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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 dit maga-

zine aandacht voor de jaren 1976 – 1986. In deze uitgave het voorwoord van ‘Mister VVON’/Jaap van der Leck in het jubileumnummer van 

‘De Oefenmeester in maart 1986 en bestuurders van toen over 40 jaar VVON. Ook de twee prents/tekeningen uit die tijd  zijn weliswaar 

van 35 jaar geleden, maar ook nu nog steeds actueel.  

75 jaar VVON - De jaren 1976 - 1986

Voorwoord door Jaap van der Leck – De Oefenmeester,  
uitgave maart 1986 
Op 23 maart aanstaande zal het veertig jaren geleden zijn, dat een groep-
je oefenmeesters op initiatief van Volgert Ris en van Gagel bijeen waren 
om een trainersbond op te richten. Die vergadering en het verloop daar-
van in ‘De Roode Leeuw’ staat mij nog zeer duidelijk voor de geest. Ver-
plaats ik dan mijn gedachten naar het heden, dan ligt tussen het gebeuren 
in 1946 en het heden van 1986 een wereld van verschil. 
Zeker, de verfoeilijke oorlog behoorde gelukkig tot het verleden, maar 
vijf jaren voor de jeugd waren verloren gegaan. Dit is voor velen gepaard 
gegaan met veel lijden en verdriet, ontbering en de strijd om je gezin in 
het leven te houden in de hongerwinter. Niet alleen de maatschappij heeft 
in die veertig jaren een evolutie doorgemaakt, ook de sportwereld en die 
van het voetbal niet het minst. 
 
In de beginjaren van onze vereniging was het verenigingsleven in de 
clubs, bij de amateurs wel te verstaan, doorgaans als dat van een familie. 
De clubliederen werden nog uit volle borst gezongen. De oefenmeesters 
maakten namelijk ook deel uit van die familie. Bij presentaties, op gezel-
lige avonden en feesten, was er geen sprake van onderscheid. 
 
Maar het was voor de oefenmeester toen niet alles ‘botertje aan de 
boom’. Na de oorlog had hij onmiddellijk de concurrentie te duchten van 
de Engelse oefenmeesters, die bij de clubs zeer populair waren. De Ne-
derlandse oefenmeester mocht dan gerekend worden tot de verenigings-

In het jubileumnummer van ‘De Oefenmeester’ van maart 1986 (40 jaar 
VVON) schreef Jaap van der Leck het voorwoord. Opvallend is dat hij toen 
zijn zorgen uitsprak over een afnemend ledenaantal (3131 leden eind 1985). 
Hij sprak echter de verwachting uit dat trainers in de toekomst de noodzaak 
zouden inzien om zich aan te sluiten bij de VVON. En gelukkig had hij een 
vooruitziende blik. Hieronder zijn voorwoord. 

Voorwoord uit jubileumuitgave 40 jaar VVON  
door Secretaris-generaal Jaap van der Leck
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familie en het op non-actief stellen mocht dan onbekend zijn, de positie 
van de oefenmeester, zijn rechtszekerheid of de gegarandeerde steun van 
zijn vakbond waren ver te zoeken. Hoewel op de oprichtingsvergadering 
reeds gesproken werd over sociale zaken, was onze vereniging verre van 
een vakbond waar de belangenbehartiging een zeer voorname plaats in 
nam. Door het vrij kleine gezelschap waar eenieder elkaar kende, was het 
niet al te moeilijk de onderlinge sfeer ten goede te beïnvloeden. De bij-
eenkomsten in Lunteren – een week lang – kenmerkten zich door gezel-
lig samenzijn, maar ook door gedegen instructie, dat later ‘Scholing en 
Vorming’ genoemd zou worden. 
 
De verhouding tot de KNVB was er een van eerbiedige benadering.  
Gezegd moet worden dat er KNVB-officials waren die in die tijd hun 
medewerking verleend hebben bij activiteiten in het kader van ‘Scholing 
en Vorming’. En er waren ook contacten/vergaderingen waar de KNVB 
en de oefenmeesters elkaar troffen. Maar de tijden veranderden. De  
oorlog heeft de mensen ‘harder’ gemaakt. De instelling tegenover het 
‘gezag’ veranderde. De bescheiden, soms onderdanige wijze van benade-
ring van, en de opstelling naar, het ‘gezag’ is verdwenen. Het is voor vele 
bevolkingsgroepen een keihard gevecht geworden voor de belangen van 
die groepen. Zo zijn ook de oefenmeesters veranderd. Zij zijn mee-ge-
ëvolueerd met de maatschappij. Min of meer gedwongen door de veran-

derde en verslechterde omstandigheden in het vak van oefenmeester. 
Voorheen waren de problemen voor een gediplomeerde oefenmeester om 
werkzaam te zijn bij een club veel minder dan tegenwoordig. Immers, nu 
is de markt vrijwel verzadigd en zijn er vele gegadigden voor een beperkt 
aantal arbeidsplaatsen. Bovendien is het kostenprobleem in het amateur-, 
maar vooral  in het betaald voetbal soms vrijwel onoverkomelijk. Dat dit 
een weerslag heeft op de salariëring van de oefenmeester ligt voor de 
hand. Maar ook de onzekerheid, dat de plaats op de ranglijst beslist over 
zijn toekomst, neemt toe.  
 
De werkzaamheden van de VVON zijn veel omvattender geworden. De 
oefenmeester staat niet meer alleen. Bij elk probleem kan hij rekenen op 
voorlichting en bijstand, zo nodig ook rechtskundig, van en door de 
VVON. En zo hoort het ook. Toch loopt het ledenaantal op dit moment 
terug. Volgens ons heeft dit vooral te maken met de economische toe-
stand van dit moment. Hoe dan ook, in de toekomst zal iedere oefen-
meester toch ervaren dat de noodzaak voor hem aanwezig is om zich aan 
te sluiten bij de VVON. Daarom zullen na deze veertig jaren van de 
VVON, nog vele jaren gaan volgen. 
 
Jaap van der Leck 
Secretaris-generaal
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Jaap van der Reijden - De 

VVON al 40 jaar op het goede 

spoor 

Het 40-jarig jubileum van de 

VVON is een duidelijke felicita-

tie waard. Als een immer 

strijdbare organisatie heeft zij 

zich al die jaren sterk gemaakt 

voor zowel de individuele 

belangen van de trainers als 

voor de normalisering van 

arbeidsverhoudingen in de 

bedrijfstak voetbal. De 

bereikte resultaten vinden hun weerslag in waardering in brede kring 

alsmede - heel belangrijk voor een vereniging – in de hoge organisa-

tiegraad. Dit zal voor het bestuur en in het bijzonder de secretaris  

generaal, een duidelijk signaal zijn dat de vereniging 40 jaar op het 

goede spoor heeft gezeten. 

 

In die tijd is de WON overigens conflicten niet uit de weg gegaan. 

Gelukkig niet vanwege het publicitaire effect maar steeds vanuit de 

oprechte overtuiging dat alleen een strijdbare opstelling tot resultaat 

zou leiden. Daardoor is onder meer een CAO voor voetbaloefenmees-

ters en een bedrijfspensioenfonds trainers tot stand gekomen en is 

een overeenkomst bereikt met het sectiebestuur Betaald Voetbal over 

de medezeggenschap. 

 

Al is veel bereikt, dat betekent niet dat er niets meer te wensen over-

blijft. Ten aanzien van dat laatste moge ik nog eens een beroep te doen 

op in dit geval de voetbaloefenmeesters om de verbetering van het 

product betaald voetbal hoog op de prioriteitenlijst te plaatsen. Het 

voetbal is immers nog steeds een sport die geweldig veel mensen 

vermag te boeien. De oefenmeesters hebben een belangrijke verant-

woordelijkheid als het om het vasthouden van de belangstelling gaat. 

Tenslotte: Ik heb er alle vertrouwen in dat het bestuur en de leden van 

de VVON ook in de toekomst steeds tot een juiste afweging van belan-

gen zullen kunnen komen. 

 

Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

drs. J. P. van der Reijden 

Joop van Marle – Niet alleen als de poppen aan het dansen zijn 

De naam van de VVON duikt vaak op wanneer ergens de poppen aan 

het dansen zijn. Dat komt omdat de media de ontwikkelingen op de 

voet volgen, wanneer duidelijk wordt dat clubbesturen en oefenmees-

ters het minder goed met elkaar kunnen vinden, dan werd aangeno-

men op het moment dat de arbeidsovereenkomst werd aangegaan. 

Veel mensen weten niet, dat de trainersvakbond zich veel méér 

inspanningen getroost ten behoeve van de voetballerij. Het aantal 

keren is legio, dat door de 

KNVB een beroep wordt 

gedaan op de VVON om de 

specifieke kennis van de trainer 

te laten horen teneinde deze te 

laten meewegen in besluiten. 

Het aantal keren dat nul op het 

rekest werd gekregen, is tot op 

de dag van vandaag nul. Dit 

geeft aan hoezeer de VVON 

zich betrokken voelt bij de 

continuïteit van de sport, die we 

allen zo'n warm hart toedragen. 

Die laatste activiteiten halen 

doorgaans wat minder vaak de sportpagina.  

Lang voor mijn persoon waardig werd bevonden het voorzitterschap 

van de KNVB te bekleden, heb ik de VVON en zijn leiders leren kennen 

als uiterst strijdbaar. Indien men aan die zijde de mening was toege-

daan, dat men in zijn recht stond, dan wenste men daar ook voor uit te 

komen. Daarnaast was het steeds prettig om bestuurders als Jaap van 

der Leck mee te maken tijdens de momenten dat de dingen die gezegd 

moesten worden, waren uitgesproken. 

 

Ik wens de Vereniging van Oefenmeesters Nederland geluk met de 

veertigste verjaardag en spreek de overtuiging uit, dat voor de VVON 

een tweede veertig jaar is weggelegd. De VVON is namelijk nodig. 

Hoewel uitlatingen als ‘een noodzakelijk kwaad'' me te ver gaan, denk 

ik dat men dat in alle geledingen van de voetballerij met me eens zal 

zijn. Wij zullen de VVON nog vaak tegenkomen. Dat hoort ook zo. 

 

J. W. van Marle 

Bondsvoorzitter KNVB 

Bestuurders van toen over 40 jaar VVON
Toen de VVON in 1986 haar 40-jarig jubileum vierde, verscheen in maart van dat jaar het jubileumnummer van het VVON-magazine ‘De 

Oefenmeester’. In dit nummer veel getallen en feiten over de eerste 40 jaren van de VVON, maar ook diverse bijdragen van bestuurders 

die de VVON feliciteerden met het jubileum.  Omdat deze bijdragen/felicitaties een aardig beeld schetsen van de positie en functie van de 

VVON uit die tijd, hieronder de bijdragen van een viertal bestuurders uit die tijd. 
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Marten Kastermans – Van harte! 

Gaarne sluit ik mij aan in de rij 

van al diegenen die de VVON 

van harte willen gelukwensen 

met het 40-jarig bestaan. Opge-

richt kort na de tweede Wereld-

oorlog – toen onze 

voetbalgemeenschap er geheel 

anders uitzag dan nu het geval 

is - heeft de VVON zich ontwik-

keld tot een zeer strijdbare orga-

nisatie. Een organisatie die 

dagelijks opkwam voor de rechten van de trainers. 

Dit betekende dikwijls ook strijd met de KNVB en zijn aangesloten 

leden! Wij mogen dit m.i. bij dit jubileum niet verhelen, waarbij wij 

overigens gelukkig mogen vaststellen dat de relatie zich in de afgelo-

pen jaren sterk hebben verbeterd. 

 

Ik denk dat een goede relatie tussen ons onze beide organisaties ook 

méér dan ooit noodzakelijk is. Onze voetbalsport staat sterk onder druk 

en is erbij gebaat dat de VVON als organisatie een bijdrage levert aan 

een verbetering van de situatie. Trainers, spelers, scheidsrechters en 

bestuurders zullen – ieder op hun wijze – een bijdrage moeten leveren, 

opdat onze voetbalsport zijn goede imago uit het verleden terugkrijgt. 

Bij mijn gelukwensen voeg ik derhalve mijn beste wensen voor de 

toekomst. Moge de VVON een strijdbare organisatie blijven! Ik hoop 

dat die strijdbaarheid dan ook geldt in de richting die ik zojuist aangaf. 

Gelukkig zijn op die weg reeds enkele schreden gezet …… moge er 

velen volgen! 
 
Marten Kastermans 
Voorzitter amateurvoetbal KNVB

Prof. mr. N.J. P. Giltay-Veth – Herinneringen aan Oefenmeesters 

De erkenning van de Nederlandse oefenmeester als een kundig en goed 

opgeleid iemand gepaard met de toekenning van steeds meer bevoegd-

heden, zoals de verantwoordelijkheid voor de elftalopstelling. Rechten 

én plichten van de oefenmeester namen allengs toe en, onvermijdelijk, 

daarmee ook de conflictstof. Zoals bekend is voor geschillen binnen ons 

voetbalwereldje niet de gewone rechter bevoegd maar moet men bij de 

eigen Arbitragecommissie van de bond zijn. Dat geldt dus ook voor ge-

schillen, waarbij oefenmeesters betrokken zijn. Als lid van het College 

van Arbiters (en algemeen voorzitter sinds 1981 toen die functie werd 

gecreëerd) ben ik sinds jaar en dag betrokken bij ieder geschil dat bij ar-

biters terecht komt, hetzij alleen om voor een bepaalde zaak drie arbiters 

aan te wijzen, vaak ook om tevens als voorzitter van het drietal te funge-

ren. Deze ervaringen en ook die van vroeger geven mij aanleiding tot ve-

lerlei vorm van waardering aan het adres van de jubilerende VVON en 

haar bestuur. Ik denk aan de zorg voor de trainersopleiding, de bescher-

ming van de rechtspositie van de oe-

fenmeester, de bijstand bij regelin-

gen in der minne of eventueel voor 

de Arbitragecommissie. Maar er is 

nog veel meer te noemen. Voortreffe-

lijk is daarbij ook de samenwerking 

tussen de 24 leden van het College 

van Arbiters, van wie sommigen wel 

maar de meesten geen achtergrond 

als oefenmeester hebben. We voelen 

geen verschillen en we zijn er tel-

kens alleen maar op gericht samen goed recht te doen. En zo hoort het 

ook. Aan deze hele constellatie heeft de VVON een zeer positieve bijdra-

ge geleverd. Ik wens haar nog vele goede jaren toe, in het belang van 

·haar leden en van de gehele KNVB. 
 
Prof. mr. N.J. P. Giltay-Veth 
Voorzitter Arbitragecommissie KNVB 

‘Een veelzeggende prent van 35 jaar gele-

den. Ook in deze tijd is (de tuchtcommis-

sie van) de KNVB nog veel te vaak 

lichtzinnig, passief en Oost-Indisch doof 

wanneer het gaat over het handhaven en 

sanctioneren van onbevoegd trainen’.
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