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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


