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Verslag van jubileumreceptie in Zeist

VIJFTIG JAAR VVON

door
Aart

te
Velthuis

Vice-voorzitter
Nico de Frel

sloot de
jubileumreceptie af
met een dankwoord

aan alle aanwezigen.

De voorzet kwam van de voet van Wim Hoeben en werd ingekopt
door Karel Jansen tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van het

vijÍtig-jarig jubileum van de VVON. Nog geen twee dagen nadat hii op
het KNVB-sportcentrum in Zeist de VVON opriep om de 'verloren
zoon'CBV nimmer de toegang tot het ouderliik huis te weigeren,
werd de grondlegger van de VVCS zelÍ de deur gewezen door z'n

eigen vakbond. Althans, maandags werd ofÍicieel bekend, dat Karel
Jansen bij de spelersvakbond moest vertrekken omdat hij teveel oog

zou hebben voor de belangen van het commerciële bureau Sport
Promotion van ziin zoon Rob.



De Coaches
Betaald Voetbal
waren in Zeist ver-
tegenwoordigd door
Sef Vergoossen.

"Zorg daÍ de navel-
streng nooit wordt
verbroken", had
Jansen senior za-
terdag 23 maart
nog geroepen in
een reactie op de
inleiding van cere-
moniemeester Wim
Hoeben. "Want al
mag de zoon (lees:
CBV)dan de in-
druk hebben op ei-
gen benen te kun-
nen staan", aldus

@ilderschëiding
App I icati ecu rsu s ve rzo rgd doo r j u bi le u mco m m i ssi el id Too n
Valks (rechts).

Jansen, "de sporen
zijn getrokken door
hun voorgangers.
Aan hen danken
ze hun huidige sta-
tus".
Op het moment,
dat Jansen senior
deze woorden

jarenlange samenwerking met de
VVCS en hoog opgaf over de voor-
beeldfunctie van Jaap van der
Leck.

De nestor van de VVON ontbrak,
evenals trouwens nog een paar co-
ryfeeën van weleer, om gezond-
heidsredenen helaas op de redelijk

bezochte jubileumreceptie. Zijn
naam kwam evengoed regelmatig
over de lippen van de vele spre-
kers, van wie Heinz Lucas, de
voorzitler van de afdeling
Nordrhein Westfalen van de Duitse
trainersvakbond (BDFL) het spits
aÍbeet. Lucas deed dat na de ope-
ningstoespraak van oud-voorzitter
en ceremoniemeester Wim
Hoeben. Die liet in een korte vogel-
vluchl de geschiedenis van de
VVON nog eens de revue passe-
ren en riep tot slot van zijn toe-
spraak de amateurtrainers en hun
collega's van de CBV op om toch
vooral 'een geheel'te blijven.

sprak wrst hij waar-
schijnlijk al wat
hem boven het
hooÍd hing. De'la-
ding'van zijn be-
toog werd er na-
dien alleen nog
maar zwaarder
door. ln Zeist sprak
een vakbondsman
in hart en nieren,
die in bevlogen be-
woordingen z'n aÍ-
finiteit met de
VVON blootlegde
en grote waarde-
ring uitte voor de



"lk heb niets tegen verzelfstandi-
ging", zo verklaarde Wim Hoeben,
"maar laat VVON niet betekenen:
Vijanden van OeÍenmeesters in
Nederland. Nog altijd geldt:
Eendracht maakt macht en twee-
dracht breekt kracht".

Behalve tegenover zijn eigen ach-
terban waren deze woorden van
Wim Hoeben vooral ook gericht
aan het adres van de CBV, die
(kort) vertegenwoordigd waren
door SeÍ Vergoossen. Van KNVB-
zijde was Gerard Bouwer aanwe-
zig, terwijlJaap Bisschop namens
de Belangenorganisatie voor
Zalerdag Voetbalverenig i ngen
(BZV) het woord voerde. De voor-
zitter van de BZV sprak overigens
de wens uit in de driehoek VVON,
COVS en de Federatie van
Belangenorganisaties tot een nog
grotere kwaliteitsverbetering van
de voetbalsport te willen komen.
Verder belooÍde hij zich de komen-
de tijd vooral te willen inspannen
om de in het slop geraakte onder-
handelingen over een arbeidsover-
eenkomst voor oeÍenmeesters
weer op gang te trekken. Een
handschoen, die later in zijn dank-
rede door vice-voorzitter Nico de
Frel met graagte werd opgepakt.

Evenals Gerard Bouwer overhan-
digde Bisschop het bestuur van de
VVON een envelop met geld. Geld,
dat, zoals eerder was aangekon-
digd, zal worden aangewend ter
ondersteuning van het G-voetbal in
Nederland. Jan Waterlander, die
namens de NFWS het woord richt-
te tot het hooÍdbestuur van de
VVON roemde vooralde rolvan de
VVON bij de kwaliteitsverbetering
van het hedendaagse voetbal. "De
goede voorbeelden - en hij ver-
wees daarbij naar de EC-succes-
sen van Ajax, Feyenoord en PSV -
hebben we de afgelopen weken
nog gezien. Maar kwaliteitsvoetbal
is niet mogelijk", aldus
Waterlander, "als er intussen niet
aan de kwaliteit wordt gewerkt".

Tegelijkertijd riep hij
de VVON - en daar-
mee in feite alle an-
dere vakbonden - op
om voortaan nog
meer aandacht te be-
steden aan de belan-
genbehartiging van
de leden. "Want", zo
stelde hijvast, "aan
de cao voor werkne-
mers in de sport man-
keert nog steeds het
nodige".

Voorzitter Berry Kerkhofs van S.V. Odiliapeel (rechts)
Was Jan Waterlander zorgde voor de nodige hilariteit met de overhandiging
in zijn toespraak al lo- van een clubdas aan de zichtbaar verraste Cees Jansen.

Wachten op de
volgende gast
(foto boven)
en onderonsje
tussen de jubi-
leumreceptie.

vend over het peil
van ons voetbal
en de rol van de
VVON in dat ge-
heel, hoofd oplei-
dingen van de



KNVB, Henk van de Wetering,
durfde zonder enige schroom vast
te stellen, dat we in Nederland het
beste voetbalproduct van de we-
reld hebben. "Dat schept verplich-
tingen", aldus Van de Wetering, "en

Oud-voorzitter Wim Hoeben trad
tijdens de jubileumreceptie op als
ceremoniemeester.

daar zullen we samen iets aan
moeten blijven doen". Om die re-
den overhandigde hij Nico de Frel
ook het nieuwe zogeheten
Startpakket voor de JVSL-cursus.
De cursus, aldus Van de Wetering,

Voorzitter Heinz Lucas van de af'
deling Nordrhein Westfalen van de
D u itse trai nersvakbo nd B D F L.

waar aankomend trainers voor het
eerst worden geconfronteerd met
de trainersopleiding in Nederland,
"en derhalve vanaf dat moment
mee verantwoordelijk worden ge-
maakt voor handhaving van ons al-
ler goede voetbalprodukt".

Alvorens Nico de Frel de gelegen-
heid kreeg om een dankwoord tot
alle aanwezigen te richten, vertelde
Henk van de Wetering nog dat
sinds de KNVB en de VVON zo'n
tien jaar geleden besloten tot sa-
menwerking bij de trainersopleiding
er 200 JVT-cursussen en 150 cur=
sussen voor Trainer-Coach lll wa-
ren georganiseerd. ln totaal, zo
schatte Van de Wetering, ziln er
sindsdien 6000 trainers opgeleid.
"Als ik het goed begrepen heb, zijn
die nog lang niet allemaal lid van
de VVON. Het lijkt me een goede
zaakvoor alle betrokken partijen
om daar als opleiding vanaf nu
meer werk van te maken. Alleen,op
die manier ontstaat er volgens mij
een nog intensievere samenwer-
king bij de verbetering van ons
voetbalproduct".

Tweede secretaris Jack Biessels in geanimeerd gesprek met enkele verte-
genwoordigers van de afdelingen.


