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Bert van Lingen was een van de sprekers op het door de VVON georganiseerde Voetbal Symposium  op 17 februari 2016 te Bunnik. Van 

Lingen, toen 70 jaar,  gaf aan dat we niet in paniek hoeven te raken wanneer we een keer een EK of WK missen (Nederland miste toen 

het EK 2016 in Frankrijk). Wat hij wel van groot belang vindt is het opleiden van spelers. Dat moeten we altijd zo goed mogelijk doeWin-

nen is volgens van Lingen een essentieel onderdeel van het voetbal. Hij maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van ons jeugdvoet-

bal waarin plezier vaak als het meest belangrijke element wordt genoemd. ‘Het mag best af en toe pijn doen’ volgens Bert van Lingen.

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 magazine aandacht voor de jaren 2008 - 2021. In deze uitgave aandacht voor Bert van Lingen. Samen met Michels trok Van Lingen als assis-

tent in 1988 met Oranje naar het EK in West-Duitsland. Nederland won de finale en pakte voor het eerst goud op een landentoernooi. Op een 

congres in 2016 gaf hij aan zich zorgen te maken over het jeugdvoetbal waarin plezier vaak als het belangrijkst wordt genoemd. Maar van Lingen 

gaf aan dat het ook best af en toe pijn mag doen en dat winnen een essentieel onderdeel is van het voetbalspel. Verder ook aandacht voor Piet de 

Visser. Hij sprak in oktober 2016 tijdens een bijscholing bij DVS ’33 in Ermelo. Hij scoutte o.a. Petr Cech, David Luiz, Mark van Bommel, Ruud van 

Nistelrooij, Eden Hazard en vele anderen. Met recht een ‘meesterscout’. En wanneer we terugkijken dan mogen we ook de studiereizen naar Shef-

field Wednesday (2018) en TSG Hoffenheim (2019) niet vergeten. Wat zou het mooi zijn wanneer dit in de nabije toekomst ook weer zou kunnen.

75 jaar VVON - De jaren 2008 - 2021

Oranje ontbreekt deze zomer op het EK in 
Frankrijk. Geen ramp, volgens Bert van 
Lingen, want de ene lichting is nu eenmaal 
beter dan de andere. Hij maakt zich wel zor-
gen over de toekomst van ons jeugdvoetbal, 
waarin plezier vaak het belangrijkst ge-
noemd wordt. "Winnen is een essentieel on-
derdeel van het voetbalspel." 
 
"Voetbal is een spel waarbij je minimaal één 
doelpunt meer moet maken dan je tegenstander. 
Het gaat om wie er het beste is, om de winst. 
Haal je dat gegeven weg, dan krijg je een ander 
spel. Kijk maar eens om je heen, op pleintjes en 
in voetbalkooien. Daar zie je geen kinderen die 
om pionnen of jassen heen dribbelen, of voet-
ballertjes die positiespelletjes doen. Ze spelen 
altijd partijtjes en willen allemaal de winnaar 
zijn. Winnen is daarom een essentieel onder-
deel van het voetbalspel." 
 
Bert van Lingen werd in december zeventig 
jaar en heeft een imposant cv. Als voetballer 
speelde hij in een grijs verleden voor de ama- 
teurclubs Concordia en DHC. Trainer was hij 
van de profclubs Holland Sport, FC Groningen 
en de De Graafschap, voordat hij later assis- 
tent werd van de bondscoaches Jan Zwart- 
kruis, Kees Rijvers, Rinus Michels en Dick Ad-

vocaat. Na zijn periode bij de verschillende  
vertegenwoordigende elftallen volgde Van Lin-
gen het spoor van Dick Advocaat. Samen werk-
ten ze bij Glasgow Rangers, Zenit Sint-Peters-
burg en de nationale elftallen van België, Rus-
land en Servië. Met Advocaat ging hij ook 
naar zijn voorlopig laatste club, het Engelse 
Sunderland, waar hij enkele maanden geleden 
vertrok. Van Lingen gaf tijdens zijn lange car-
rière training aan een groot aantal Nederlandse 

voetbaltalenten. Marco van Basten, Ruud  
Gullit, Frank de Boer, Danny Blind, Dennis 
Bergkamp, Patrick Kluivert, Arjen Robben en 
Wesley Sneijder, allemaal stonden ze bij 
Oranje met hem op het trainingsveld. Als geen 
ander kan Van Lingen dan ook zijn licht laten 
schijnen over de toekomst van het Nederland-
se jeugdvoetbal. Zijn mening telt en met een 
inspirerend betoog sloot hij het Nationaal 
Trainerscongres in Bunnik af. 
 
Geweldige lichting 
"In 1983 gingen Kees Rijvers en ik met het Ne- 
derlands Elftal onder 20 naar het WK in Mexi-
co. We presteerden daar hartstikke goed, maar 
dat lag echt niet aan Kees en mij. We hadden 
gewoon een geweldige lichting spelers, waar-
mee Oranje een paar jaar later in 1988 Europees 
Kampioen werd. Nederland is een klein land, 
we hebben niet onbeperkt de beschikking over 
enorm veel talent. De ene lichting is beter dan 
de andere. Dus laten we niet in paniek raken als 
we een keer een toernooi missen, zoals komen-
de zomer het EK in Frankrijk. En laat de KNVB 
vooral niet van de trainers van de vertegenwoor-
digende jeugdelftallen eisen dat er titels worden 
gewonnen. Dat hangt namelijk vooral af van het 
aanwezige talent in een bepaalde leeftijdscate-
gorie. Wat we wel van de KNVB en onszelf 
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Piet de Visser was op 24 oktober 2016 onderdeel van een bijscholing bij DVS ’33 te Ermelo. 

De toenmalige trainer van DVS ’33 was Roeland ten Berge. Hij vertelde over het verbeteren 

van de speelwijze via Video-analyse en statistieken. Piet de Visser vertelde ruim een uur 

vol passie over zijn vakgebied. En dat is uiteraard de scouting. Op het YouTube kanaal van 

de VVON kun je zijn lezing  nog terug zien. 

mogen verwachten, is dat we er alles aan doen 
om spelers zo goed mogelijk op te leiden. In or-
ganisatie en voorwaarden, maar ook in de uit-
voering. Dat betekent onder andere dat de aller-
besten met én tegen de allerbesten moeten spe-
len. Voetballers die van de KNVB een uitnodi-
ging ontvangen voor een vertegenwoordigend 
elftal en vervolgens om onduidelijk reden af-
zeggen en bij hun club blijven? Ik kan er heel 
slecht tegen. 
 
F16 
In Nederland hebben we 37 profclubs, die sa-
men jaarlijks ongeveer 700 jeugdspelers zou- 
den moeten afleveren bij de senioren. Die ver- 
deeldheid is niet goed, want het grootste deel 
ontbreekt echte topkwaliteit en haalt het prof- 
voetbal niet eens. Waarom werken de clubs zo 
weinig samen? Laat ik een voorbeeld geven: 
vanuit Arnhem rijden busjes naar Nijmegen om 
jeugdspelers op te halen en omgekeerd. De 
chauffeurs van die busjes moeten uitkijken dat 
ze onderweg niet met elkaar in botsing komen, 
haha. Het niveau gaat alleen omhoog als we 
ons focussen op de allergrootste talenten en de 
krachten bundelen. Nog een voorbeeld: mijn 

zoon heeft een opleiding tot F16-piloot ge-
volgd. Voordat je überhaupt aan die opleiding 
mag beginnen vinden er eerst gedurende zes 
maanden allerlei selecties plaats op verschillen-
de aspecten. Zo gaat iedere geselecteerde in die 
periode met een instructeur in een klein sport-
vliegtuigje de lucht in. Tijdens het vliegen 
maakt de instructeur een paar loopings en als 
de kandidaat misselijk wordt en moet spugen of 
zijn oriëntatie kwijt raakt, kan hij direct vertrek-
ken. Ook in onze voetbalopleiding moeten we 
zo streng durven zijn." 
 
Bewust moeilijk doen 
Van Lingen hield de trainers in de zaal voor 
dat zij medeplichtig zijn aan de toekomst van 
het voetbal. Zij vormen volgens hem het fun-
dament van het voetbal, zonder hen zou de 
smalle laag topvoetballers er niet zijn. "In het 
beleidsplan van de KNVB staat: 'Voetbal om 
van te houden, dat is waar wij voor staan.' Wat 
mij betreft kan daar direct een streep doorheen, 
want jullie en ik houden van voetbal. We zijn 
er niet voor niets dag en nacht mee bezig. Tot 
mijn verbazing en ergernis hoor ik vaak dat 
voetbal vooral plezierig moet zijn. Nou, van 

mij mag het af en toe best pijn doen hoor.  
Onlangs zei iemand tegen mij: 'Sport is be-
wust moeilijk doen door vrijwillig onnodige 
obstakels proberen te over- winnen.' Ik kan 
mij daar volledig in vinden. Presteren en je-
zelf continu verbeteren vraagt nu eenmaal op-
offeringen." Volgens de oud-bondscoach is 
niet het plezier het belangrijkste, maar gaat 
het om het formuleren van sportieve uit-
gangspunten en doelstellingen. "Natuurlijk is 
plezier een belangrijke voorwaarde. Daarom 
zijn onze competities zoveel mogelijk op ni-
veau ingedeeld, want steeds met 10-0 winnen 
of verliezen is voor beide partijen niet leuk. 
En speltechnisch en -tactisch leiden wij onze 
spelers prima op, bovendien groeit het aantal 
leden van de bond nog steeds, dus je kunt de 
conclusie trekken dat we het uitstekend voor 
elkaar hebben met z'n allen. Maar zoals ik 
eerder al zei, bij elke voetballer gaat het van 
jongs af aan op de pleintjes uiteindelijk maar 
om om ding: één doelpunt meer maken dan 
de tegenstander. Dat aspect moet in de oplei-
dingen veel meer aandacht krijgen. Het gaat 
om WINNEN! Het is jullie taak als trainer om 
daarop te hameren."

Als trainer van Willem II haalde hij amateur 
Hans Werdekker naar Tilburg. Voor PSV 
scoutte hij Mateja Kezman, Chelsea bezorg-
de hij Petr Cech. Piet de Visser, sinds 2005 
werkzaam voor de ploeg uit Londen, hield 
tijdens het trainerscongres bij DVS'33 een 
gloedvol betoog. "Heren trainers, scout ook 
eens binnen je eigen club." 
 
"Oh, wat heb ik gisteren zitten juichen! Wat 
een geweldige pot voetbal was dat." Een 
dag na de 4-0 triomf op Manchester United 
wipt de 82-jarige (!) Piet de Visser opge-

wonden op zijn kruk. De scout van Chelsea 
geniet in de kantine van DVS'33 zichtbaar 
na van de overwinning van de Londense 
club, die hem in 2005 als scout in dienst 
nam. De Visser is naar Ermelo gekomen  
om over zijn vak te vertellen, tussendoor 
schudt hij de ene na de andere anekdote uit 
de mouw van zijn iets te ruim uit- gevallen 
colbert. Verhalen die te lezen zijn in zijn 
boek 'Meesterscout', dat dit voorjaar ver- 
scheen. Over de inhoudelijke kant van zijn 
werkzaamheden vertelt de geboren Zeeuw 
net zo enthousiast en bevlogen. 
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Sheffield Wednesday. Het programma van de driedaagse studiereis 
naar Sheffield bestond uit niets anders dan voetbal. De laatste training 
voor het duel tegen West Bromwich Albion werd bijgewoond, de Neder-
landse coaches Jos Luhukay, Remy Reynierse en analist Hans Schrijver 
vertelden over hun strijdplan, een dag later werd de wedstrijd in het 
Championship bezocht en na afloop van het duel – dat in 2-2 eindigde – 
kwam Reynierse ook nog eens langs voor de nabespreking. Tussendoor 
werd een bezoek gebracht aan de wedstrijd in de First Division tussen 
Barnsley en Plymouth Argyle (1-1), kregen we uitgelegd hoe de jeugd-
spelers in de Academy van Sheffield Wednesday worden opgeleid en 
volgde er een indrukwekkende rondleiding in en rond Hillsborough. 

TSG Hoffenheim. Twintig jaar geleden was Hoffenheim nog een 
onbeduidende club in de onderste regionen van het Duitse voetbal. 
De week voor het bezoek van de VVON-groep stond het team van 
Alfred Schreuder op de vijfde plaats in de Bundesliga. Ook de 
jeugdopleiding van de club timmert aan de weg en staat als uitste-
kend bekend in Europa. In drie dagen tijd kregen de ruim dertig Ne-
derlandse trainers inzicht in visie en werkwijze rondom het eerste 
elftal en de jeugd van deze, in het afgelopen decennium, enorm snel 
gegroeide club. 

In samenwerking met Trainingskampen.nl organiseerde de VVON zowel in 2018 als ook in 2019 een buitenlandse studiereis. Van 2 t/m 4 

oktober 2018 was een groep van ongeveer 35 trainers op bezoek bij Sheffield Wednesday en van 28 t/m 30 november 2019 ging een groep 

VVON-leden naar het Duitse TSG Hoffenheim. De VVON hoopt, wanneer de corona pandemie onder controle is, ook in de toekomst dit 

soort studiereizen te kunnen organiseren.

Geslaagde studiereizen naar 
Sheffield Wedsnesday en TSG 
Hoffenheim

Zak appels 
"Scouten kun je niet leren, het moet in je zitten. Als kind haalde ik voor 
het straatvoetbal goede voetballertjes uit andere buurten over om in ons 
team te komen spelen. Mijn vader was groenteboer, als beloning gaf ik ze 
een zak appels.  
En als jonge trainer bij Sparta bekeek ik talloze trainingen en wedstrij-
den van clubs in de buurt van Rotterdam. Zo ontdekte ik onder andere 
de latere international Hans Eijkenbroek." Meer dan vijftig jaar later 
kan De Visser diverse elftallen samenstellen met voetballers die hij 
scoutte. Petr Cech, David Luiz, Mark van Bommel, Ruud van Nistel-
rooij, Eden Hazard en vele anderen, allemaal kwamen zij via De Visser 
bij een grote club terecht. "Ik beoordeel voetballers op vijf punten.  
Allereerst de techniek van een speler. Hoe is zijn balaaname en passing, 
kan hij zichzelf vrijspelen? Ook let ik op zijn visie, kan een speler de 
wedstrijd 'lezen'? Vaak zijn dat de goudhaantjes. Fysieke kenmerken als 
kracht, snelheid en loopvermogen worden steeds belangrijker. Net als 
mentaliteit. Om die te beoordelen be- kijk ik ook de trainingen en  

probeer ik tijdens toernooien in hetzelfde hotel als de betreffende voet-
baller te verblijven. Tenslotte kijk ik ook naar het karakter. Uit wat voor 
nest komt de speler, wat is zijn achtergrond?" 
 
Tien kilo 
Voldoet een voetballer aan alle vijf de punten, dan heeft De Visser een 
potentiële kanjer in het vizier. "De kunst is wel om verder te kijken 
dan het niveau van de speler op dat moment. Het gaat vooral om de 
potentie. Als trainer van Willem II haalde ik ooit Frank van Straalen 
en Hans Werdekker naar Tilburg. Van Straalen was bij LONGA tien 
kilo te zwaar, maar ik zag hem spelers passeren alsof ze er niet ston-
den. En Werdekker was al 27 toen ik hem met het Nederlands ama-
teurelftal geweldig zag spelen tegen het grote Oranje." Na weer een 
smeuïg verhaal, dit keer over zijn bezoek aan een Braziliaanse nacht-
club, sloot De Visser af met een tip: "Heren trainers, ga eens kijken bij 
amateurclubs in de buurt. Of scout binnen je eigen club. Goede voet-
ballers zijn echt overal te vinden."
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