
t,:br e'a 2006. Jaargang 15

ratmer www.vvon.nl

oacVerenigingsblad van de VVON

. Cees Bruinink
creëert wij-gevoel

. Btoemlezing van
ó0 jaar VVON

. Otto Krabbe met
Quick'20 op hoog niveau

'r',+"1



V0N 60 jaaÍ': een

--íÓ
Henk Drewes begon in 1938 bij GVAV

en stond op 17-jarige teeftijd in het

eerste etftat. Hij stopte in 195ó ats

speler toen GVAV in de eredivisie
kwam. Ook speetde hij onder meer
in de zogenaamde 'stedenwedstrij-

den', de toenmalig hoogste competi-
tie in lndonesië waar hij een periode
geweest is. Midden jaren '50 behaa[-
de hij zijn eerste trainersdiptoma.
Na deze diptoma-uitreiking zorgde
Drewes voor de aanstuiting van de

noordetijke trainers bij de tandetijke
WON. De bedoeling was te komen
tot een hechter contact en een

samenwerking op het gebied van

demonstraties en lezingen. Henk
Drewes was W0N-bestuurstid tot
1985, hij is in het bezit van het zoge-
naamde A-diptoma, is penning-

meester geweest, heeft zitting
gehad in diverse W0N-commissies
en was jarenlang docent bij de trai-
nersopteidingen. Hij is drager van de

gouden KNVB spetd. Drewes heeft
21 jaar Topamateurs getraind zoats

bij Emmen, Be-Quick Groningen en

ACV. Tegenwoordig gaat de bestuur-
der van het eerste uur nog wel eens

kijken bij hooÍdktasser ACV of de

profs van FC Groningen.

Wim Hoeben was zetf bestuurstid bij
een bedrijfsvoetbatvereniging.
Samen met een cottega ging hij op

trainerscursus Ioefenmeester DJ en

uiteindetijk behaatde hij jaren later
het A-diptoma. Hij was trainer bij
onder meer SLTO, Rood-Wit
Amsterdam, AFC, Btauw Wit
Amsterdam, UVV en Saestum. Wim
Hoeben kwam in de VVON-weretd
terecht omdat zijn coItega in de

sociate verzekeringen de VVON-er
Arie Rentenaar was, die naar opvot-
ging zocht. Rentenaar droeg steeds
meer taken over en Hoeben werd
atgemeen voorzitter van 1987 tot
1991+. Hij wilde deze taak vervutlen
tot zijn ó5e, waarna de huidige voor-
zitter Nico de Fre[ het van hem over
nam.

Nico de Fret, van oorsprong mititair
sportinstructeur, heeft het B-dipto-
ma behaatd. Hij begon ats voorzitter
van de afdeiing West-Brabant en

had tevens zitting in het hoofdbe-
stuur. Deze dubbetfunctie is votgens
eigen zeggen geen ideate situatie
geweest maar heeft toch jaren lang
geduurd. ln het hoofdbestuur kreeg
hij eerst de portefeuitte Schoting,
waardoor hij veet 'op [ocatie' was te
vinden. Uiteindetijk werd De FreI na

enige tijd atgemeen voorzitter, vanaf

1994 tot en met de dag van vandaag.

Lange tijd was Joop Phitippo de

atgemeen secretaris in het bestuur
van De Fre[. Het tigt in De Fret's
bedoeling om de voorzittershamer
over een aantal jaren over te geven

aan een opvotger die hij zetf kan

inwerken. Eerst wiI hij enige tijd de

nieuwe structuur van districten
meemaken.



btoem[ezing

Joop Phitippo stopte op 24-jarige
teeftijd met voetba[ten. Hij ging in
mititaire dienst en toen kwam er
votgens eigen zeggen niet zo veeI
meer van voetbatlen terecht. Hij

begon ats trainer op zijn 27e bij sv

Hotten en daarna was hij onder
meer actieÍ bij SportcLub
Enschede, Haaksbergen, D0S'19,
Excetsior'31, Be-0uick Zutphen en

DETO. Hij schreef sportberichten
voor de Oefenmeester en zat vier
jaar in het W0N-bestuur van de

afde[ing OverijsseI ats voorzitter.
Vervotgens verzocht Arie
Rentenaar hem zitting te nemen in

het hoofdbestuur, wat Phitippo in

1983 daadwerketijk deed. ln 1990

werd hij voor 11 jaar atgemeen
secretaris van de trainersvakbond.
Tegenwoordig votgt hij het voetbat
van een afstand: heeI af en toe een

wedstrijd op het vetd, maar meest-
at op TV of in de krant.

Dit jaar bestaat de W0N ó0 jaar. ln
het laatsie nummer van TrainerCoach
van dit kaLenderjaar mag deze feeste-
Lijke gebeurtenis niet onopgemerkt
btijven. Hoofdbestuurslid Jan Vrind
bracht vier waardevoLLe krachten van

de W0N bij etkaar, die ieder hun

zegje konden doen vanuit hun eigen

historisch perspectief. Henk Drewes,

Wim Hoeben, .Joop Phitippo en Nico

de FreI bespreken in een rondetafeL-

gesprek een aantaI onderwerpen
waaTmee de W0N door de jaren heen

te maken heeÍt gehad.

0ntwikketing
Wim Hoeben: "De W0N is eigentijk
begonnen al's een groepje trainers,
waarbij de gezeLligheid ook een voor-

name roI speeLde. De vereniging werd

vakbond. lnmiddets kunnen we wel
ste[Len dat de W0N zich in ó0 jaar
heeft ontwikkeLd tot een serieuze
gesprekspartner op aL[erlei niveaus in

VV0N-jubiLeurn

de voetbat[trainers)wereLd. Het

cadeau doen van trainersdiptoma's
voor ex-topspeters is er niet meer bij.

AtLeen bij Johan Cruijff is het

gebeurd, maar verder niet. Nog

steeds past de W0N zich aan haar
omgeving aan, nu de districtsorgani-
satie van de KNVB wordt overgeno-
men."

Joop Phitippo: "De ontwikketing in

betangenbehartiging door de W0N
heeft zich ook op Europees niveau

doorgezet. ln mijn tijd zijn we weeT

aanges[oten bij de UEFT, zeg maar de

europese W0N'. lk durf weL te steL-

len dat vergeLijkbare organisaties
zoats de W0N in het buiten[and ze[-

den de kwatiteit hebben ats wij in
Nederland. Ctubs moeten tegenwoor-
dig heeLzorgvuLdig zijn richting de

trainer, omdat er sociaaI en juridisch

aLLerlei rege[ingen zijn. Dat vind ik
een heeL goede zaak."
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Van Iinks naar rechts: Joop Phitippo, Henk Drewes, Nico de FreI en Wim Hoeben.
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Jaap van der Leck
Wim Hoeben: 'Jaap van der Leck
heeÍt aLs één van de oprichters heeI

veel betekend voor de W0N. lk weet
nog wel dat hij moe werd van de

soms te Lange discussies waarbij
steeds 'ja, ats...' werd gezegd. Hij

kapte dat dan steevast aÍ met de

opmerking 'ALs mijn oom geen kLoten

had gehad, dan was het mijn tante
geweest.'We kunnen Jaap best het

boegbeeLd van de W0N noemen. ln

zijn periode werd ook de functie
'secretaris generaaL' ingevoerd, naar
voorbeeLd van de Verenigde Naties.
Daar was immers sprake van deze

f unctie, die werd ingevuLd door Dag

Hammerskjötd. Aangezien ook de

W0N op aÍdetingsniveau aLLemaaL

secretarissen had, kon de secretaris
generaaL zich door deze naamswijzi-
ging daarvan onderscheiden."

Bijschotingen
In de jaren '50 ontstond 'de week

Lunteren', de bijschoLing voor voet-

baLtrainers. 0ok Henk Drewes is

daarbij aanwezig geweest en herin-
nert zich nog Levendig de demonstra-
ties die hij er gezien of gegeven heeft.

Hans Kraay sr. schreef tien jaar ge[e-

den over de week in Lunteren: 'De

week Lunteren bestaat niet meer. De

W0N maakt moeiLijke tijden door nu

de Coaches BetaaLd VoetbaL zich heb-

ben aÍgescheiden en een eigen koers

varen. Maar niemand mag vergeten

wat de voorvechters hebben betekend
voor de voetbatterij" De intense [iefde

voor hun vak zaI me attijd bijbLijven.'

Daarna waren er in een periode Lan-

detijke bijschotingsdagen. Vervotgens

tag het aan de actieve inbreng van de

diverse afdetingen of er regionaaL iets

werd georganiseerd voor de voetbat-
trainers. lnmiddel.s kennen we het

Henk Drewes ontmoet provinciegenoot Foppe de Haan.

jaarlijks terugkerend NationaaI
Trainerscongres in TiLburg dat in

samenwerking met de CBV en het

vakbLad De Voetba[trainer wordt
georganiseerd. ParatleL daaraan loopt

de samenwerking met de KNVB ats

het gaat om het verkrijgen van stu-
diepunten teneinde de trainersticentie
te behouden.
Wim Hoeben is geen voorstander van

een puntensysteem. Hij vindt dat een

diptoma genoeg zegt en hecht meer
waarde aan de eigen verantwoorde-
tijkheid van de trainers om zich bij te

[aten scho[en wanneer dat nodig is.

Dat gebeurt ook in 'de gewone maat-
schappij'. Hoeben ziet een Licentie aLs

een soort werkvergunning en dat

kLopt niet, 'want je bent votgens je

diptoma at bevoegd om training te

geven op een bepaaLd niveau', atdus

Hoeben.

0nbevoegd trainen
Nico de FreL: "De [aatste jaren heb-

ben we veel overteg gehad met de

KNVB over het onbevoegd trainen. Dit

onderwerp is één van onze peiLers.

Wij wiLLen dat de KNVB haar eigen

regtementen naleeft en c0ntroteert.
Een TC2-er mag tot en met tweede

kLasse trainen, k[aar. lk begrijp best

de complexiteit waar de KNVB mee te

maken heeft. Het kan vanuit Zeist weI

goed bedoetd worden, terwijL men in
de districten zijn eigen gang gaat.
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Jaarlijks moeten ctubs opgeven wie

de hoofdtrainer is. De hetft van de

cLubs dóet dit gewoon niet. We heb-

ben er nu vertrouwen in dat dit verbe-

tert. Bij dispensatie moet de KNVB

verpticht advies vragen aan de W0N,
hetgeen ook gebeurt.0ok in de sanc-

ties moeten we stappen maken. Geen

getdboetes bij onbevoegd trainen,
want grote clubs [achen daar om.

Maar punten in mindering, dót komt

aan bijde cLubs.

ln 1997 was het nog zo dat men vot-

gens het toenma[ige Algemeen

Reglement Artikel 14 atleen maar
bevoegd behoefde te zijn om training
te geven, maar de coaching tijdens de

wedstrijden was vrij. Mede door

inbre,ng van de W0N is coaching tij-
dens de wedstrijden toegevoegd."

Henk Drewes: "We zijn nu ó0 jaar

bezig en we hebben niets bereikt. lk
vind dat dit komt door de KNVB, want

de KNVB bestaat immers uit de geza-

menLijke c[ubs. De bedoel.ingen zijn

misschien goed, maar vriendjespoLi-

tiek btijft bestaan. lk respecteer het

enthousiasme van Nico de Fret op dit

gebied, maar in mijn periode waren

we er ook aI mee bezig. Er moet

binnen de W0N of KNVB echt iemand

voor worden ingehuurd om de taak
van Licentiebeheer en -controte op

zich te nemen. Nu is de W0N stechts

een remmende Íactor."

CBV

Nico de Fre[: "De Coaches Betaatd

VoetbaL (CBV) was onder leiding van

Jan Reker een 1 óe afdeting binnen de

W0N. Hoewel er veet gedeetde belan-

gen waren en hoewel etke afdeting

aLtijd met een aantaL restricties auto-

noom heeft kunnen handelen, bteek de

CBV niet meer gehandhaafd te kunnen

worden binnen de WON. Men scheidde

zich af en het is tegenwoordig een

sterke organisatie geworden. Natuur-

tijk speett op een positieve manier mee

dat het betaaLd voetbaL in de schijnwer-

pers staat, wat het CBV vanzetÍ meer

mogetijkheden heeft geboden."

Wim Hoeben: "We moeten goed btij-
ven beseffen dat de W0N en de CBV

eLkaar nodig hebben. Vandaag ben je

nog werkzaam in het betaatd voetba[,

maar morgen is dat wetlicht heel an-

ders. EigenLijk zou het zetfs zo moe-

ten zijn dat je atteen tid kunt zijn van

de CBV ats je ook daadwerkelijk
werkzaam bent in het betaatd voetba[.

Nu is je diptoma daarvoor votdoende

voorwaarde."

Sotidariteit
Wim Hoeben: "Aanvankelijk was er
een groot saamhorigheidsgevoeL tus-

sen trainers en daardoor ook een

sotidariteitsgedachte. Dat is minder
geworden, dat is duidetijk. Waarom

zou men zich dan organiseren in een

vakbond zoats de VVON? Een individu-

ete trainer denkt misschien bij pro-

btemen het zetÍ weI op te [ossen. Men

moet echter niet direct aan zijn eigen

praktijk denken, maar meer aan het

macht van het getat. Hoe groter het

[edenaantaI van een organisatie, des

te groter de invLoed die het heeft. Je'
komt echt binnen ats je duizenden

personen vertegenwoordigt. lk vind

dat je W0N-tid moet worden uit soLi-

dariteit, want je beweegt je ats voet-

baLtrainer in een weretd waar de nor-

men en waarden totaa[ verschiLLen

van die in de buitenweretd."
Dat de soLidariteit in de trainerswe-
retd soms ver te zoeken is, vertett
Joop Phitippo. Hij werd on[angs

gebeLd door een trainer wiens licentie
afLiep omdat hij geen bijscho[ingen

had gevotgd.0f hij nu geen dispensa-

tie kon krijgen. De trainer was dus

niet op de hoogte dat Phitippo at vijf
jaar geen secretaris meer was.

Voo rbeetdfu nctie

Wim Hoeben: "De WON heeft een

betangrijke roI ats het gaat om de

voorbeetdfunctie die een trainer
inneernt, op etk niveau. lncidenten op

hei gebied van normen en waarden

zijn van atle tijden" De beLangen zijn

echter veranderd, want in het betaatd

voetbaI maar ook in de toP van het

amateurvoetbaI gaat natuurLijk steeds

meer geld om. Trainers len spelers)

moeten zich beseffen dat zij een voor-

beetdfunctie hebben. lk zaI die ene

Europese wedstrijd van FeYenoord

nooit vergeten, waarin Coen Moulijn
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onderuit werd geschoPt. Er votgde

een agressieve achtervoLging op het

vetd. Een week Later sta ik bii een

jeugdwedstrijd te kijken en daar vo[-

trekt zich hetzetfde scenario op het

veLd. Voor mij was één ptus één

twee."

Nico de Fre[: "lk heb 17 jaar bij

dezeLfde vereniging gezeten. Na een

aantaI jaar hoefde ik a[[een maar van

de bank op te staan om sPeters te

waarschuwen voor hun gedrag. Ze

wisten dat ik hen er uit zou ha[en ats

ze door zouden gaan. De inv[oed van

de trainer op het gedrag van de sPe-

[ers is er dus duidetijk wét.

De W0N attendeert zijn Leden met

regeLmaat op het feit dat zij een voor-

beetdfunctie hebben en dat zijtijdens
de wedstrijden door supporters en de

jeugdleden nauwlettend worden

bekeken. Hierdoor kan zijn negatief

gedrag de agressie bevorderen, ter-

wijL een coach die afstand neemt van

het affect de rust en sPortiviteit
bevordert. "

Joop PhiLippo: "lk heb 32 jaar in de

praktijk gewerkt ats trainer. Nooit heb

ik probtemen gehad. Dat komt ook

omdat ik 32 jaar [ang niet in de

bestuurskamers ben geweest, behat-

ve éen keer. De sfeer en communica-
tie daar stonden me enorm tegen en

was atteen maar aanLeiding tot ruzie.

Daar had ik geen zin in. ALs trainer
moet je dat niet witLen opzoeken. lk

moest er zijn voor mijn spe[ers en zo

heb ik ook attijd gedacht al's secreta-

ris van de W0N, maar toen ging het

om de Leden."

Henk Drewes haalt tensLotte een ver-

geetd document tevoorschijn uit de

beginjaren van de W0N, eind jaren
'40. Er btijkt een tot oP de dag van

vandaag heeI herkenbare tekst in te

staan, aL zijn de aantaLLen en bedra-

gen wat veranderd: '0nze vereniging

teLt momenteeL 120 teden, van wie

90% gediptomeerd en van wie 17 oud-

internationats. De contributie
bedraagt 40 gutden Íongeveer '1 B

euro, red.l per jaar, te betaten in vier

termijnen. Tegenover uw Ptichten
staan onder andere de volgende voor-

de[en: de Lunteren-week kost u niet

meer dan 40 gutden, inclusief reis-
gel'd, van waar u ook komen moet.

0ok ontvangt u een maPje van anato-

mische kLeurenÍoto's van voet en

been. Het btad de 0efenmeester

[tegenwoordig TrainerCoach, red.]

ontvangt u iedere maand. Het zaL dui-

detijk zijn dat aL[een grote eenheid

onze parate kennis op PeiI kan hou-

den en kan verbeteren. Door hechte

samenwerking kan mogeLijk worden

gemaakt dat er sociaLe voorzieningen

worden getroffen waardoor u uw

beroep met meer vertrouwen voor de

toekomst tegemoet kan zien.' n
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ó0 jaar VVoN aan één tafet,


