 
 
Over spits Kees Kist zegt Brand: “Heeft alles, is agressief. Ik zeg 
aldoor dat we een kopspecialist nodig hebben, dat steekt hem 
verschrikkelijk. Híj is als een bezetene aan het trainen op koppen". 

Joop Brand ‘bespreekt in dit interview ook nog de spelers Hans Mol. Theo Vonk, Joop Wildbret, Ruus Soerendonk, Kirsten Nygaard, Bobby 
Vosmear, en Rob Meister.

Foto: Bert Verhoeff / Anefo - Nationaal Archief Fotocollectie Anefo

Joop Brand



De TrainerCoach  |  9

Be Quick 1887 is in de meer dan 130-jarige historie uitgegroeid tot één van Nederlands meest toon-
aangevende amateurvoetbalverenigingen. Hét hoogtepunt beleefde de club uit Groningen op 6 juni 
1920, toen Be Quick 1887 kampioen van Nederland werd. Terwijl het eerste elftal tegenwoordig in de 
hoofdklasse uitkomt, nemen de hoogste jeugdteams het veelal op tegen profclubs. De TrainerCoach 
sprak met Technisch Manager Benjamin Sietsma over de kernwaarden op sportpark 'Stadion De 
Esserberg', gediplomeerde coaches en gelijke kansen voor iedereen. 
 
Tekst: Martin Veldhuizen  Beeld: Be Quick 1887 

GEDIPLOMEERDE COACHES  
OP ALLE JEUGDTEAMS

Jeugdopleiding

Jeugdopleiding Be Quick 1887
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Het op 10 april 1887 opgerichte Be Quick 1887 is 

één van de oudste voetbalclubs van Nederland. 

De vereniging kent een rijke historie en wordt in 

de Groningse volksmond de 'Good-Old' ge-

noemd. De landstitel in het seizoen 1919-1920 

geldt als het absolute hoogtepunt in het be-

staan, maar het eerste elftal werd in totaal 

meer dan dertig keer kampioen. Daarnaast won 

Be Quick 1887 in 1995 de districtsbeker (regio 

Noord) en nam het tien keer deel aan het toer-

nooi om de KNVB Beker. Kortom, Be Quick 1887 

is een niet uit het Nederlandse voetballand-

schap weg te denken amateurclub. 

 

Dag van gisteren 

Ook de jeugdopleiding van Be Quick 1887 staat 

hoog aanschreven. De Groningers hebben de 

ambitie om met de leeftijdscategorieën Onder13 

tot en met Onder21 op landelijk niveau in de 

tweede of derde divisie uit te komen.  

Dat lukt heel aardig. Weliswaar speelt het hoog-

ste team van iedere leeftijdsgroep (nog) niet in 

de derde divisie of hoger, ze komen wel allemaal 

op divisieniveau uit (zie kader pag 11). 

 

De TrainerCoach zocht de nog jonge Benjamin 

Sietsma op, die in 2018 bij de club begon als 

jeugdtrainer, een jaar later Hoofd Opleiding 

werd en onlangs werd benoemd tot Technisch 

Manager van Be Quick 1887. “Dit is een ambiti-

euze vereniging met een lange historie”, begint 

Sietsma zijn verhaal. “Als je met de oudere le-

den praat, dan lijken de successen uit het ver-

leden als de dag van gisteren. Bij Be Quick 

1887 leiden we spelers nog steeds op in een 

prestatiecultuur. Het gaat erom zoveel mogelijk 

spelers af te leveren aan het eerste elftal. Het 

streven is dat minimaal 75% van het eerste elf-

tal uit spelers bestaat die afkomstig zijn uit 

onze eigen jeugdopleiding. Dat lukt nu helaas 

nog niet. Ongeveer de helft van onze huidige 

hoofdmacht, die zeker jong en talentvol is, heeft 

z'n voetbalopleiding bij Be Quick 1887 gehad.” 

 

Vier kernwaarden 

De enthousiaste en voetbalgekke twintiger ver-

telt vervolgens over de vier kernwaarden van 

de Groningse amateurclub. “Plezier is de eerste 

en meest belangrijke kernwaarde. Trainingen 

en wedstrijden dienen vooral heel erg leuk te 

zijn. Verder gaat wij boven ik, het teambelang 

gaat voor persoonlijk belang.  

Bij Be Quick 1887 leren we samenwerken, sa-

men vormen we de vereniging. De derde kern-

waarde is discipline. We leren ons gedragen 

binnen de kernwaarden en ontwikkelen onszelf 

als voetballer én als mens. De laatste kern-

waarde is de absolute wil om te winnen. Trai-

ners en spelers van Be Quick 1887 werken hard 

om hun ontwikkeldoelen te halen en te winnen. 

Wij willen presteren, maar wél met plezier!” 

 

Gediplomeerde coaches 

Be Quick 1887 heeft jeugdteams in alle leeftijd-

scategorieën, uitgezonderd in Onder18. Al is 

dat slechts een kwestie van tijd, want komend 

seizoen schrijven de Groningers ook een 

JO18-1 in op divisieniveau.  

'PLEZIER IS DE EERSTE EN MEEST  
BELANGRIJKE KERNWAARDE'
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Alle elftallen vanaf de JO13 worden getraind 

door gediplomeerde coaches, zegt Sietsma. 

“Wij stellen hoge eisen aan onze jeugdtrai-

ners. De trainer van JO21 moet het diploma 

UEFA A hebben. Voor de trainers van het 

hoogste elftal per leeftijdscategorie is UEFA B 

de minimale vereiste, de trainers van de 

tweede selectieteams hebben UEFA C. Dat 

veel van onze trainers ook actief zijn in de 

voetbalschool en opleiding van FC Groningen 

en andere BVO's, zegt eveneens iets over de 

kwaliteit van onze coaches.” 

 

Wat Be Quick 1887 uniek maakt, is dat de club 

óók van de trainers van de niet-selectieteams 

verwacht dat zij een trainersdiploma of -certi-

ficaat hebben, of dat ze bereid zijn om die te 

halen. ”Wij maken in principe geen gebruik 

van ouders van onze jeugdleden voor wat be-

treft het trainen van jeugdteams. Wij verwach-

ten van onze coaches dat ze de verschillende 

bijeenkomsten die wij op doordeweekse avon-

den organiseren bijwonen en de meeste wer-

kende ouders kunnen of willen dat niet.” 

 

Presentatie 

Ouders die noodgedwongen een jeugdteam 

begeleiden is ook niet nodig, legt Sietsma uit. 

“Be Quick 1887 is de meest prominente club 

van Noord-Nederland. Als we trainers zoeken, 

dan maak ik dat zo vroeg mogelijk bekend. Op 

die manier hoop ik ambitieuze trainers te prik-

kelen om bij Be Quick 1887 aan de slag te gaan 

en meestal weten die coaches onze club wel 

te vinden.” Geïnteresseerde kandidaten moe-

ten zich vervolgens uitvoerig bewijzen. “In het 

eerste gesprek vertel ik over hoe wij het bij 

onze vereniging doen en vraag ik hem (of 

haar) hoe hij erin staat. Klikt het, dan krijgt hij 

een trainingsvoorbereidingsformulier mee 

naar huis met het verzoek een bepaalde trai-

ning voor te bereiden aan de hand van de ge-

periodiseerde leerdoelen van die week. 

 

In het tweede gesprek ga ik de kandidaat-trai-

ner daarop bevragen. Waarom heeft hij voor 

die training en trainingsvormen gekozen, hoe-

veel tijd heeft hij voor de oefeningen gereser-

veerd, met hoeveel spelers heeft hij rekening 

gehouden, waarop gaat hij coachen en 

waarop niet, waar staat hij tijdens de oefenin-

gen, etc. Op basis van het tweede gesprek 

geef ik een advies aan de technische com-

missie. De laatste stap is dat hij een presenta-

tie geeft aan de TC, waarin hij uitlegt waarom 

hij bij Be Quick 1887 trainer wil worden en wat 

zijn ambities zijn. Daarna nemen we een be-

slissing. Nee, we vragen sollicitanten niet om 

een proeftraining te geven, dat is lastig te or-

ganiseren. Maar we vragen wel referenties 

op. Ik denk dat veel clubs trainers aannemen, 

omdat er wederzijds een goede klik is. Dat 

deed ik alleen de eerste maand, sindsdien 

hanteren we de procedure die ik net schets. 

Het is een uitgebreid traject, maar de trainers 

voelen zich door ons wél serieus genomen.” 

 

Hofleverancier 

Dankzij de goede jeugdopleiding is Be Quick 

1887 niet alleen hofleverancier van FC Gronin-

gen, ook de andere profclubs in het noordoos-

ten van Nederland – SC Heerenveen, Cam-

buur Leeuwarden, FC Emmen, FC Zwolle en 

Go Ahead Eagles – halen geregeld een talent-

volle voetballer van sportpark 'Stadion De Es-

serberg'. “In de afgelopen jaren gaan ieder 

seizoen circa tien van onze jeugdspelers naar 

BVO's. Dat is voor de dunbevolkte provincie 

Groningen, waar minder talent rondloopt dan 

in het drukke westen, best veel.  

Hoofdklasse 
Anno 2021 telt Be Quick 1887 een kleine 1000 leden, is er naast een voetbal- ook een ten-

nisafdeling en gaat de club nog steeds voor het hoogst haalbare. Dat is Be Quick 1887 aan 

haar historie en status verplicht, vinden ze op sportpark 'Stadion De Esserberg', dat 

deels in Groningen en deels in het naastgelegen Haren ligt. Het eerste zondagelftal 

speelde inderdaad jarenlang op het hoogste amateurniveau. In 2014 degradeerde Be Quick 

1887 uit de topklasse, van 2016 tot 2018 kwam het uit in de derde divisie. Momenteel spe-

len de Groningers in de hoofdklasse. Het eerste zaterdagelftal is aan een opmars bezig. 

De zaterdagvoetballers speelden twaalf seizoenen geleden nog in de zesde klasse, sinds 

2018 komt het elftal in de derde klasse uit. Vorig seizoen eindigde de ploeg met een forse 

voorsprong als eerste, maar zette het coronavirus een streep door promotie.. 

Team Niveau  

JO19-1 divisie 2 
JO19-2 hoofdklasse 
JO19-3 3e klasse 
JO17-1 divisie 4 
JO17-2 hoofdklasse 
JO17-3 4e klass 
JO16-1 divisie 4 
JO15-1 divisie 5 
JO15-2 hoofdklasse 
JO15-3 2e klasse 
JO15-4 3e klasse 
JO14-1 divisie 1 
JO14-2 1e klasse 
JO14-3 3e klasse 
JO13-1 divisie 1 
JO13-2 hoofdklasse 
JO13-3 3e klasse 
JO13-4 3e klasse 

Zeven teams op divisieniveau 
Van de JO13 tot en met de JO21 telt Be Quick 
1887 19 jeugdelftallen, waarvan er zeven op  
divisieniveau uitkomen. 

Van de JO7 tot en met de JO12 neemt  
Be Quick 1887 met 21 teams deel aan de 
competitie, waarvan de JO12-1, JO12-2, 
JO12-3, JO11-1, JO-11-2, JO10-1, JO10-2, 
JO9-1 en JO9-2 in de hoofdklasse uitkomen
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Blijkbaar slagen wij er goed in om spelers op 

te leiden voor een hoger niveau.” 

 

Maar het draait bij Be Quick 1887 niet alleen 

om het ontwikkelen van de voetbalkwaliteiten. 

De club zet zich ook in om de jeugdspelers als 

mens te ontwikkelen. “We hebben leden uit 

Haren, dat bekend staat als een dorp met wel-

gestelde inwoners, en uit de Groningse volks-

wijken. Wij helpen al die jongens, in combina-

tie met hun school, om op het rechte pad te 

blijven en hun voetbal- en maatschappelijke 

ambities te verwezenlijken.” 

Speelwijzemodel 

Op de vraag welke doelstellingen Be Quick 1887 

heeft voor de korte en middellange termijn, 

noemt Sietsma er drie. “We willen met het eer-

ste elftal graag een stapje hogerop. We spelen 

nu in de hoofdklasse, terwijl de hoogste selec-

tieteams in de jeugd op divisieniveau uitkomen. 

Naar dat niveau willen we met het eerste elftal 

ook. De faciliteiten en knowhow zijn ervoor 

aanwezig, de komende jaren moet blijken wat 

het resultaat van onze opleiding is.” 

 

Het tweede doel is de implementatie van een 

fysieke leerlijn voor de gehele vereniging. “We 

willen met onze trainers gestructureerd werken 

aan uniforme trainingen voor alle teams. Niet 

alleen op technisch en tactisch gebied, maar 

ook motorisch en fysiek, waarbij we rekening 

houden met de fysieke mogelijkheden per leef-

tijd. We gaan daarbij gebruik maken van het 

Athletic Skills Model en samenwerken met de 

Hanze Hogeschool in Groningen. Het is heel in-

teressant hoe je moet omgaan met bijvoorbeeld 

een laatrijpe speler die in JO14 voetbalt of een 

vroegrijpe speler uit de Onder13.” 

 

Ook het ontwikkelen van een speelwijzemodel 

staat hoog op de agenda bij Be Quick 1887. 

“Vroeger spraken we over spelpatronen, tegen-

woordig staan spelprincipes centraal. Maar 

vaak zijn dat globale uitgangspunten en afspra-

ken en kun je jezelf de vraag stellen wat de in-

vloed daarvan is op het spel. Wij willen een 

stap verder gaan en een speelwijze ontwikke-

len die we bij alle teams kunnen hanteren.  

 

Dat willen we realiseren vanuit onze unieke kijk 

op voetbal, maar niet door in detail voor te kau-

wen wat spelers in de verschillende spelsitua-

ties moeten doen. Wij maken spelers bewust 

hoe de intenties binnen de speelwijze kunnen 

worden behaald, de uiteindelijke keuze is aan 

de spelers zelf. 

Laat ik een voorbeeld geven vanuit het prin-

cipe dat diepte voor breedte gaat. Een spe-

ler aan de bal moet op basis van de spelsitu-

atie de meest effectieve keuze maken 

richting de meest waardevolle ruimte. Of dit 

lukt hangt onder andere af van hoe goed hij 

de spelsituatie kan waarnemen en op basis 

daarvan een keuze kan maken. Stel, er is 

geen druk op de bal en de tegenstander 

staat hoog. De centrale verdediger neemt 

ruimte waar achter de laatste linie van de 

tegenpartij en ziet onze nummer tien diepte 

maken in de contra-halfspace op het mo-

ment dat de bal speelklaar is. Als de cen-

trale verdediger op dat moment een diepte-

pass geeft, dan heeft hij een effectieve 

bijdrage in het creëren van een kans door 

zijn waarneming te koppelen aan een voet-

balhandeling richting het (spel)doel. 

 

Scouting 

Be Quick 1887 doet niet aan externe scouting, 

zegt Sietsma. “Iedereen is welkom, spelers 

die bij ons willen voetballen, kunnen vrijblij-

vend drie keer meetrainen om te kijken of het 

hen bevalt. Voor het eerste elftal zetten we 

soms wel eens lijntjes uit, maar we benade-

ren spelers niet actief. Dat wordt hier in het 

noorden niet zo gewaardeerd. Doen we het 

toch, dan zouden we allemaal boze telefoon-

tjes krijgen, haha. Wij zorgen er gewoon voor 

dat we een goed product hebben, dan komen 

spelers vanzelf naar ons toe. Het helpt ons in 

dit opzicht enorm, dat Be Quick 1887 als één 

van de beste amateurverenigingen van Ne-

derland wordt gezien.” 

 

De interne scouting wordt voor een groot deel 

verzorgd door de trainers van de teams. “Er lo-

pen bij ons geen verenigingsscouts rond”, ver-

telt Sietsma. “De trainers zijn onze hoofdscouts. 

Zij zien de spelers het vaakst. Ook de leden van 

de technische commissie, onze hoofdtrainer en 

ik worden betrokken bij de beoordeling van spe-

lers, waarmee we per jaar vier gesprekken voe-

ren over hun ontwikkeling.” 

 

Rinus Michels Award 

In 2016 werd de jeugdopleiding van Be Quick 

1887 bekroond met de Rinus Michels Award. 

Daarnaast kreeg de club van de KNVB de sta-

'BLIJKBAAR SLAGEN WIJ ER GOED IN OM SPELERS  
OP TE LEIDEN VOOR EEN HOGER NIVEAU' 



tus van regionale jeugdvoetbalopleiding.  Het 

zijn belangrijke erkenningen voor de vereni-

ging, vindt Sietsma. “Het geeft aan hoe bijzon-

der onze jeugdopleiding is. Het draagt ook bij 

aan de acceptatie van Be Quick 1887 in de re-

gio. Het is mooi dat we beloond worden voor 

het werk dat we met z'n allen verzetten en is 

voor ons dus echt van waarde.” 

Gelijke kansen 

Be Quick 1887 neemt ook deel aan het project 

'Gelijke Kansen Jeugdvoetbal', waarmee de 

KNVB in 2018 is gestart. Met dit project onder-

zoekt de voetbalbond in de praktijk en met be-

hulp van wetenschappelijke kennis het creëren 

van een opleidingsmodel dat meer recht doet 

aan de complexe voetbalontwikkeling van 

jeugdspelers. Het model moet zorgen voor 

meer gelijkwaardigheid in het voetbalpro-

gramma en de begeleiding van álle jeugdvoet-

ballers. Want hun ontwikkeling verloopt niet in 

een rechte, opwaartse lijn, maar is grillig en 

onvoorspelbaar. Het belangrijkste doel van het 

opleiden van jeugdspelers zou moeten zijn dat 

iedere voetballer plezier aan de sport beleeft 

en in staat wordt gesteld om zijn persoonlijke 

top te bereiken. 

 

Sietsma: “In de onderbouw werken wij sinds 

ruim een jaar niet met selectieteams, maar met 

trainingsgroepen. Voor die groepen hebben wij 

twaalf trainers met het UEFA C of B diploma, 

die roulerend alle groepen trainen.  

Voorheen was het zo, dat de meest getalen-

teerde spelers de meeste aandacht kregen.  

De minderen kregen minder kansen, waardoor 

het verschil met de zogenaamde talenten 

steeds groter werd. En weet je wat zo bijzonder 

is: in een jaar tijd is één jongen uit onze JO11-3 

overgegaan naar de jeugdopleiding van FC 

Groningen en zijn twee spelers uit JO11-4 uit-

genodigd voor een stage. Terwijl spelers uit 

niet-selectieteams (die wij basisteams noe-

men) normaal nooit worden opgepikt door 

BVO's.” 

 

Corona 

Aan het eind van het gesprek met de technisch 

manager van Be Quick 1887 staan we nog even 

kort stil bij het coronavirus. Wat betekent dit 

voor de Groningse vereniging en dan specifiek 

de jeugdopleiding? “Wij bedenken vooral wat 

we wél kunnen doen. We proberen steeds om 

de dag na de persconferentie klaar te zijn voor 

de nieuwe mogelijkheden. Natuurlijk hebben 

wij na de eerste lockdown van vorig jaar niet 

getraind en daarna een tijdje op anderhalve 

meter. Maar we slaan in principe geen training 

over en trainen gewoon drie keer in de week, 

als dat mag. Want we vinden het belangrijk dat 

de spelers sowieso blijven bewegen. 

 

Op zaterdag spelen we veel onderlinge wed-

strijden en we bedenken allerlei oefenvormen 

waarbij spelers prijsjes kunnen winnen. Want 

de ontwikkeling op teamniveau is op dit mo-

ment ondergeschikt aan de individuele ontwik-

keling van de spelers.”

'IN DE ONDERBOUW WERKEN WIJ SINDS RUIM  
EEN JAAR NIET MET SELECTIETEAMS, 

 MAAR MET TRAININGSGROEPEN'
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In de twee jaar die Herman Kamminga (25) actief is op sportpark Stadi-

on De Esserberg, heeft Be Quick 1887 een onvergetelijke indruk op 

hem gemaakt. “Dit is een club van tradities en een lange en prachtige 

historie. Tegelijkertijd is Be Quick 1887 heel innovatief. De club gaat 

niet per se uit van ervaring, maar wat je als trainer te vertellen hebt. Be 

Quick 1887 wil trainers met visie en inhoud, die niet alleen de voetbal-

lers maar ook zichzelf willen ontwikkelen en zichzelf kwetsbaar durven 

op te stellen. Vrijwel alle trainers bij Be Quick 1887 hebben als oplei-

ding minimaal hbo-niveau. Dat zorgt alles bij elkaar voor een geweldi-

ge leeromgeving, waarin iedereen van elkaar kan en wil leren. Iedere 

trainer die zich aan Be Quick 1887 verbindt komt om het maximale uit 

zichzelf en de spelers te halen. Dat maakt onze jeugdopleiding uniek 

voor Noord-Nederland, wij zijn een enorme kweekvijver van talent.” 

 

Lofzang 

Zo, die lofzang is eruit bij de in Leeuwarden geboren Kamminga, die 

opgroeide in het nabijgelegen dorp Bitgummole. Hij ging voetballen bij 

het plaatselijk VV Beetgum en werd er al snel jeugdtrainer. Tijdens zijn 

studie aan het CIOS liep hij als assistent-trainer stage bij de C1 en A1 

van SC Heerenveen. Na het CIOS ging hij naar de ALO en ondertussen 

haalde hij de licenties UEFA C en B. SC Heerenveen verruilde hij voor 

ONS Sneek, waar hij achtereenvolgens trainer werd van de JO15-1, de 

JO19-1 en assistent-trainer van het eerste elftal, dat op zaterdag in de 

derde divisie speelde.  

Zijn voetbalcarrière stond toen al op een laag pitje. “Mijn prioriteit lag 

bij het trainersvak”, zegt Kamminga, die na de afronding van het ALO 

uit Sneek vertrok. Ik zocht een nieuwe uitdaging en werd assistent-

trainer bij het eerste van Be Quick 1887 én jeugdcoördinator van de bo-

venbouw. Halverwege het seizoen ging de trainer van JO19 weg en 

nam ik het van hem over. Het seizoen werd in maart vanwege de uit-

braak van het coronavirus afgebroken, in de zomer schoof ik door naar 

de Onder 21. Helaas hebben we ook dit seizoen nauwelijks kunnen 

voetballen.” 

 

Grote prijzen 

Naast zijn werkzaamheden voor Be Quick 1887 runt Kamminga met drie 

anderen een bedrijf in Performance coaching, waarbij ze profvoetbal-

lers coachen op prestatieverhoging binnen positiegebonden voetbal-

acties. Het past bij zijn droom om met voetbal z'n geld te verdienen en 

daarin is hij niet bescheiden. “Ik wil als trainer grote prijzen winnen, 

bijvoorbeeld de Champions League of het WK. Dat is misschien niet 

realistisch, maar door het uit te spreken dwing ik mijzelf na te denken 

welke stappen daarvoor nodig zijn. Via Be Quick 1887 wil ik in ieder ge-

val naar het betaald voetbal. Ik hoef trouwens niet per se hoofdtrainer 

te worden. Een rol als assistent, zoals Pepijn Lijnders die bij Liverpool 

heeft, lijkt mij geweldig.” 

Herman Kamminga

Herman Kamminga is bezig aan zijn tweede 

seizoen bij Be Quick 1887. De assistent van 

hoofdtrainer van Steven Wuestenenk begeleidt 

zelf de Onder 21 van de Groningers. Daarnaast is 

hij de aanjager in de ontwikkeling van een 

speelwijzemodel die de hoog aangeschreven 

amateurvereniging nieuwe successen moet 

opleveren. “Be Quick 1887 heeft een voor Noord-

Nederland unieke jeugdopleiding.”

'Kweekvijver  
van talent'

BE QUICK 1887 HEEFT EEN GEWELDIGE  
LEEROMGEVING, WAARIN IEDEREEN  

VAN ELKAAR KAN EN WIL LEREN'



Babyfoto's 

Uiteraard moeten ze ook bij Be Quick 1887 alle creativiteit uit de kast 

halen om in deze periode van coronamaatregelen de ongeveer vijftig 

(jeugd)teams een aantrekkelijk trainings- en wedstrijdprogramma te 

bieden. Kamminga noemt een aantal activiteiten die voor zijn Onder 21 

en het eerste elftal werden georganiseerd. “We hebben, binnen de 

mogelijkheden, in twee- en viertallen getraind en gezocht naar een va-

riatie in oefenvormen. Via de Strava-app konden we de fysieke activi-

teiten van de spelers monitoren. Verder hebben we op trainingsavon-

den tijdens de lockdown via Zoom in groepjes videoanalyses gedaan. 

Bijvoorbeeld met alle centrale verdedigers, waarbij we beelden beke-

ken van eigen wedstrijden en profduels en daarover in gesprek gingen. 

En we organiseerden online quizzen, waarbij baby  foto's werden ge-

toond en de spelers moesten raden wie op welke foto stond.” 

 

Speelwijzemodel 

Kamminga werkte het afgelopen jaar, samen met een aantal andere 

betrokkenen, aan de ontwikkeling van een nieuw speelwijzemodel voor 

Be Quick 1887. Een model dat voldoet aan de vier kernwaarden van de 

club en zoveel mogelijk beschrijft hoe spelers kunnen acteren tijdens 

de voetbalspecifieke momenten van aanvallen, verdedigen en omscha-

kelen. Terwijl spelprincipes tegenwoordig hot zijn, gaat Be Quick 1887 

graag een stapje verder, vertelt Kamminga. “Diepte voor breedte is bij-

voorbeeld een veelgebruikt spelprincipe. Maar je moet wel duidelijke 

context creëren van wanneer er diep moet worden gespeeld, hoe je 

voorwaarden daarvoor creëert en wat het dan moet opleveren.” 

Op de volgende pagina geeft de coach drie oefenvormen die het aan-

vallen en creëren van kansen moet verbeteren. “Als trainer is het mijn 

taak om het team en de speler te begeleiden in het uitvoeren van 

steeds betere voetbal(inter)acties en ervoor te zorgen dat ze deze 

steeds langer kunnen volhouden”, besluit Kamminga. 
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'BIJ SPELPRINCIPES MOET JE WEL DUIDELIJKE CONTEXT CREËREN, HOE JE VOOR-
WAARDEN DAARVOOR CREËERT EN WAT HET DAN MOET OPLEVEREN'
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Organisatie: 
• Twee partijen van 8 spelers 
• Scoren op één van de twee kleine doeltjes 
• Geen buitenspel 
• Bij balbezit tegenpartij moet één centrale verdediger zich achter de stip-

pellijn positioneren. Van achter die lijn moeten de twee kleine goals 
worden verdedigd 

 
Coaching: Aanvaller aan de bal 
• Passen als een mede-aanvaller 'betere voorwaarden' heeft richting het 

doel van de tegenstander dan jijzelf 
• Dribbelen als jij de beste voorwaarden hebt richting doel 
 
Mede-aanvaller binnen bereik 
• Kies zo positie dat je als aanvaller aan de bal richting doel  

tegenpartij kunt handelen 
• Probeer in positie en afstand ten opzichte van de tegenstander  

voordeel te creëren ten opzichte van het doel

Oefenvorm 1: Partijspel 8 tegen 8

Organisatie: 
• Partijspel 8 tegen 7 + keeper 
• Partij van 8 spelers mag scoren op grote doel en krijgt ook een punt als het 

achter de stippellijn de bal 8x rondspeelt 
• Partij met 7 spelers en keeper mag scoren op één van de drie kleine goals 
• Tegenpartij heeft na balverovering 20 seconden om te scoren 
• Trainer speelt omschakelbal in 
 
Coaching: Aanvaller aan de bal 
• Passen als een mede-aanvaller 'betere voorwaarden' heeft richting het 

doel van de tegenstander dan jijzelf 
• Dribbelen als jij de beste voorwaarden hebt richting doel 
• Probeer de tegenpartij te lokken (en punten te scoren) door vanaf achter 

de stippellijn de bal rond te spelen 
 
Mede-aanvaller binnen bereik 
• Kies zo positie dat je als aanvaller aan de bal richting doel tegenpartij kunt 

handelen 
• Probeer in positie en afstand ten opzichte van de tegenstander voordeel te 

creëren achter de laatste linie van de tegenpartij

Oefenvorm 2: Partijspel 8 tegen 7 + keeper

Organisatie: 

• Twee teams van tien spelers, inclusief doelman 
• Scoren op grote doelen, onderste partij krijgt ook een punt als het binnen 

de stippellijnen de bal 8x rondspeelt 
• Tegenpartij heeft na balverovering 20 seconden om te scoren 
 
Coaching: Aanvaller aan de bal 
• Passen als een mede-aanvaller 'betere voorwaarden' heeft richting het 

doel van de tegenstander dan jijzelf 
• Dribbelen als jij de beste voorwaarden hebt richting doel 
• Probeer de tegenpartij te lokken (en punten te scoren) door vanaf achter 

de stippellijn de bal rond te spelen 
 
Mede-aanvaller binnen bereik 

• Kies zo positie dat je als aanvaller aan de bal richting doel tegenpartij kunt 
handelen 

• Probeer in positie en afstand ten opzichte van de tegenstander voordeel te 
creëren achter de laatste linie van de tegenpartij

Oefenvorm 3: Partijvorm 9 + keeper tegen 9 + keeper

OEFENVORMEN 



In gesprek met trouwe VVON-leden
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Op 2 februari 1982 is Laurens lid geworden van 

de VVON. De trainer-coach met UEFA-A is 

momenteel trainer bij Rohda Raalte en zijn team 

speelt in de eerste klasse zondag. Hij werd lid 

omdat hij vond dat het er gewoon bij hoorde als 

je het vak in stapt. “Het was voor mij belangrijk 

om op de hoogte te blijven van alle nieuwighe-

den in het vak. Dat was voor mij de voornaam-

ste reden om me aan te melden.” En nog steeds 

vindt Laurens dat zijn lidmaatschap erg waar-

devol is. “De bijeenkomsten waarin je wat 

hoort en leert over de nieuwe ontwikkelingen 

zijn prettig om naar toe te gaan. Je ontmoet 

collega’s uit het vak. Dat maakt het ook leuk. 

“Je leert elkaar kennen en je kunt met elkaar 

wat sparren over de onderwerpen, horen over 

de clubs waar ze werken en zo meer.” 

Knippenborg heeft veel ervaring in het trainers-

vak en praat er nog altijd gepassioneerd over. 

Hij werkte voor betrekkelijk weinig clubs en 

bleef bij nagenoeg alle werkgevers een 

De VVON bestaat al 75 jaar, maar zijn er ook leden die een groot deel van deze periode hebben meegemaakt? 

Drie heren die al sinds de jaren ’80 lid zijn, werden gevonden. Ze vertellen over wat zij meemaakten als trai-

ner, over hoe zij bij de VVON terecht kwamen en over hun relatie met de trainersvakbond.

In gesprek met trouwe VVON-
leden die al jarenlang lid zijn 

Tekst: Ruud Bijnen  Beeld: RKZVC & Wim van Laar

“HET WAS VOOR MIJ BELANGRIJK OM OP DE HOOGTE TE 
BLIJVEN VAN ALLE NIEUWIGHEDEN IN HET VAK”

Laurens Knippenborg
Trainerscarrière Laurens Knippenborg 

1972 - 1979 - RKZVC - Jeugd 
1979 - 1986 - WVC  
1986 - 1990 - SDOUC 
1990 - 1992 - v.v. Doetinchem 
1992 - 1996 - DVC ‘26 
1996 - 1997 - RODA Deventer 
1997 - 2007 - AZSV 
2007 - 2008 - SDOUC 
2008 - 2010 - DOS ‘37 
2010 - 2011 - DFS Opheusden 
2011 - 2013 - Nunspeet 
2013 - 2020 - RKZVC 
2020 - 2022 - ROHDA Raalte



In gesprek met trouwe VVON-leden
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langere tijd. Nooit maakte hij gebruik van de 

juridische bijstand die de VVON levert. Wel 

hoorde hij positieve verhalen van collega’s 

over de hulp die zij kregen bij geschillen met 

clubs. Zelf had hij in al die jaren ook maar één 

club waar hij niet op zijn plek zat. Lang geleden 

bij VV Nunspeet bleek er geen match tussen 

hem en de spelersgroep en na anderhalf 

seizoen eindigde het daar. Hij verwijt niemand 

wat. “Soms kom je er al werkende achter dat 

iets niet zo goed bij je past.” De inschakeling 

van de VVON bleek echter niet nodig. Het werd 

uiteindelijk goed opgelost. Hoogtepunten daar-

naast waren er genoeg. Met trots vertelt hij 

over zijn lange verblijf van 10 jaar als hoofdtrai-

ner bij AZSV. En ook de drie kampioenschap-

pen op een rij bij RKZVC worden genoemd. In 

de 3, 2e en 1e klasse kampioen worden achter 

elkaar was natuurlijk ook bijzonder. 

 

In een kleine 40 jaar tijd zag de ervaren hoofd-

trainer veel veranderen in het voetbal. “Het 

spel veranderde in rap tempo, fysiek maar ook 

met alle systemen van tegenwoordig. Voor trai-

ners is het belangrijk dat allemaal bij te 

houden.” De VVON is volgens hem ook meege-

groeid. “Vroeger was het tijdschrift wat gemid-

deld van inhoud, maar tegenwoordig vind ik dat 

er wat meer diepgang in de artikelen zit. Dat 

vind ik trouwens ook gelden voor de bijeen-

komsten. Ook daar ervaar ik zelf dat er wat 

beter wordt aangesloten op de actualiteiten en 

dat de onderwerpen wat dieper behandeld 

worden. Ik moet wel bekennen dat het me een 

enkele keer ook wel eens tegenvalt. Ik begrijp 

dat het soms ook lastig is om weer wat nieuws 

te brengen en ook met mensen te werken die 

inhoudelijk echt wat te melden hebben. Ik zou 

wel meer contributie willen betalen als de 

inhoud nog beter zou zijn.” 

Naar eigen zeggen leest Knippenborg de 

verslagen van de meerdaagse excursies 

heel graag. Nog veel liever zou hij meege-

gaan zijn naar Hoffenheim. “Het is jammer 

dat deze weekenden niet gepland worden op 

een vrij weekend of een weekend voor de 

beker. Ik zou heel graag meegaan, maar ik 

kan het niet maken als hoofdtrainer om een 

weekend niet te komen.” De amateurtrainer 

van het seizoen 2018-2019 bezoekt zelf wel 

bijeenkomsten in Duitsland, waar hij lid is 

van de BDFL, die soms ook meerdaags zijn. 

“Daar wordt ook meer gekeken naar het 

niveau van de cursisten. Mensen die hoger 

trainen of een hoger diploma hebben, 

worden bij elkaar geplaatst. Meerdaagse 

cursussen zou de VVON van mij hier in 

Nederland ook wel mogen organiseren.”

“HET SPEL VERANDERDE IN RAP TEMPO, FYSIEK MAAR  

OOK MET ALLE SYSTEMEN VAN TEGENWOORDIG.”

Als trainer is hij niet meer actief. Momenteel begeleidt de 68-

jarige Van Laar jeugdtrainers bij GDA. Sinds 7 maart 1980  is hij 

al lid van de VVON, ruim 41 jaar dus. Vanaf zijn 19e levensjaar is 

hij al trainer en toen hij in 1980 een E-cursus ging doen kwam 

daar ook de VVON langs om leden te werven. Het werkte want 

een lidmaatschap werd direct genomen. Het verhaal vanuit de 

Wim van Laar
Trainerscarrière Wim van Laar 

1971/1975 Jeugdtrainer ADO Den Haag 
1976/1984 Jeugdtrainer VIOS Den Haag 
1984/1993 Jeugdtrainer en Hoofd Opleidingen ADO Den Haag 
1993/1997  1 jaar assistent  en 3 jaar Hoofdtrainer HVV VIOS 
1997/1999 Hoofdtrainer ‘s-Gravenzandse SV 
1999/2002 Hoofdtrainer TONEGIDO Voorburg 
2003/2006 Hoofdtrainer ‘s-Gravenzandse SV. 
2006/2008 Hoofdtrainer TONEGIDO Voorburg  
2008/2009 Ambassadeur Sportief Escamp 
2009/2010 Hooftrainer HBS Craeyenhout 
2010/2012 Hoofd Opleidingen ADO Den Haag 
2012/2014 Manager Technische Zaken VV Verburch Poeldijk 
2014/2015 Technisch Adviseur HSV Escamp den Haag 
2016/2017 Assistent trainer HBS 
2017/2018 Technisch Adviseur Graaf Willem 2 Vac 
2018/2019 Hoofdtrainer PGS/Vogel Den Haag 
2020/2021 Manager Technische Zaken VUC Den Haag 
2021/2022 Hoofd Opleidingen GDA Den Haag
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VVON dat hij zich herinnert is dat het handig 

was bij arbeidsconflicten en dat ze ook konden 

helpen bij het vinden van een nieuwe club. 

 

“Rob Baan maakte mij vroeger trainer bij ADO. 

Hij had al heel vroeg oog voor het individu en 

persoonlijke ontwikkeling. Dat zie ik als 

belangrijkste punt van groei in het moderne 

voetbal: de individuele aandacht. Daarnaast 

zag ik de warming-up enorm veranderen. Ik 

heb nog meegemaakt dat een warming-up een 

uur duurde in de jaren ’70. Door de omarming 

van de ideeën van mensen van het CIOS en de 

ALO onder andere is dat allemaal veel beter 

en korter geworden. Wat ook wijzigde: niet zo 

lang geleden moest een trainer alles zelf doen.  

 

Tegenwoordig zijn er specialisten bij betrok-

ken, zeker op het hoogste niveau maar ook bij 

de amateurs zie je dat langzaam zijn intrede 

doen. Wat nog meer een bijzondere ontwikke-

ling is van de laatste 10 jaar is de opkomst van 

de voetbalscholen. Vaak niet van het beste 

niveau. Eigenlijk zouden clubs in de behoefte 

om meer of anders te trainen, zelf moeten 

voorzien.” 
 

“De VVON maakte veranderingen door, net als 

het voetbal. Ze zijn voor mij nu meer op de voor-

grond aanwezig dan in het verleden. De 

vakbond doet wat mij betreft goede zaken met 

het organiseren van de webinars in deze lastige 

tijd. Deze zijn van een prettige lengte, zodat je 

de aandacht kunt vasthouden tot het einde. Het 

mooie van de trainersvakbond is daarnaast dat 

je als seniorentrainer kunt leren van zaken 

waar jeugdtrainers mee te maken hebben en 

andersom. Ze geven in dat opzicht goede 

mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.” Ook 

over de diensten die geleverd worden voor de 

leden, is Van Laar positief. “De juridische 

ondersteuning heb ik zelf nooit nodig gehad, 

maar ik hoor van alle kanten dat ze geschillen 

prima weten op te lossen voor zowel club als 

trainers.” 

 

De oud-coach is de laatste jaren actief geweest 

bij verenigingen om deze weer wat structuur te 

brengen en progressie met de jeugdopleiding. 

Zijn carrière kende echter prachtige hoogte-

punten. Met plezier vertelt hij over reizen die hij 

maakte met de ADO-jeugd als trainer en hoofd 

opleidingen in de jaren ’80. In Japan speelde hij 

met zijn team in grote stadions. En ook door 

India werd een prachtige reis gemaakt met 

o.a. Mario van der Ende, Lex Schoenmaker en 

Aad de Mos. Ook daar werd in grote stadions 

gespeeld. En zelfs op zandveldjes waarbij 

10.000 toeschouwers gehurkt zaten te kijken. 

Een mindere ervaring had hij slechts één keer 

bij een club waar hij ontslagen werd. “Een 

meningsverschil met de technisch manager 

over het wisselbeleid lag er aan ten grondslag. 

Ik hield vast aan mijn eigen koers en notabene 

na een periodetitel werd ik toch ontslagen. 

Maar dat is het enige smetje op mijn carrière.” 

Desgevraagd heeft van Laar ook wel wat 

suggesties voor de VVON. “Organiseer eens 

een ongedwongen bijeenkomst en zet trainers 

bij elkaar om gewoon te praten. Gewoon een 

borrel om mensen dichterbij elkaar te bren-

gen. Daar kunnen denk ik interessante dingen 

uit ontstaan.”

“ORGANISEER EENS EEN ONGEDWONGEN BIJEENKOMST  
EN ZET TRAINERS BIJ ELKAAR OM GEWOON TE PRATEN.”

Rolf Veneboer 

SPELERLOOPBAAN :  

1971 ROLDER BOYS  

1972-1973 G.A. EAGLES  

1974  sc VEENDAM  

1975  fc GRONINGEN  

1976  sv MEPPEN  

1977-1979  ACV  

1980  sc VEENDAM  

1981-1985 vv EMMEN  

1986-1988  vv HOOGEVEEN  

1989  ROLDER BOYS 

 

TRAINERLOOPBAAN : 

1988-1989  vv HOOGEVEEN >19  

1990-1991  vv BEILEN 

1992-1996  vv GERMANICUS 

1997  vv HOOGEZAND 

1999-2000  vv HOOGEVEEN 

2001-2004  BE QUICK 1887 

2005-2011  ROLDER BOYS 

2012-2017  SVBO 

2018-heden vv GIETEN 

 

16 INTERLANDS NED. AMATEUR XI TAL  

6  INTERLANDS NED. OLYMPISCH XI TAL “IK HEB NOG MEEGEMAAKT DAT EEN WARMING-UP  
EEN UUR DUURDE IN DE JAREN ’70.”
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Afkomstig uit een ‘socialistisch ambtenaren-

nest’ was het voor de huidige trainer-coach 

van VV Gieten een normale zaak om zich aan 

te sluiten bij een vakbond. “In de branche 

waarin je actief was sloot je daar altijd bij 

aan.” Op 28 oktober 1988 werd Rolf lid van de 

VVON. Voordat hij trainer-coach werd, 

speelde hij 8 jaar als semiprof bij o.a.  

Go Ahead Eagles, Veendam en Groningen.  

Hij kreeg nog training van de bekende TV-

analist Johan Derksen. Maar ook onder 

anderen Barry Hughes en Foppe de Haan 

waren fantastische leermeesters voor hem. 

“Ik heb nooit een boek gepakt met oefenstof. 

Altijd maakte ik gebruik van de voorbeelden 

die ik van vroeger had of ik bedacht vanuit  

de onderwezen visie zelf mijn trainingen.” 

 

De nu 66-jarige oefenmeester met UEFA-A op 

zak is nu actief bij zijn negende vereniging. 

Hij noemt zijn trainerscarrière één groot 

hoogtepunt. De coach die voor zijn trainers-

loopbaan aanvoerder van het Olympische 

voetbalteam was, maakte eind jaren ’90 een 

keer een ontslag mee. Naar eigen zeggen 

werd Veneboer op non actief gezet omdat hij 

geen blad voor de mond nam. Er ontstond een 

conflict met het bestuur en de trainer riep de 

hulp in van de VVON. “Ze gaven uitstekende 

adviezen over zaken waar je als trainer geen 

weet van hebt en het werd daardoor ook een 

zeer leerzame ervaring. Een geluk bij een 

ongeluk ontstond in het voetballoze jaar erna. 

Ik werd analist bij RTV Drenthe en kon op die 

manier bij diverse verenigingen in de keuken 

meekijken. Het was een prachtige ervaring 

voor mij.” 

 

Maar de VVON doet meer goede zaken voor 

de trainers aldus Veneboer: “Ze organiseren 

prachtige symposia waarmee je op de hoogte 

blijft van nieuwe ontwikkelingen in het voet-

bal. Je ziet voorbeeld trainingen daar maar 

ook in het tijdschrift en er is contact met 

collega’s. Ik vind het ook knap dat de VVON 

met de komst van de media en internet is 

gegroeid naar ook een digitale dienstverle-

ner. De webinars zijn een welkome toevoe-

ging in deze Coronatijd.” Niet alleen de 

vakbond veranderde volgens de trainer 

coach van Gieten maar het hele voetbal.  

“Het fysieke deel is enorm veranderd sinds 

mijn start. De periodisering is daar natuurlijk 

een belangrijk onderdeel van. Maar ook het 

mentale aspect is niet meer te vergelijken 

met 30 jaar terug. De samenleving is anders 

geworden en daarin moet je als trainer 

meegaan. Spelers hebben nu een hele 

andere vrijetijdsbesteding dan vroeger. Het 

hele eetpatroon is ook veranderd. De deze 

zaken hebben dan ook weer invloed op het 

aantal spelers met overgewicht bijvoorbeeld. 

En dan hebben we het nog niet eens over de 

veranderingen in en toevoegingen van spel-

systemen. Als ik tegenwoordig een wedstrijd 

bekijk, lijkt het vaak op handbal. Veel voetbal 

tegen een verdedigende muur rondom de 

eigen zestien meter. Totaal anders dan  

35 jaar geleden.” 

 

Ondanks dat Veneboer vol lof is over de 

VVON, ziet hij wel ruimte voor verbeteringen 

of toevoegingen in de aanpak van de 

vakbond. “Bij de symposia zitten we vaak te 

kijken naar trainingen met meerdere assis-

tenten, met veel spelers en een geweldig 

veld en materialen. Van mij mag er meer 

gekeken worden naar hoe amateurtrainers 

het kunnen aanpakken met alle beperkingen 

die zij tegenkomen. Zij zijn vaak alleen, 

hebben een matig speelveld en minder voet-

ballers op trainingen. We hebben vaak 

spelers die minder begrijpen en die niet van 

stopmomenten houden. Hoe zouden de prof-

trainers daarmee omgaan? Daar ben ik wel 

benieuwd naar. Tot slot zou Rolf Veneboer 

graag zien dat meer trainers die een diploma 

halen niet direct voor het geld kiezen bij de 

senioren. “Eigenlijk zou het beter zijn voor het 

voetbal, maar ook voor de trainers zelf als het 

verplicht zou worden om eerst twee jaar 

jeugd te gaan trainen. Misschien kan de 

VVON daarin wat doen.” 

“DE SAMENLEVING IS ANDERS 
GEWORDEN EN DAARIN MOET 
JE ALS TRAINER MEEGAAN.”

“ZE GAVEN UITSTEKENDE ADVIEZEN OVER ZAKEN WAAR  
JE ALS TRAINER GEEN WEET VAN HEBT”
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Van de VVON

VVON 75 jaar - Uitgestelde acties  
voor leden en Aktie ‘Lid werft Lid’

Het jaar 2021 is voor de VVON een jubileum-

jaar. Op 23 maart 2021 hebben we onze 75ste 

verjaardag gevierd. Al 75 jaar belangenbe-

hartiging voor voetbaltrainers. Een mijlpaal 

om, samen met onze leden, trots op te zijn! 

 

Uiteraard hadden we plannen om in dit jubi-

leumjaar iets extra te doen voor onze leden. 

We hadden o.a. ideeën over een groot 

congres, diverse bijscholingen en/of kleine 

congressen exclusief voor onze leden. En dit 

alles vrijwel gratis of tegen een zeer geringe 

bijdrage. Op dit moment kunnen we elkaar, 

vanwege de corona-pandemie, helaas nog 

steeds niet ontmoeten. 

Dit betekent echter niet dat we onze plan-

nen niet meer kunnen uitvoeren, maar dat 

we e.e.a. moeten uitstellen totdat we elkaar 

weer fysiek kunnen gaan ontmoeten. Maar 

toch wilden we deze mijlpaal niet zomaar 

voorbij laten gaan. En daarom hebben we de 

actie ‘lid werft lid’, gelanceerd.  

 

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 ontwikkeld.  

Deel onderstaande QR-code en/of de link 

naar de actiepagina dus met zoveel moge-

lijk collega-oefenmeesters! 

WWW.VVON.NL/LID-WORDEN/
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“Voor kinderen in de leeftijd van acht tot en met tien jaar draait het vooral om ‘Ik en de bal’. Oogkleppen op 

en gaan. Voor trainers draait om meer dan alleen die bal.” Daarom deelt Quinten Dübendorfer zijn visie op 

het onderwerp ‘Coaching binnen een pedagogisch leerklimaat in de onderbouw’. 

Tekst: Marc Doornekamp Beeld: Beeld: FC Utrecht

Quinten Dübendorfer, trainer FC Utrecht O9  
en coördinator onderbouw

‘Kinderen moeten spelen, spelen en spelen’
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“Ik en de bal is voor kinderen in deze leeftijd 

het belangrijkst. Die zijn nog niet bezig met 

overspelen. Die denken er alleen aan hoe zij 

het snelst en beste bij het doel van de tegen-

stander komen. Gewoon met oogkleppen op 

en gaan”, beschrijft Quinten Dübendorfer de 

gemiddelde speler uit de onderbouw (in dit 

geval in de leeftijd van acht tot tien jaar). 

 

Dübendorfer, nu vijf jaar trainer in de onder-

bouw van FC Utrecht, solliciteerde op de 

makkelijkste manier bij de BVO. “Ik was 

jeugdtrainer bij SV Houten en ik ging uit  

interesse kijken bij FC Utrecht. Hoe doen zij 

het? En toen sprak ik de jeugdtrainer aan.  

Ik mocht een middagje meelopen. Dat werden 

meerdere dagen en nu sta ik zelf voor een 

groep.” Dübendorfer koos specifiek voor de 

onderbouw: “Het gaat mij om de puurheid van 

kinderen. Er zit nog geen rem op deze kinde-

ren. Deze voetballers zijn heel kneedbaar, 

kunnen zich heel snel en sterk ontwikkelen  

én daaraan wil ik een bijdrage leveren.” 

 

Eigenaarschap 

Zo één-twee-drie voor een groep uit deze 

leeftijd staan, is niet iedereen gegeven. “Het 

is echt belangrijk dat trainers zich verdiepen 

in deze doelgroep. Wat zijn de leeftijdsken-

merken van deze kinderen? Wat heeft deze 

specifieke leeftijd nodig? Natuurlijk leren trai-

ners dat door te werken met deze groep, maar 

ik lees ook veel theorie en volg webinars over 

de pedagogiek. Dat wordt steeds belangrijker. 

Het blijft draaien om de bal, maar tegenwoor-

dig draait het om meer facetten. Thema’s op 

de achtergrond worden belangrijker.” 

 

Dübendorfer heeft handige tips voor trainers: 

“Zorg er dus voor dat je kennis hebt van hun 

leeftijdskenmerken. Heb ook daarbij empa-

thisch vermogen. Leef je in in de situatie van 

de kinderen. En geef de kinderen de regie 

over hun ontwikkeling. Laat een speler  

eige naar zijn van zijn of haar ontwikkelings-

proces”, ziet hij als belangrijkste kerntaak 

voor jeugdtrainers. 

 

“Het is aan ons – trainers – de taak spelers 

te begeleiden in hun ontwikkeling. Het is 

belangrijk dat het daarin hun ontwikkeling is 

en niet de onze. Wij zorgen ervoor dat 

spelers in hun kracht komen én daarbij 

focussen we op hun kwaliteiten.” Dübendor-

fer heeft een vierstapsproces uitgewerkt 

over de rol van de trainer: ontdekken, 

versterken, stimuleren en onder weerstand 

toepassen. Het zijn veel losse benamingen, 

maar ze sluiten op elkaar aan. “In de eerste 

fase laten wij spelers ontdekken waar zij 

goed in zijn. Daarna gaan wij – trainers en 

speler – deze kwaliteiten versterken. Stap 

drie is het blijven ontwikkelingen van deze 

kwaliteiten en ten slotte herhalen wij deze 

ontwikkeling door ze onder weerstand – 

denk aan wedstrijden –  toe te passen. 

Binnen de jeugdopleiding van FC Utrecht 

hanteren we de verhouding 70-30. Zeventig 

procent leggen wij de focus op de kwalitei-

ten, dertig procent over wat beter moet.” 

 

Droomwedstrijd 

Het is voor Dübendorfer – en collega’s – 

belangrijk dat de kinderen leidend zijn in hun 

ontwikkeling. Daarvoor past de jeugdoplei-

ding van FC Utrecht drie keer per seizoen het 

POP-gesprek toe, waarin de kinderen hun 

persoonlijke ontwikkelingen doornemen met 

hun trainers. “Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen zich bewust worden van hun ontwik-

keling. Wij houden deze gesprekken heel 

luchtig en ook tijden deze gesprekken heeft 

het kind de regie. Wij passen het gesprek aan 

aan de leeftijd van het kind. Zo beginnen we 

“ZEVENTIG PROCENT  
LEGGEN WIJ DE FOCUS  

OP DE KWALITEITEN,  
DERTIG PROCENT OVER  

WAT BETER MOET.”

“
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heel luchtig, doordat wij hen vragen door 

middel van een tekening hun droomwed-

strijd te laten zien. Daar zijn de kinderen 

heel creatief in. Dan komen de mooiste 

verhalen. Zoals het winnende doelpunt in  

de Champions Leaguefinale tussen  

FC Utrecht en Real Madrid.” 

 

“Het gesprek duurt een kwartier, omdat wij 

merken dat na tien minuten de focus 

verdwijnt bij het kind. In dat kwartier gaan 

we met het kind het gesprek aan over wat 

hij goed kan en gaan we kijken hoe we dat 

kunnen verbeteren. In dit gesprek is uiter-

aard niets fout. We proberen kinderen 

bewust te maken dat we vooral dingen 

moeten doen die leuk zijn en wat is er nou 

leuker dan aan dingen werken waar je heel 

goed in bent en waar je in kunt uitblinken. 

Het kind is vrij om alles te zeggen. We reali-

seren ons wel dat ieder kind anders is. Het 

ene kind zal snel antwoord kunnen geven en 

bij anderen moeten we het er met gerichte 

vragen – bij wijze van spreken – uit trekken. 

We beginnen met open vragen. Maar komt 

het kind er niet uit, dan helpen we hem 

natuurlijk door hem opties te geven. Het 

blijft belangrijk dat het een gesprek blijft én 

geen overhoring. We kiezen er voor dat wij 

naast het kind zitten in plaats van tegenover 

elkaar. Dit zorgt voor een vertrouwd gevoel 

bij het kind.” 

 

Naar het veld 

Achter de schermen is FC Utrecht druk met 

de kinderen. Uiteindelijk vinden de trainin-

gen en wedstrijden natuurlijk plaats op het 

veld. Daarover heeft Dübendorfer zijn 

ideeën. Eerst legt hij de kern uit. “Ik vind dat 

wij als trainers geen dingen moeten voor-

kauwen. We hoeven onze stem ook niet te 

verheffen of hard te roepen. Ook op het veld 

mogen we veel vragen stellen. Laat de 

spelers maar nadenken over het spelletje. 

En zorg ervoor dat spelers ook alles mogen 

zeggen. Geef ze het vertrouwen. En zorg 

ervoor dat de hiërarchie ontbreekt. Door 

laag te zitten – op de lengte van de kinderen 

– ben ik op hetzelfde niveau als de kinderen. 

En oordeel niet te snel. Wat wij op het 

eerste oog denken te zien, kan in werkelijk-

heid anders zijn. Wanneer een kind tijdens 

een gesprek met de groep wegkijkt, wil dat 

niet zeggen dat hij niet luistert. Door hem 

vragen te stellen, weet een trainer het 

antwoord.” 

Het voorbeeld ‘dingen voorkauwen’ is een 

onderdeel van het expliciet coachen. Het 

tegenovergestelde is het impliciet coachen. 

Dübendorfer neemt als voorbeeld het oefe-

nen van de schaar. “Bij het impliciet 

coachen – waar ik voorstander van ben - 

laten we kinderen zelf ontdekken. Ik doe - of 

nog liever een speler zelf doet – wel de 

schaar voor, maar benoem daarbij nauwe-

lijks iets. Daarna mogen de kinderen het 

nadoen en het zichzelf eigen maken. Het 

impliciet handelen draait ook om het hande-

len met gevoel en het foutloos leren zonder 

referentiekader. Bij het expliciet coachen 

benoemen we constant wat een kind moet 

doen. Elk onderdeel van de schaar duiden 

wij. Dan blijft het een trucje van de trainer 

en niet van de speler. Expliciet en impliciet 

staan daarin niet volledig los van elkaar, 

hierin zit overlap.” 

 

Coachen 

“Het impliciet en expliciet coachen kunnen 

we nog breder trekken”. Dübendorfer onder-

scheidt het situatief (impliciet), begeleidend 

(impliciet) en directief (expliciet) coachen. 

“Bij het directief coachen draait alles om 

het voorzeggen. We laten de kinderen niet 

nadenken en eigenlijk bepaalt de trainer het 

spel. Het woordje ‘moeten’ neemt dan de 

overhand. Bij het situatief coachen ligt de 

regie bij de kinderen. We focussen ons op 

een situatie tijdens een training, waarbij ik 

het hele spel stil leg en we met de hele 

groep de situatie oplossen. Het begeleidend 

coachen – mijn voorkeur – laat het spel 

gewoon doorgaan. Kinderen moeten spelen. 

Ik kan iedereen erbij betrekken, ik heb 

contact met de speler en de speler kan op 

zoek naar de juiste keuzes. Dit kan op een 

training, maar ook tijdens een wedstrijd. Dan 

spelen we maar even met een man minder. 

Voor ons draait het om de ontwikkeling. Als 

de spelers zich ontwikkelen, dan komen de 

resultaten vanzelf.” 

 

“Deze coachingsvormen zijn toepasbaar op 

alle leeftijden, maar werken met metaforen 

misschien niet. Denk maar aan ‘touwtjes 

maken’ (aanspeelbaar zijn), ‘stadion verde-

digen’ (de as verdedigen) of ‘spons maken’ 

(breed maken). Laat de kinderen daarom zelf 

verschillende termen verzinnen.  

 “OORDEEL NIET TE SNEL. WAT WIJ OP HET EERSTE OOG  
DENKEN TE ZIEN, KAN IN WERKELIJKHEID ANDERS ZIJN” 
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Ze hebben plezier bij het nadenken over een 

term en we maken op een leuke manier 

kennis met het spelletje. Bovendien hebben 

tegenstanders geen idee wat wij daarmee 

bedoelen.”  

 

Vertrouwensband 

De verschillende coachingsvormen gaan 

veelal over het teamspel én de groepsdyna-

miek. Dübendorfer gaat een stapje verder. Hij 

vindt het één-op-één-contact met een speler 

ook belangrijk. “Ik kan als trainer niet bij 

ieder kind hetzelfde verhaal vertellen. Ieder 

kind is uniek, maar dan moet ik wel weten 

hoe een kind is. Op het veld is een kind 

anders dan thuis. En een thuissituatie vertelt 

veel over hoe een kind op het veld is. Een 

kind met gescheiden ouders reageert anders 

dan een kind uit een harmonieus gezin. Of is 

hij of zij de jongste in het gezin óf juist de 

oudste. Wat is de cultuur en in welke omge-

ving groeit een kind op. Allemaal facetten die 

maken hoe een kind is.” 

 

“Ik ga daarom altijd thuis langs bij het kind. Zo 

leer ik zijn omgeving kennen. Kinderen willen 

dan altijd graag hun kamer inclusief voetbal-

posters of legobouwwerken laten zien. Ga 

daarop in. Je leert niet alleen het kind beter 

kennen, maar je bouwt ook een vertrouwens-

band op met het kind én hun ouders.  

Ze mogen mij zien als hun ‘vriend’. Trainers 

hebben de ouders ook nodig. Neem hen 

daarom ook mee in jouw verhaal. Het is 

belangrijk dat trainers én ouders op één lijn 

zitten. Dat versterkt de ontwikkeling van het 

kind. Uiteindelijk draait alles om de ontwikke-

lingen van de kinderen. Dat begint op de 

amateurvelden. Laat de creatieve ontwikkeling 

de vrije loop bij de allerjongste, waarbij de 

regie bij de speler ligt. Uiteindelijk willen we 

allemaal naar een EK of WK kijken waar een 

Nederlands elftal speelt met allemaal unieke 

spelers met eigen specifieke kwaliteiten.” 

“EEN THUISSITUATIE 

VERTELT VEEL OVER HOE EEN 

KIND OP HET VELD IS”
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Academie

“Wij geloven dat het beter is om jongens pas 

naar een BVO toe te halen als ze in de O12 

leeftijd komen. Niet eerder. Het is dan uiter-

aard wel belangrijk om de jongere jeugd bij  

de eigen clubs goed te  begeleiden zodat ze 

de aansluiting vinden als ze wel over gaan 

stappen. Maar we voelen ons ook verant-

woordelijk voor het regiovoetbal. En we willen 

jeugd inspireren en binding en trots bij de 

clubs gaan creëren. Een groter aantal jonge 

kinderen kansen geven en minder snel selec-

teren. Ons motto is ook ‘elk voetballend jonge-

tje en meisje heeft recht op goede 

begeleiding’. Dat zijn allemaal belangrijke 

achtergronden om de contacten aan te halen 

binnen de regio.” Dominique Scholten vertelt 

verder over de opstart van de vernieuwde 

samenwerking met de regioclubs. “Tweede 

helft van het vorige jaar hebben we gewerkt 

aan een plan om lokale amateurclubs beter 

de betrekken bij het opleiden van de jongste 

jeugd. We wilden dat anders doen dan het 

gebruikelijk ‘wegplukken op jonge leeftijd’ 

zonder er wat voor terug te geven. Niet alleen 

halen, maar halen én brengen.”  

 

In december werden de uitgewerkte plannen 

gepresenteerd aan het bestuur van de Acade-

mie, dat zijn de directeuren van beide clubs. 

Aan hen legt Scholten verantwoording af. 

Zowel financieel als inhoudelijk werden de 

plannen begin januari jl. goedgekeurd en er kon 

gestart worden. Er werd een persoon aangeno-

men om de samenwerking daadwerkelijk tot 

stand te gaan brengen tussen de omliggende 

clubs en de academie en ondertussen is er 

begonnen met de voorbereidende fase. 

 

Wat kunnen de regioclubs verwachten  

vanuit de Academie? 

“We zijn momenteel onze plannen aan het 

presenteren aan diverse clubs in de omge-

ving. Dan zien we ook wat de reactie is en 

kunnen we zaken eventueel bijsturen. In ieder 

geval willen we veel meer kinderen in de leef-

tijd tussen de onder acht en onder elf beïn-

vloeden. We denken richting de 400 kinderen 

te gaan in de vier leeftijdsjaren. Hen willen we 

FC Twente/Heracles Academie

FC Twente/Heracles Academie zoekt nieuwe 
wegen naar de regioclubs
Vorig jaar zetten Heracles Almelo en FC Twente de stap om gezamenlijk een academie te starten. Een organisatie is ingericht en Domi-

nique Scholten werd aangesteld als hoofd van de organisatie. De afgelopen maanden werd gewerkt aan een plan om de regioclubs beter 

de betrekken bij de academie. Een uitleg daarover werd gegeven door de manager van de academie zelf. 

Ruud Bijnen | Fotografie: Willy Rikkers & FC Twente/Heracles Academie, Jeroen Tibbe
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in ieder geval één maal per week vanuit onze 

kant een extra training aanbieden. Daarvoor 

zijn trainers nodig. Die hebben we deels zelf 

in huis maar we gaan ook trainers bij clubs zo 

goed mogelijk opleiden. Dat geldt ook voor het 

kader en de scouts. Het is belangrijk dat er 

mensen zijn in de regio die goed weten te 

herkennen wat potentie is dat past bij onze 

visie en profclubs. Daar gaan we aan werken. 

Vanuit de academie gaan we ook seminars 

geven en jeugdtoernooien organiseren. We 

willen daarnaast een platform gaan bouwen 

en uitrollen waar we onze kennis gaan delen. 

Het gaat dan natuurlijk om oefenstof, maar 

ook om leerlijnen en medische kennis bijvoor-

beeld. Clubs zelf hebben over specifieke 

onderwerpen kennis in huis waar de andere 

clubs profijt van kunnen hebben. Ook daar 

willen we informatie over gaan delen. Denk 

bijvoorbeeld aan het feit dat de éne club zeer 

goed is in het vrijwilligersbeleid. Collega-

verenigingen die moeite hebben om 

voldoende mensen erbij te betrekken, willen 

daar graag over leren. 

 

Zoals eerder aangehaald willen we graag de 

jeugd inspireren. Hoe mooi is het om daarvoor 

profspelers in te zetten of oud betaald voet-

ballers. We hebben natuurlijk prachtige voor-

beelden rondlopen van jongens uit de regio. 

Denk bijvoorbeeld aan Wout Brama, Tim 

Breukers of Arnold Bruggink. Maar je zou ook 

nog verder kunnen denken aan mensen die uit 

de regio komen en bekend zijn in het voetbal. 

Eric Ten Hag als trainer-coach en Bjorn 

Kuipers als scheidsrechter zijn ook geweldige 

namen die onze jongelingen kunnen inspire-

ren. Het zou prachtig zijn als het ons lukt hen 

ook te betrekken.” 

 

De regio bestrijkt vele clubs natuurlijk. 

Welke worden meegenomen en welke niet? 

“Dat is best een lastig dilemma. Daar wordt 

ook over gesproken met de afvaardigingen 

van de clubs. In de eerste sessie bleek dat het 

gevoelig lag. We vragen ook om een beschei-

den houding die past bij dit lastige onderwerp. 

Niet elke club moet alles voor hun zelf willen 

en eisen. Alle clubs in de Regio hebben 

toegang tot het Regioplan, een generiek deel 

zal voor iedereen beschikbaar zijn. De acade-

mie wil een systeem opzetten waarbij clubs 

een soort van beoordeling krijgen die voor 

iedereen duidelijk is. Daarin worden de 

grootte van de club en de jeugdafdeling 

meegenomen, maar ook bijvoorbeeld de 

niveaus waarop de jeugdteams spelen en 

hoeveel geschoolde trainers er zijn. We 

denken vervolgens in een soort van Pyramide 

te gaan werken. De clubs die in de top zitten, 

zullen meer contact met ons hebben en wat 

meer vanuit ons kunnen verwachten dan de 

wat kleinere clubs. We kunnen niet met alles 

en iedereen intensief contact onderhouden, 

ook al zouden we dat graag willen.” 

 

Er bestaan ook voetbalscholen in de regio. 

Soms zitten daar de betere of meer gemoti-

veerde jeugdspelers. Gaan jullie ook daar-

mee de samenwerking zoeken? 

“Door een recent incident met een voetbal-

school is er veel weerstand vanuit de clubs. 

Het is een voetbalschool waar jeugdspelers 

van diverse regionale clubs een aardig 

bedrag neerleggen om extra scholing te krij-

gen. De school wilde nu teams gaan inschrij-

ven via een club. De communicatie was 

vooral het probleem zoals wij begrepen. 

Vanuit onze kant hebben we het beluisterd en 

besproken. Zoals wij het zien: De clubs 

moeten vooral leren dat er kennelijk behoefte 

is aan meer dan dat door hen aan jeugdspe-

lers geboden wordt. In dat opzicht kunnen wij 

de clubs natuurlijk ondersteunen. Maar wij 

beperken ons wel tot de regioclubs. Mogelijk 

zullen we wel eens gaan kijken bij een voet-

balschool.” 

“CLUBS ZELF HEBBEN OVER 
SPECIFIEKE ONDERWERPEN 
KENNIS IN HUIS WAAR DE 

ANDERE CLUBS PROFIJT VAN 
KUNNEN HEBBEN”

“WE WILLEN JEUGD 
INSPIREREN EN BINDING  
EN TROTS BIJ DE CLUBS 

GAAN CREËREN.”
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Als er uiteindelijk spelers zo goed zijn dat ze naar zowel Heracles 

als FC Twente kunnen, ontstaat er dan geen probleem tussen beide 

clubs? 

“We hebben het al in ons eerste jaar meegemaakt met Jayden Ooster-

wolde (linksback van FC Twente). Hij kon kiezen en voerde gesprekken 

met beide clubs. Maar dat liep eigenlijk allemaal heel goed. De keuze 

ligt uiteindelijk bij de speler zelf. Het is mooi om te zien dat beide clubs 

spelers ook echt kansen geven en laten meetrainen. In dit eerste 

seizoen hebben al acht spelers een contract gekregen. En allemaal 

hebben ze zelfs al hun debuut gemaakt! Dat zegt wat over de mogelijk-

heden en de wil om de jeugd uit de regio kansen te geven. Het levert 

ook nog een opleidingsvergoeding op voor de clubs waar ze vroeger 

gespeeld hebben van circa €1400 per jaar. Er vloeit dus ook weer wat 

geld terug als er spelers een contract krijgen.” 

 

De opleidingsvergoeding is leuk, maar wat hebben de clubs nog meer 

aan de samenwerking? 

“Als het goed is gaan de clubs meer betere spelers krijgen door onze 

toevoegingen. Ze krijgen zelf betere trainers, kader en scouts. Dat 

moet op termijn ook zichtbaar worden bij de eerste elftallen. Maar de 

samenwerking kan ook zorgen voor het behoud van spelers doordat de 

kwaliteit omhoog gaat van de begeleiding. En tot slot hopen we dat we 

vooral ook trots en binding creëren op wat we gezamenlijk neer gaan 

zetten. Prachtig als we straks twee regionale clubs op het hoogste 

niveau hebben spelen met veel spelers uit de omgeving.” 

Gert-Jan Klanderman is voorzitter van SV Bon Boys uit Haaksbergen. 

Hij is vanuit de regionale clubs betrokken bij het overleg met de acade-

mie over het plan voor samenwerking. “Er is een gedegen plan uitge-

werkt en gepresenteerd door Dominique Scholten. We krijgen vanuit 

de amateurverenigingen nu echt het gevoel dat er gezocht wordt naar 

draagvlak. Er zijn kansen om feedback te geven en daar wordt ook naar 

geluisterd en wat mee gedaan. Er wordt nadrukkelijk aandacht 

geschonken aan wat we als clubs terugkrijgen. Het is niet alleen maar 

geven. Deze aspecten bij elkaar maken het wel anders dan de plannen 

in het verleden. De houding en communicatie is erg open nu. We zien 

ook dat de professionalisering van de academie daartoe geleid heeft. 

Het is gelukkig niet verhard maar juist toegankelijker geworden. De 

belangrijkste zaken die wij als clubs verwachten zijn de opleiding van 

trainers en kader, het opzetten van uiteindelijk 10 tot 15 hotspots waar 

de lokale jeugd eens per week een extra training krijgt door de acade-

mie en/of de opgeleide trainers. Het is ook belangrijk dat er een platform 

ontstaat voor kennisdeling en dat er op regelmatige basis overleg is 

tussen de clubs en academie. Een soort van klankbord-meeting meer-

dere keren per jaar om te kijken waar er bijgestuurd moet worden.” 

 

“Tot op heden zijn we als clubs tevreden over hoe het gaat. We zijn met 

elkaar bezig om een goed draagvlak te creëren voor de samenwerking. 

Er ontstaan ook al nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld over het gezamenlijk 

inkopen van materialen. Maar ook over de opvang van spelers die 

bijvoorbeeld weer terug gaan van de academie naar hun oude club. Erg 

belangrijk dat ook zij goed opgevangen worden en dat daar pro-actief 

mee omgegaan wordt. Zoals het nu gaat en als het allemaal goed vorm 

gaat krijgen, dan mogen ze van mij een bordje bij de ingang van Bon 

Boys neerhangen: Hotspot van de  Twente/Heracles Academie. Prach-

tig als het gaat lukken. Goed voor het voetbal in onze regio.” 

“DE CLUBS MOETEN VOORAL LEREN  
DAT ER KENNELIJK BEHOEFTE IS AAN MEER  
DAN DAT DOOR HEN AAN JEUGDSPELERS 

GEBODEN WORDT”
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Onbegrijpelijk vooral omdat dit besluit werd 

genomen zonder fatsoenlijk overleg met de 

clubs en de VVON. In het verleden werden er 

geen licentie-eisen gesteld aan trainers van 

elftallen die in de hoogste divisies uitkwa-

men. Als een donderslag bij heldere hemel 

kwam de KNVB op de proppen met licentie-

eisen voor trainers die praktisch onuitvoer-

baar zijn en enorme financiële gevolgen 

hebben voor de betrokken clubs. Sommige 

clubs waarvan veel jeugdelftallen uitkomen 

in de hoogste divisies van het jeugdvoetbal 

moesten in een keer 4 à 5 trainers in dienst 

hebben met een geldige UEFA A-licentie. Te 

gek voor woorden. Genoemde licentie-eisen 

zijn één op één overgenomen uit het Licen-

tiereglement Betaald Voetbal en golden dus 

al wel voor de bvo’s. 

 

Schrijnend is des te meer om te constateren 

dat uit onderzoek bleek dat een behoorlijk 

aantal bvo’s zelf niet voldoen aan de licen-

tie-eisen die gesteld worden aan trainers 

van de hoogste jeugdelftallen. Een niet bij 

name genoemde vereniging, uitkomend in 

de Eredivisie, maakte het zelfs zo bont dat 

de gezochte trainer voor het hoogste jeugd-

elftal, uitkomend in de competitie 018, om 

niet (=zonder vergoeding) mocht komen trai-

nen om ervaring op te doen in het betaalde 

voetbal om zodoende te kunnen investeren 

in zijn trainerscarrière. 

Laat één ding duidelijk zijn. De VVON en de 

meeste amateurverenigingen staan achter 

het idee dat trainers van de hoogste elftallen 

in de top van het jeugdvoetbal moeten 

voldoen aan een bepaald niveau. M.a.w. 

over een geldige trainerslicentie moeten 

beschikken. De vraag is alleen over welke 

trainerslicentie dienen zij te beschikken?  

 

Het zou de KNVB sieren dit alsnog te 

bespreken met zowel de verenigingen als 

ook met de VVON. Voor het overzicht van de 

trainerslicentie-eisen voor de diverse leef-

tijdscategorieën verwijs ik u naar de onder-

staande overzichten voor zowel zaalvoetbal 

als ook veldvoetbal.

Trainerslicenties seizoen 2021-2022

KNVB past niveau trainerslicenties  
in de top van het jeugdvoetbal aan na  
kritiek van verenigingen en de VVON

Na aanhoudende en gefundeerde kritiek van een aantal gerenommeerde amateurverenigingen en de VVON is de KNVB teruggekomen op 

het eerder genomen besluit tot invoering van de strenge trainerslicentie-eisen in de top van het jeugdvoetbal. Deze toonaangevende 

verenigingen in de top van het jeugdvoetbal, en de VVON, vonden het onbegrijpelijk en onverantwoord dat men moest voldoen aan 

compleet nieuwe licentie-eisen voor trainers die elftallen trainen in de top van het jeugdvoetbal.

Toewijzing trainerslicenties zaalvoetbal seizoen 2021/’22 

Functieniveau trainer-coach zaalvoetbal 

 

Eredivisie 

 

Eerste divisie 

 

 

Topklasse Eredivisie vrouwen 

 

Behaald diploma 

 

UEFA Futsal B 

 

Trainer Coach Zaalvoetbal II Futsalcoach II 

Zaalvoetbalcoach II 

 

Trainer Coach Zaalvoetbal III Futsalcoach II 

 

Licentie 

 

UEFA Futsal B 

 

Trainer Coach Zaalvoetbal II 

 

 

Trainer Coach Zaalvoetbal III
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**Toekomstig beleid 

Iedere speler verdient in de visie van de KNVB 

een opgeleide hoofdtrainer-coach. Met de 

recente herstructurering van de jeugd-topcom-

petities wil de KNVB het licentiebeleid logisch 

opbouwen. Om de kwaliteit van deze competi-

ties te waarborgen en deze competities te blij-

ven ontwikkelen is het van cruciaal belang dat 

clubs opgeleide hoofdtrainer-coaches aanstel-

len bij deze jeugd-topcompetities. Gelukkig is 

dit in veel gevallen al aan de orde, maar moge-

lijk op een aantal plaatsen nog niet. Dat is de 

reden dat de KNVB in bovengenoemd schema 

heeft aangegeven in welke jeugd-topcompeti-

ties een licentie-verplichting gaat gelden en in 

welke klassen/divisies in de toekomst een 

verplichting gaat gelden. Hierdoor kunnen de 

clubs zich voorbereiden op de komst van deze 

licentie-verplichting. Uiteraard zullen we tijdig 

communiceren wat dit precies gaat inhouden 

en hoe de fasering eruit komt te zien.  

BRON: KNVB 

Het volledige bestuursbesluit van de KNVB 

kunt u vinden op WWW.VVON.NL

Toewijzing trainerslicenties veldvoetbal seizoen 2021/’22

COMPETITIE SEIZOEN 2021/'22 DISPENSATIE 2021/'22* 
 

2e Divisie mannen UEFA - A geen 

3e Divisie mannen UEFA - A geen 

Hoofdklasse mannen UEFA - A geen 

1e klasse mannen UEFA - A geen 

2e klasse mannen UEFA - B geen 

3e klasse mannen UEFA - B geen 

4e klasse mannen UEFA - C geen 

5e klasse mannen UEFA - C geen 

 

Onder 23 Divisie 1 UEFA - B UEFA - C 

Onder 23 Divisie 2 Toekomstig beleid** 

 

Onder 19 Divisies 1 en 2 UEFA - B UEFA - C 

Onder 19 Divisies 3 en 4 Toekomstig beleid** 

 

Onder 17 Divisies 1 en 2 UEFA - A UEFA - B 

Onder 17 Divisies 3 en 4 UEFA - B UEFA - C 

Onder 17 Divisies 5, 6 en 7 Toekomstig beleid** 

 

Onder 16 Divisies 1 en 2 UEFA - A UEFA - B 

Onder 16 Divisies 3 en 4 UEFA - B UEFA - C 

Onder 16 Divisies 5 en 6 Toekomstig beleid** 

 

Onder 15 Divisies 1 t/m 4 UEFA - B geen 

Onder 15 Divisies 5 en 6 Toekomstig beleid** 

 

Onder 14 Divisies AV 1 t/m 3 Toekomstig beleid** 

 

Onder 13 Divisies AV 1 en 2 Toekomstig beleid** 

 

Vrouwen eredivisie UEFA - A geen 

Beloften vrouwen UEFA - B geen 

Topklasse vrouwen UEFA - B geen 

Hoofdklasse vrouwen UEFA - C geen 

1e klasse vrouwen UEFA - C geen 
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Als je wordt gevraagd om te spreken tijdens de verjaardag van een 

75-jarige is dat iets bijzonders. Dat geldt uiteraard ook als het gaat 

om een schriftelijke bijdrage ter gelegenheid van de 75e verjaardag 

van de VVON. 

 

Kijkend naar de statutaire naam van de jubilaris valt het al op: het is 

de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland. Traditioneel gezien 

houdt een vakbond zich bezig met het behartigen van de belangen 

van een ieder die daarbij is aangesloten. In de statuten van de 

VVON worden onder die belangen onder meer begrepen de 

sociale- en rechtspositionele belangen die verband 

houden met de hoe-  danigheid van voetbaloe-

fenmeester. De statutaire definitie kent 

verder een zeer ruime formulering. Als op 

een semantische manier naar het woord 

‘vakbond’ wordt gekeken, zou kunnen 

worden gezegd dat de VVON haar leden 

bond en nog altijd bindt door middel van 

het vak van voetbaloefenmeester. 

 

Waar in het verleden ervan werd uitgegaan 

dat een verdienstelijk sporter zonder verdere 

opleiding een goed oefenmeester zou zijn, werd 

snel duidelijk dat voor het trainen, coachen en bege-

leiden van sporters kennis en vaardigheden waren vereist die 

men zich alleen met een deugdelijke opleiding ‘meester’ kon maken. 

Vanuit mijn lang geleden afgesloten carrière als leraar lichamelijke 

opvoeding en bondscoach van een grote sportbond, is mij altijd het 

voorbeeld bijgebleven van een trainer die voortdurend tegen Jantje 

zegt: “Jantje, spring hoger”. Alle volgende goedbedoelde pogingen 

van Jantje mislukken. Totdat Jantje na de vijfde keer tegen de trainer 

zegt: “Hoe dan?” Precies daarin zit het onderscheid tussen de ‘doe-

het-zelf’ trainer/coach en de goed opgeleide trainer/coach.’ Zonder 

(diepgaande) kennis van de fysieke prestatiebepalende factoren, 

inzicht in (voetbal)sportspecifieke eigenschappen, didactische- en 

psychologische vaardigheden is het onmogelijk om een goed oefen-

meester te zijn. 

 

Het is algemeen bekend dat de VVON het belang van goed opgeleide 

trainer-coaches hoog in het vaandel heeft staan. Zij maakt zich sterk 

om haar leden te doordringen van de noodzaak om de hiervoor 

genoemde ambachtelijke aspecten van het vak van voetbaltrainer/-

coach te beheersen en op peil te houden. De VVON is dan ook organi-

sator is van diverse (nascholings)cursussen. Naar ik begrijp ziet de 

VVON de aan de cursussen verbonden bevoegdheden en licenties als 

waarborg voor de vereiste kwaliteit. 

 

In de meer juridische uitleg van het begrip ‘vakbond’ zal het de 

VVON vanzelfsprekend gaan om de rechtspositionele belangen van 

haar leden. Als een lid van de VVON betrokken raakt bij een 

arbeidsconflict met een voetbalwerkgever verlopen de contac-

ten daarover in eerste instantie met de portefeuille-

houder juridische zaken Wim Adolfsen. Voorheen 

was dat Joop Philippo. Zowel uit gesprekken 

met Wim Adolfsen als uit eigen ervaring is mij 

gebleken dat de verhoudingen met de 

amateurvoetbalwerkgevers in de loop der 

jaren is veranderd. Er is een duidelijke 

‘verzakelijking’ waarneembaar aan de zijde 

van die werkgevers. Waar in het verder 

weg liggende verleden een telefoongesprek 

met één van de bestuursleden van de voet-

balwerkgever vaak al tot een oplossing van een 

geschil leidde, lijkt zich de laatste jaren een trend 

te ontwikkelen waarbij de trainer-coach wordt afgere-

kend op tegenvallende sportieve resultaten, waarbij ook de 

oorzaken daarvan eenzijdig en vaak ten onrechte op de trainer-

coach worden afgewend. 

  

Het is mij gebleken dat de VVON zich robuust opstelt als het gaat om 

het behartigen van de rechtspositionele belangen van haar leden. In 

alle zaken waarin de VVON mij had gevraagd (een van) haar leden 

rechtsbijstand te verlenen wordt na afloop door het betreffende lid 

steevast aangegeven dat het lidmaatschap van de VVON van groot 

belang was gebleken. Een van die leden zei zelfs dat het lidmaat-

schap van de VVON tot de basisuitrusting van de voetbaltrainer-

coach zou moeten behoren. 

 

Ik meen dat een dergelijk compliment laat zien dat deze 75 jarige een 

mooie toekomst voor zich heeft. 

 

R. Beele

Lidmaatschap van de VVON:  

“Het hoort bij basisuitrusting 
van een trainer”
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Als die derde een partij is die tot doel heeft om 

de vereniging financieel te ondersteunen, be-

treft het vaak een stichting. Feitelijk fungeert de 

stichting dan als een (stille) sponsor. De geld-

middelen, behalve de verplichte contributie 

worden dan door de stichting beheerd. Ook kan 

het zijn dat de trainer-coach formeel in dienst is 

bij de stichting en door de stichting aan de ver-

eniging ter beschikking wordt gesteld voor het 

verrichten van de werkzaamheden als trainer-

coach van de eerste elftalselectie van de ver-

eniging. Als er een derde partij is die louter van-

uit professionele / zakelijke / commerciële over-

wegingen de trainer-coach in dienst neemt en 

deze aan de vereniging ter beschikking stelt, 

gebeurt dit veelal op verzoek van de vereniging 

omdat deze de activiteiten en verantwoordelijk-

heden van het werkgeverschap niet op zich 

wenst te nemen. De vereniging heeft de trainer-

coach niettemin zelf geselecteerd uit een aan-

tal gegadigden. De vereniging is voor het uitbe-

steden van deze (werkgevers)taken uiteraard 

een vergoeding verschuldigd aan deze derde. 

Deze derde is meestal een zogenaamde pay-

roll onderneming. In het geval van een stich-

ting die een “warme” band heeft met de ver-

eniging en deze van (extra) geldmiddelen voor-

ziet en/of als werkgever van de trainer-coach 

fungeert, is de vereniging meestal geen ver-

goeding aan de stichting verschuldigd. 

EEN VERENIGING MET  
EEN STICHTING OF BV:

Welk verschil maakt dit uit 
voor de trainer-coach bij 
financiële problemen?

In de vorige bijdrage van de Trainer Coach schreef ik over de creativiteit van voetbalwerkgevers. Daarbij 

werd niet ingegaan op de vraag wie als voetbalwerkgever moet worden beschouwd.  In de amateursec-

tor is dat doorgaans een vereniging. Veelal is dan sprake van een duidelijke verhouding tussen slechts 

twee partijen, de trainer-coach en de vereniging. Het komt ook voor dat er sprake is van een driehoeks-

verhouding. De derde partij in de driehoek is dan veelal òf een stichting òf een besloten vennootschap. 
 
Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) | Beeld: Shutterstock

JURIDISCH
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Ik laat de verdere juridische details maar even 

voor wat ze zijn. Voor de inhoud van deze  

bijdrage gaat het erom dat duidelijk is dat de 

vereniging niet altijd de formele werkgever 

van de trainer-coach is. De vereniging is dan 

wel de zogenaamde materiële werkgever. Dit, 

omdat de inhoud van de werkzaamheden van 

de trainer-coach in overleg met en ter beoor-

deling door de vereniging plaatsvindt. 

 

Zoals bekend heeft de coronapandemie en de 

naar aanleiding daarvan door de overheid ge-

troffen maatregelen ook het (amateur)voetbal 

niet ongemoeid gelaten. Waar het ‘gewone’ 

maatschappelijk leven min of meer tot stil-

stand is gekomen, geldt dat ook voor de ama-

teurvoetbalsport.  

 

Tegelijkertijd zijn de regelingen, en met name 

de NOW-regelingen, ook van toepassing op 

sportverenigingen. Uiteraard gelden daarbij 

dezelfde voorwaarden als voor niet-sportorga-

nisaties.  Tegen die achtergrond is het opmer-

kelijk dat enkele amateurvoetbalwerkgevers 

hebben aangegeven dat de Trainer-coach ge-

acht werd om met ingang van 1 februari 2021 in 

te stemmen met het “voorstel“ voor een sala-

risvermindering van 30%. Dat “voorstel“ werd 

meestal gemotiveerd met verwijzing naar de 

“coronaomstandigheden“. Een bewijs van ver-

minderde inkomsten werd niet gegeven. 

 

De eerste en meest zekere bron van inkom-

sten van (amateurvoetbal)verenigingen 

wordt gevormd door de contributie van de 

leden. Daarnaast zullen er sponsorinkom-

sten zijn. Verder zijn de netto inkomsten uit 

de kantine verkopen van belang. De contri-

butie inkomsten zijn eenvoudig te bereke-

nen. De bedragen uit de andere inkomsten-

bronnen zijn minder voorspelbaar. De ver-

goeding die aan de trainer wordt betaald zal 

daarom voornamelijk gebaseerd zijn op de 

contributie inkomsten. Op de vraag aan de 

betreffende voetbalwerkgevers (verenigin-

gen) of gebruik was gemaakt van de NOW 

regelingen werd soms ontwijkend geant-

woord. In een enkel geval werd geantwoord 

dat dat niet was gebeurd omdat er toch 

geen gebruik van kon worden gemaakt. 

 

Als de werkgever een andere organisatie is 

dan die waar de activiteiten als trainer-

coach worden verricht, zoals bijvoorbeeld de 

hiervoor genoemde payrollorganisatie, blijkt 

in de aan mij voorgelegde zaken geen ge-

bruik gemaakt te zijn van de NOW-regelin-

gen. Dat had zeer waarschijnlijk te maken 

met de voorwaarden die aan de NOW-rege-

ling zijn verbonden, in het bijzonder met de 

mate van omzetverlies en de berekening 

daarvan. Daarnaast gelden de NOW-regelin-

gen voor werkgevers. De vraag is wie in dit 

geval als werkgever moet worden be-

schouwd. Dat is de payrollorganisatie. 

 

Al eerder werd duidelijk dat verenigingen die 

wel het integrale werkgeverschap uitvoeren 

en omzetverlies lijden, wel aanspraak kon-

den maken op de NOW-regelingen. 

Als de vereniging een payrollorganisatie in-

schakelt zijn niet alleen de kosten voor de ver-

leende diensten verschuldigd maar uiteraard 

ook de salariskosten van de trainer-coach. Als 

deze salariskosten niet meer kunnen worden 

opgebracht omdat de inkomsten van de ver-

eniging zijn afgenomen als gevolg van (bijvoor-

beeld) onderbroken kantine inkomsten, zal de 

overeenkomst tussen de payrollorganisatie en 

de vereniging worden beëindigd. Kort daarna 

zal ook de arbeidsovereenkomst van de pay-

rollorganisatie met de trainer-coach eindigen.  

Bij een gesplitst werkgeverschap tussen ver-

eniging (als materieel werkgever) en een an-

dere organisatie (als formeel werkgever), kan 

het dus voorkomen dat een trainer-coach on-

der de huidige corona omstandigheden, on-

danks het bestaan van ondersteunende over-

heidsmaatregelen, in de knel komt. 

 

In de praktijk wordt dan gezocht naar oplos-

singen die doorgaans betekenen dat aan de 

trainer-coach wordt gevraagd om in te 

stemmen met een verlaging van het salaris. 

Het is daarbij opmerkelijk dat dat soms aan 

de trainer-coach wordt verzocht ook als wel 

gebruik is gemaakt van de NOW-regeling, 

dus als de vereniging (ook) de (formeel) 

werkgever is. Als een trainer-coach onvoor-

waardelijk met het “voorstel” tot salarisver-

laging instemt, is er dus sprake van een vrij-

willige salarisverlaging. Indien de trainer-

coach vervolgens na het einde van de ar-

beidsovereenkomst een uitkering krachtens 

de Werkloosheidswet zou aanvragen, zal bij 

toekenning van die aanvraag het verlaagde 

salaris de basis zijn waarop de uitkering zal 

worden berekend. 

 

Aan de hand van de aan mij recent voorgeleg-

de zaken is de indruk ontstaan dat de corona 

omstandigheden en het tot stilstand komen 

van de competitie als argumenten worden ge-

bruikt om de bestaande arbeidsovereenkomst 

met een trainer-coach voortijdig (met weder-

zijds goedvinden) te beëindigen of de financië-

le voorwaarden van de overeenkomst in voor 

de trainer-coach negatieve zin te herzien. Ook 

het amateurvoetbal heeft zo hier en daar op-

portunistische trekjes. 

 

R. Beele 
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Colofon

COLUMN

Een schrijnend contrast tussen de topsporters en de, noem het maar, recreanten/prestatie-

sporters is zichtbaar op de voetbalvelden. Daar waar de eerste categorie aan een uitput-

tende race bezig is om maar aan de eisen van de volgepropte kalender te kunnen voldoen, 

moet de tweede categorie zich behelpen met gelimiteerde potjes en is een 27-jarige plotsklaps 

te oud om met zijn of haar teammaten te kunnen sporten.  Een bizar standpunt.  

 

Ik ben er nog steeds niet achter wie deze leeftijdsgrens heeft bedacht, als daar al over is 

nagedacht. De coronapandemie trekt diepe sporen in het sportieve landschap, maar waar de 

politiek licht aan het eind van de tunnel ziet, moet maar worden afgewacht in hoeverre die 

diepe sporen nog kunnen worden hersteld. Naar een oud Romeins principe moet het volk in 

crisis tevreden worden gesteld met brood en spelen en dat gegeven doet in de hedendaagse 

tijd nog steeds opgeld. De amateurcompetitie is overboord gekieperd en het trainen zonder 

doel is, met het in acht nemen van regels die lastig voor een teamsport te hanteren zijn, de 

norm geworden.  De bewonderenswaardige creativiteit van veel trainers in de amateursport 

houdt de sport mede overeind.   

 

Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het hanteren van de coronaregels in de buitensport heeft 

bijgedragen tot het inperken van een uitbraak. Voetbal is een team- en contactsport en het 

ontbreken van competitie moet helaas mede worden gecompenseerd met het aaneenrijgen 

van wedstrijden in nationale en internationale topcompetities waarbij de grenzen van wat een 

menselijk lichaam kan, tot de ultieme limiet wordt getest. Als de competities zijn afgeraffeld 

wacht in juni alweer een Europees kampioenschap. Kort daarna gaat het profcircus alweer 

verder, want in 2022 is een WK in het kokende Qatar onontkoombaar. Dat deze jacht onafwend-

baar tot complicaties en blessures gaat leiden, daar hoef je geen helderziende voor te zijn.  

 

Is er moed voor nodig om eens te zeggen, genoeg is genoeg of ben ik te naïef? Is een 

topsporter een moderne slaaf die aan de leiband van clubs en bonden loopt in ruil voor een 

forse zak met geld? Was het een brug te ver om bijvoorbeeld het EK maar helemaal uit de 

kalender te gooien en wordt het geen tijd om het sowieso al dubieuze WK in Qatar te schrap-

pen? Ik besef dat de FIFA dat een hoop geld gaat kosten, maar terugkomen op een eenmaal 

verkeerd ingeslagen weg levert meer op dan blind doorstampen naar een toernooi dat alleen 

maar verliezers gaat opleveren. Ronald de Boer kan zich in welke bochten dan ook wringen, 

hij heeft zich nu eenmaal uitgeleverd aan de oliedollars van Qatar en kan niet recht lullen 

wat krom is. Een voetbalcultuur zal er in het oliestaatje nooit ontstaan, de doden krijg je niet 

terug en die stadions worden toch weer (deels) ontmanteld.  

 

De fysieke en geestelijke gezondheid van sporters is meer waard dan de diepe zakken van 

nogal wat bestuurders. Dan zie ik liever weer volle amateurvelden. Een toernooi in een olie-

staatje wat alleen maar verliezers oplevert kan gemist worden als kiespijn.  

 

Hans Bijvank             

CONTRAST
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van SFM De Sportuitgever en VVON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgave: 

SFM De Sportuitgever BV 
Postbus 952 - 3700 AZ Zeist 
Bezoekadres: Rozenstraat 20 A, Zeist 
Telefoon: 030-6977710 
E-mail: info@desportuitgever.nl 
Website: www.desportuitgever.nl 
 
Uitgever: Floris Schmitz 
 
Redactiecoördinator De TrainerCoach: 

Ruud Bijnen, telefoon 06-45006655 
E-mail: ruud@desportuitgever.nl 
 
Vormgeving: 

Anton Gouverneur / anton@desportuitgever.nl 
 
Speciale VVON-leden: 
J. Philippo, W. Hoeben (ereleden), J. Biessels, R. de 
Groot, C. Jansen, H. Ursem, A. Veenstra  en J. Vrind 
(leden van verdienste). 
 
Lidmaatschap VVON en verschijning: 
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de VVON (www.vvon.nl/lidmaatschap/opzeggen/).  
 
Leden van de VVON dienen wijzigingen in adresgege-
vens, telefoonnummer, emailadres etc. zelf aan te 
passen via MIJN VVON op www.vvon.nl. Hiervoor is 
het wel noodzakelijk ingelogd te zijn. 
 
De ‘TrainerCoach’ verschijnt zes keer per jaar. 
© 2018. SFM De Sportuitgever BV, Zeist 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, door fotokopieën, of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.






