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Wanneer ik deze bijdrage schrijf is het eind 
maart. En hoewel er nog steeds wedstrijden 
worden uitgesteld omdat er teams zijn die een 
te groot aantal spelers/speelsters moet missen 
omdat ze positief zijn getest op corona, wordt 
er weer volop gevoetbald. Het lijkt er dan ook op 
dat we deze competitie volledig kunnen uitspe-
len, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. 
Dit betekent ook goed nieuws voor onze 
bijscholingen. Eindelijk kunnen we weer 
bijscholen door fysiek bij elkaar komen. Voetbal 
wordt tenslotte gespeeld op een voetbalveld en 
is geen videogame. In de afgelopen periode 
waren we bijvoorbeeld al op bezoek bij Fortuna 
Sittard. De 150 deelnemers werden hartelijk 
ontvangen en hoofdtrainer Sjors Ultee en zijn 
staf hadden een mooie en leerzame bijscholing 
samengesteld. En je kon merken aan de 150 
deelnemers dat ze het ook weer fijn vonden om 
elkaar eindelijk weer te zien en te spreken. Ook 
in de komende periode is het de bedoeling dat 
we in elk VVON-district één of meerdere bijscho-
lingen aanbieden. Houd onze website en de 
nieuwsbrieven dus goed in de gaten. 
 
De vorige keer heb ik aandacht gevraagd voor 
het belang van het hebben van een goede 
schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de 
gemaakte afspraken juist en volledig zijn vast-
gelegd. Ik heb o.a. aangegeven dat je de 
arbeidsovereenkomst, voordat je een handte-
kening zet, kunt laten controleren door de 
VVON. Veel leden doen dit gelukkig ook. Maar 
ook wanneer je beschikt over een arbeidsover-
eenkomst die voldoet aan de eisen, dan nog 
kun je als trainer te maken krijgen met een 
arbeidsconflict. En ook dan staat de VVON 

uiteraard aan jouw zijde. In dit magazine beste-
den we o.a. aandacht aan de vaststellingsover-
eenkomst. Dit is een belangrijke overeenkomst 
wanneer club en trainer besluiten de samen-
werking voortijdig te beëindigen. Wanneer de 
vaststellingsovereenkomst voldoet aan de voor-
waarden, dan verlies jij als trainer niet jouw 
recht op een WW-uitkering. Lees dus vooral de 
bijdrage ‘Van de bestuurstafel’ verderop in dit 
magazine. Niet lezen kan je namelijk duur 
komen te staan. 
 
Op 18 juni a.s. neemt de KNVB (Ledenraad 
amateurvoetbal) een besluit over aanpassin-
gen in de voetbalpiramide met ingang van het 
seizoen 2022/2023. De piramide is namelijk 
scheefgegroeid. Dat heeft onder meer te 
maken met de verschuiving van teams vanaf 
de zondag naar de zaterdag. Door deze terug-
loop op zondag blijven er aan de onderkant van 
de piramide weinig teams over, met niveauver-
schillen en meer reisafstand tot gevolg. Op de 
zaterdag stijgt het aantal teams en is juist 
behoefte aan een goede Vierde én Vijfde 
klasse aldus de KNVB. Op de website van de 
KNVB is te lezen wat allemaal gaat veranderen 
wanneer deze plannen worden goedgekeurd. 
 
Een belangrijke verandering is dat er met 
ingang van seizoen 2023/2024 gemengd 
wordt ingedeeld in de Derde en Vierde divisie 
(huidige Hoofdklasse) én de Eerste klasse. 
Gemengd indelen betekent zaterdag en 
zondag bij elkaar in één poule, waarbij het 
thuisspelende team de speeldag bepaalt, met 
uitzondering van principiële zaterdagclubs die 
het recht op speeldag zaterdag hebben. Dit 

betekent dus voor spelers, maar ook voor trai-
ners, dat je bij uitwedstrijden steeds te maken 
krijgt met een speeldag die wordt bepaald door 
de thuisspelende ploeg. Dit heeft nogal een 
behoorlijke impact op de mate waarop je als 
speler en trainer beschikbaar moet zijn. Daar-
naast heeft het ook gevolgen voor de planning 
van jouw trainingen c.q. voor jouw (tactische) 
periodisering. Wanneer jouw vaste trainings-
avond bijvoorbeeld nu de vrijdag is (omdat je 
een zondagploeg bent), zal dit lastig/onmoge-
lijk worden wanneer je op zaterdag moet 
spelen. Je zult dus steeds de dagen waarop je 
traint moeten aanpassen aan de steeds wisse-
lende speeldag. Past dit allemaal wel bij het 
‘vaste’ trainingsschema dat de vereniging 
hanteert? En zijn jouw spelers ook steeds 
beschikbaar op die wisselende dagen waarop 
wordt getraind en gespeeld? En wat betekent 
dit allemaal voor jou als trainer? Is hierover wel 
voldoende nagedacht? Of zie ik beren op de 
weg die er helemaal niet zijn? 
 
Veel plezier bij het lezen van dit magazine en 
geniet van het feit dat we weer kunnen en 
mogen voetballen in een vrij land als Nederland. 
 
Arnold Westen 
31 maart 2022 
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Wat vijf jaar geleden begon als een maat-
schappelijk project, heeft ondertussen een 
solide status verworven op het nieuwe Varken-
oord die gelijk is aan de andere teams van de 
Feyenoord Academy. Manon Melis heeft daar 
een positieve rol in gespeeld. Mede door haar 

inspanningen is het direct serieus neergezet. 
Ook de directie van Feyenoord gaat mee met 
de plannen voor de professionele vrouwentak 
en neemt de nodige stappen om het binnen de 
club naar een hoger plan te tillen. De hoofd-
macht van de vrouwen heeft ondertussen, na 

wat gewenning, een eigen plek verworven op 
Varkenoord, het trainingscomplex van de 
Feyenoord Academy. “Het was even wennen 
dat er vrouwen rondliepen op het trainings-
complex maar nu is het normaal geworden,” 
vertelt hoofdtrainer vrouwen Danny Mulder. 

VROUWENCOACH 

Vrouwencoach Feyenoord Danny Mulder:   
De club van Zuid bouwt aan een 
prachtige vrouwentak

In het eerste jaar van Feyenoord Vrouwen 1 in de Eredivisie wordt vriend en vijand enigszins verrast door 
de resultaten van de ploeg uit Rotterdam-Zuid. In de eerste ‘klassieker’ bij de vrouwen werd Ajax versla-
gen en ook PSV moest het al een keer afleggen in de competitie waarin binnen een seizoen tegen elke 
tegenstander drie keer wordt gespeeld. Hoofdtrainer Danny Mulder zag de afgelopen jaren hoe bij Feyen-
oord gewerkt werd aan de basis van de eerste successen. Hij vertelt over de aanpak bij de club die als 
debutant zo goed begon. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Tom Bode



Meiden opleiding 
Achter het eerste team zit een bescheiden 
opleiding richting het eerste team. Zo is er een 
O14 trainingsgroep met meiden die bij hun 
amateurclubs spelen en in Zuid extra trainin-
gen volgen. “Daarboven zit een MO16 groep 
die competitie speelt in de JO15 op 1e klasse 
niveau. Tussen het eerste en de MO16 bestaat 
ook het beloftenteam die in de gesloten 
competitie speelt met daarin alle huidige vrou-
welijke Eredivisieteams plus Telstar en Sparta. 
Het is de bedoeling dat er vanuit de Eredivisie, 
die dan zal bestaan uit twaalf teams, over 
enkele jaren ook gedegradeerd kan worden 
naar een niveau dat daaronder komt. Het plan 
is dat dit vanuit de beloftencompetitie is, dat 
dan mogelijk de eerste divisie zal gaan heten.” 
 
Aantrekkingskracht Feyenoord 
Ondertussen is ook gebleken dat de naam 
Feyenoord ook bij de vrouwen een aantrekker 
is voor speelsters, voor zowel jeugd als erva-
ren speelsters. Ondanks het geringe budget 
dat er vooralsnog is voor salarissen, wil men 
toch graag spelen voor de club van Zuid. “Daar-

door waren we in staat om een kwalitatief 
goede groep op de been te brengen met daar-
bij zeven speelsters van de beloften van vorig 
jaar. Voeg daaraan toe dat er voor Eredivisie-
vrouwen-begrippen al een klein legioen aan 
supporters opgebouwd is (ruim duizend 
bezoekers per thuiswedstrijd), er een fantas-
tisch complex met alle faciliteiten aanwezig is 
en het wordt nog leuker om als voetballende 
vrouw op Varkenoord te werken en spelen.” 
 
Aanwas van nieuwe meiden 
Aan de kant van de scouting van nieuwe vrou-
wen en meiden voor Feyenoord zijn nog stap-
pen te maken. Er is op dit moment één 
persoon die zich hier wat mee bezig houdt en 
alleen voor de jongste groepen. Dat neemt 
niet weg dat er door de clubnaam en -historie 
vele vrouwen zijn die in Zuid willen spelen. “Ik 
krijg dagelijks mailtjes binnen van speelsters 
die aangeboden worden, zeker ook vanuit het 
buitenland. Daar houden we ons nog hele-
maal niet mee bezig. De mails die we binnen 
krijgen van meiden en vrouwen uit Nederland 
of mensen die hen aandragen, die verzame-

len we om hen op talentendagen uit te nodi-
gen. We organiseren deze dagen waarbij 
eigenlijk iedereen mag komen en zich kan 
inschrijven. Het is een opvallend gegeven dat 
over het algemeen zichtbaar is dat meiden die 
lang bij de jongens meetrainen en -spelen, 
verder zijn dan meiden die in een meidenteam 
spelen. Dat was voor mij al duidelijk toen ik bij 
de KNVB werkte met de MO14-15. Dat waren 
bijna altijd speelsters die bij het andere 
geslacht volledig in de competitie meedraai-
den. Maar toch is er wel een verandering 
gaande in dat opzicht. Vroeger begonnen 
meiden gewoon later met voetballen dan 
jongens en misten ze al een deel van de oplei-
ding. Dat is wel langzaam aan het veranderen. 
Meiden beginnen ook jong met voetbal. Wat 
ook wijzigde: de trainers voor de meisjes 
waren vroeger vooral welwillende vaders en 
ook daarin lijkt een omslag plaats te vinden. 
Er wordt op amateurniveau nu ook meer en 
meer geïnvesteerd in goede trainers voor het 
meidenvoetbal. Het niveau is de laatste jaren, 
mede door de successen van het vrouwelijke 
Oranje, ook snel aan het stijgen.” 

VROUWENCOACH 
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Werken met vrouwen 
Danny Mulder stapte twee-en-een-half seizoen 
geleden in bij de vrouwen van Feyenoord als 
trainer van de beloften. Daarvoor had hij pas 
enkele jaren ervaring als trainer van de MO14-
15 bij de KNVB. Met jongens en mannen 
bestond zijn carrière al uit vierentwintig jaar 
ervaring op dat moment. “Het enthousiasme, 
de motivatie en de leergierigheid van de vrou-
wen is fantastisch. Het spel is niet veel anders 
dan bij de mannen. De kracht en snelheid zijn 
natuurlijk niet te vergelijken maar tactisch ligt 
het allemaal dicht bij elkaar. Vrouwen hebben 
de vaardigheid om aanwijzingen snel en goed 
op het veld uit te voeren. Ze zijn wat volgzamer 
dan mannen. Soms voeren ze zaken iets te 
letterlijk uit en zouden ze zelf ook wat meer 
mogen nadenken. Het grootste verschil? 
Natuurlijk ga je anders om met vrouwen. Bij 
mannen is het wat harder en directer. Bij vrou-
wen is het belangrijk wat beter te letten op wat 
je zegt en hoe je zaken brengt. Een coach voor 
vrouwen heeft wat meer geduld nodig denk ik. 
Hij of zij moet wat diplomatieker zijn. Misschien 
iets meer inlevingsvermogen? Vrouwen onthou-
den ook heel goed wat je gezegd hebt. Dat kan 
op de lange termijn effect hebben op de rela-
tie. Daar moet je je wel bewust van zijn. Bij 
mannen kun je elkaar bij wijze van even heel 
hard de waarheid zeggen en vijf minuten later 
een biertje drinken met elkaar. Bij vrouwen gaat 
dat niet. Als trainer moet je je daarin aanpas-
sen. Maar elke coach moet zich constant 
aanpassen aan de omgeving en de situatie, of 
er met mannen of vrouwen gewerkt wordt. Wat 
wel een verschil is voor een man als trainer in 
een vrouwengroep: je kunt niet zo maar de 
kleedkamer in stappen. Dat vind ik wel een 
gemis. Na afloop een beetje ouwehoeren in de 
kleedkamer en de sfeer oppikken is in dit geval 
niet mogelijk voor mij. Daarom is het ook 
belangrijk dat er een vrouwelijke assistent is die 
wel de kleedkamer in kan.” 
 
Ambitie vanuit visie 
Ondanks de verschillen tussen de vrouwen en 
mannen heeft Mulder zeker het idee dat het 
vrouwenvoetbal serieus wordt opgepakt binnen 
Feyenoord. “Het is de bedoeling dat er de 
komende drie jaar steeds meer budget naar de 
vrouwen toegaat en dat we vanaf het seizoen 

2023-2024 ook echt gaan meedoen om de 
bovenste plekken. Nu zitten we naar schatting 
nog op tien procent of minder van de budgetten 
die men bij Ajax, PSV en / of Twente heeft. Dat 
moet omhoog om structureel tot de top van 
Nederland te gaan behoren. Want ook bij vrou-
wen geldt dat over het algemeen het budget 
bepaalt waar je eindigt.” Naast de aantrek-
kingskracht voor speelsters zijn er ook andere 
verklaringen volgens Mulder voor de goede 
resultaten van dit seizoen. “Met minimale 
middelen toch goed presteren vergt een goede 
visie. Die is aanwezig. Het technische hart van 
de Academy Rini Coolen, Koen Stam en ook 
hoofdtrainer van de mannen Arne Slot hebben 
daar een mooie basis voor neergezet. Wij 
volgen net als de andere Academyteams bij de 
mannen volledig de thema’s en spelprincipes 
waarop wekelijks getraind wordt en die vanuit 

de club aangeboden worden. Ook de normen 
en waarden die gelden binnen Feyenoord 
worden door ons overgenomen. Het helpt ook 
dat de staf en ik kunnen sparren met de andere 
jeugdtrainers, oefeningen kunnen uitwisselen 
en kunnen discussiëren met elkaar. Als trainer 
wordt je daar ook sterker van. Het zijn vaak 
collega’s met veel ervaring als profvoetballer en 
dat is ook prettig. De visie, de staf, de facilitei-
ten samen met de groei van het budget moet 
het opleveren dat we volgend jaar om plek vier 
of vijf gaan meedoen. Nu zijn er negen teams 
binnen de Eredivisie, volgend seizoen zijn dat 
er elf en als het goed is worden dat er in 2023-
2024 twaalf. In dat seizoen hopen we voor de 
bovenste drie plekken te spelen. Prachtig als 
we dan bij de bovenste twee zouden eindigen 
want dat geeft ook recht op deelname aan de 
Champions League voor vrouwen.” 

VROUWENCOACH 



Alles aanwezig voor de vrouwenploeg 
Dat het ook menens is, blijkt ook wel uit alle 
faciliteiten waar de vrouwen gebruik van 
kunnen maken binnen de Feyenoord Academy. 
“Ook de staf groeit en bestaat nu uit een vaste 
assistent, een fysiotherapeut, een teammana-
ger, een keeperstrainer en een doctor bij de 
thuiswedstrijden. We staan dus altijd met mini-
maal drie trainers op het veld voor de groep van 
achttien veldspeelsters en drie keepsters. Op 
maandagen zijn Gaston Taument en/of Manon 
Melis aanwezig om de spitsen extra te trainen. 
Daarnaast maken we gebruik van de afdeling 
Performance. De meiden lopen altijd met de 
GPS-trackers rond op de trainingen en wedstrij-
den. De genoemde afdeling zorgt voor testen 
en we krijgen schema’s voor de trainingen. Hoe 
lang mogen we groot of klein trainen? Welke 
rust moeten we aanhouden? Ze monitoren de 

fitheid van de speelsters ook. Het was en is nog 
wel even zoeken voor hen wat past bij vrouwen 
en meiden. Doen we te veel of te weinig? Dat 
geldt ook voor de krachttraining. Ook daar was 
het soms aanpassen in wat we deden. We 
maken daarnaast gebruik van de medische 
afdeling en er is een groep van videoanalisten. 
Alle wedstrijden worden opgenomen en door 
hen gecodeerd bijvoorbeeld. Dus ook hierin 
draaien we mee binnen de Academy.” 
 
Weekagenda 
De staf en de faciliteiten bieden de groep 
speelsters, waarvan op hoofdtrainer Mulder na 
geen enkele fulltime in dienst is, de mogelijk-
heden om vier keer per week op het veld te 
trainen en twee maal aan kracht te werken. 
Wekelijks worden er ook videanalyses bespro-
ken met de groep of individueel. “Vaak zijn de 

vrouwen al om 14.00 uur op de club, ruim op 
tijd voor aanvang van de trainingen die om 
15.30 uur beginnen en circa anderhalf uur 
duren. Vooraf is er soms krachttraining of tijd 
om de video’s in te duiken. Na afloop van de 
trainingssessies eten we twee maal per week 
gezamenlijk. Dat doen we op de wedstrijddag 
vaak ook nog. De trainingen heb ik dagelijks 
vooraf al op de email gezet naar de speelsters 
zodat ze exact weten wat ze kunnen verwach-
ten. Die structuur vindt deze groep prettig. Ik 
heb ook gemerkt dat het direct spanning ople-
vert als het een keer vergeten wordt. Dan is er 
verwarring en komen er direct vragen: Wat is 
er aan de hand trainer?” 

 
Tegen wie oefenen? 
Oefenwedstrijden horen ook in de kalender 
thuis. “Voor top-vrouwenteams is het wat 
anders om tegenstanders daarvoor te vinden. 
Het liefst oefen je tegen een gelijkwaardig of 
hoger niveau. Maar om niet tegen alle tegen-
standers te gaan oefenen in de competitie, 
hebben we in de voorbereiding vooral gespeeld 
tegen Belgische topteams. In Nederland oefe-
nen we ook graag tegen teams uit de Topklasse, 
het hoogste amateurniveau in Nederland. Tegen 
volwassen mannen oefenen heeft geen zin, 
maar tegen O16 of O17 teams van de jongens 
wordt het wel weer interessant. Maar dat is dan 
ook wel echt het maximale om het gelijkwaar-
dig te houden. Het fysieke verschil wordt anders 
echt te groot.” 
 
Naar volgend seizoen 
Zoals bij elk professioneel team, wordt er altijd 
naar versterkingen gezocht richting het 
volgende seizoen. “De goede speelsters probe-
ren we te behouden en aan de onderkant 
proberen wat versterking te vinden. Zaakwaar-
nemers contacten ons met speelsters, maar 
we kijken ook zelf goed rond in onze eigen 
competitie. In sommige gevallen contacten 
meiden ons zelf omdat ze bij Feyenoord willen 
spelen. Het komt ook voor dat vanuit onze 
eigen speelsters een naam doorgegeven wordt 
omdat ze haar kennen en denken dat het een 
aanvulling kan zijn. Tijdens onze competitie-
wedstrijden kijken we vooral naar speelsters 
uit teams die onder ons staan. Bij de top 
kunnen we geen speelsters weghalen, tenzij ze 

VROUWENCOACH 
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op de bank zitten misschien. In de staf en op 
de tribune zitten mensen van ons die goed 
opletten of er speelsters bij de tegenstander 
rondlopen die bij Feyenoord kunnen passen. 
Als ik getipt wordt, dan kijk ik beelden van de 
speelster om te zien of zij een versterking zou 
kunnen zijn. Dat doen we ook wel met speel-
sters uit de Belgische competitie. Voordat we 
dan met speelsters gaan praten, doen we wel 
ons huiswerk goed en zoeken we ook contact 
met oud-trainers om een completer beeld te 
vormen. Als dat allemaal lijkt te kloppen, 
volgen er een aantal gesprekken met mij en 
vaak ook met Manon Melis, onze coördinator 
vrouwenvoetbal. Het is samen bekijken of de 

voetbalster als mens past binnen de club en in 
de groep. In Rotterdam zien we graag speel-
sters met wat minder praatjes maar wel met 
een goede werkhouding. Iemand die graag de 
mouwen wil opstropen en hard werken niet 
schuwt. Zo hopen we alles bij elkaar tot goede 
jonge versterkingen te komen die we als 
toppers zien in de toekomst.” 
 
Het grote Oranje 
Op de vraag of er ook contact is met de bonds-
coach over speelsters in het team is het 
antwoord van Mulder volmondig ‘ja’. “Recent is 
de heer Parsons op bezoek geweest met een 
aantal collega’s van de KNVB om te bekijken 

hoe het er bij ons aan toegaat, wat onze visie 
is. Daarin hebben we ook besproken wat de 
status is van speelsters vanuit mijn perspectief 
en vanuit zijn perspectief. Hij gaf aan in wie hij 
de potentie ziet om in te toekomst aan te slui-
ten bij Oranje en waarin zij nog moeten verbe-
teren. Dat was een constructief gesprek. We 
hebben Samantha van Diemen al in het grote 
Oranje en ook een speelster die in de O23 
meedraait. We worden altijd netjes geïnfor-
meerd als zij worden opgeroepen, voordat ze 
het zelf weten. Het zou mooi zijn voor Feyen-
oord als er meer speelsters gaan aansluiten bij 
Oranje. Een signaal dat wij hier op de goede 
weg zijn.” 

VROUWENCOACH 

CV ALS TRAINER: 
 
1994-2002 EDS

Jeugdtrainer O15-O19 

1999-2000 Leonidas
Jeugdtrainer O19 

2002-2007 Spartaan’20
Jeugdtrainer O17-O19 

2006-2008 Spartaan’20
Hoofdtrainer 1e 

2009-2010 EDS
Hoofdtrainer 1e 

2007-2014 SBV Excelsior R’dam
Jeugdtrainer O17-O19 

2011-2012 DCV
Hoofdtrainer 1e 

2013-2016 VFC
Hoofdtrainer 1e 

2015-2016 NAC Breda
Jeugdtrainer O15 

2016-2019 VVGZ
Hoofdtrainer 1e 

2016-2018 KNVB
Coach MO14-MO15 

2018-2019 VVGZ
Jeugdtrainer O13 

2019-2020 Olympia Gouda
Hoofdtrainer 1e 

2019-2021 Feyenoord NV
Jeugdtrainer Beloften Vrouwen 

2021-2022 Feyenoord NV
Hoofdtrainer 1e Vrouwen

Danny Mulder 



Organisatie: 
- 8vs8 + 3 neutralen + 2 keepers 
- Gespeeld op één een helft van het veld 
- Kleine ruimte 35x35meter 
- Grote ruimte 50x50meter 
- Als een achttal zes keer overspeelt, dan kan een kaatser aan de 

zijkant ingespeeld worden. Daarna kan gescoord worden op de 
kleine doelen 

- Keepers doen ook mee als neutrale spelers 
- Bij een fluitsignaal gaat de vorm over in een grote partij: 9vs9 + 1 

neutrale 
 
Coaching: 
- Nadruk op het verplaatsen van het spel in balbezit 
- Tegenstanders naar een kant lokken en tegelijk de mogelijkheid 

houden de andere kant op te voetballen 
- Na inspelen kaatser moet er goed getimed bijsluiting voor de doel-

tjes zijn om te kunnen scoren

Positiespel → Partijvorm

Organisatie: 
- 6vs4 
- Ruimte is 30x30meter, vak is 8x8meter 
- Speelsters mogen maximaal drie seconden in de ruimte staan, dan 

moet eerst weer een andere erin komen 
- Doel is een speelster in het vak aanspelen van het zestal 
- Als de vier de bal veroveren kunnen ze direct scoren in één van de 

vier doeltjes 
 
Coaching: 
- Door het viertal moeten de passlijnen door de as (richting het vier-

kant) dichtgehouden worden 
- Viertal dichtbij elkaar spelen 
- Zestal afwisselende bezetting in de as (het vierkant) 
- Zestal in hoog baltempo om gaten te creëren richting het vak 
- Zestal bezig zijn met de timing om in het vak te komen 

Defend the box

Organisatie: 
- 3vs2 + Keeper met een inspeelbal van de coach 
- In ruimte twee ruimtes van 25x25meter 
- Als gescoord wordt of als de bal uitgaat, gaan de veldspelers door 

naar de volgende ruimte waar een voorzet gegeven wordt en waar-
uit gescoord kan worden door de 3 aanvallers. 

- Aanvallers blijven aanvallers en verdedigers zijn ook in het andere 
vak verdedigers. 

 
Coaching: 
- In eerste vak maken de twee het speelveld direct klein door snel 

naar voren te gaan en eventueel buitenspel te zetten 
- Keepster coachen van het tweetal in het bij elkaar blijven 
- Drietal overlap maken aan een kant 
- Kruisende bewegingen maken 
- Timing in de loopacties 
- In het tweede vak het drietal niet op één lijn aanbieden ten 

opzichte van de bal 

Drie tegen twee, twee maal

9
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Wanneer je op een vrij moment even de gele-
genheid neemt om YouTube op te starten en in 
de zoekbalk de naam van Gerald Vanenburg 
neer te zetten, word je getrakteerd op enkele 
fraaie video’s over de parel uit het midden van 

het land. Waar Utrechters meestal de naam 
hebben zogenaamde straatschoffies te zijn, 
bewijzen deze beelden dat de Domstad ook 
technisch zeer begaafde spelers voort kan 
brengen. Met name de video waarop Vanen-

burg in het bijzijn van Harry Vermeegen en 
John de Wolf een bierkrat achter zijn stand-
been van de lat schiet, bewijst dat de frêle 
vleugelflitser van weleer op technisch gebied 
bij de allerbesten behoort. 

SKILLTRAINER 

Gerald Vanenburg, Techniektrainer Jong Ajax:  
“OP STRAAT LEER JE DE BASIS”

In de jaren tachtig van de vorige eeuw konden er op de Nederlandse velden weinig voetballers tippen aan 
de kwaliteiten van Gerald Vanenburg. Als speler van Ajax en later PSV dartelde de sierlijke buitenspeler 
met enige regelmaat langs zijn directe tegenstander en ook in het Nederlands elftal deed hij de harten van 
de voetballiefhebbers meer dan eens sneller kloppen. De inmiddels 58-jarige Utrechter is momenteel skill-
trainer bij Jong Ajax en probeert in die rol ’s lands grootste talenten op technisch vlak klaar te stomen voor 
het grote werk. 

Tekst: Bart Bos | Beeld: Ajax



Het hebben van een goede techniek is essen-
tieel voor een goede voetballer. Maar er 
bestaat een misverstand dat spelers met een 
uitstekende techniek vele trucjes tot in de 
perfectie beheersen en om die reden beter 
zouden kunnen liggen bij het publiek - dat 
volgens velen ‘voor hen naar het stadion komt’ 
- dan bij trainers, die over het algemeen een 
broertje dood hebben aan onnodige frivoli-
teiten, al is het alleen maar omdat die in 
sommige gevallen leiden tot balverlies. 
 
Aanname 
Vanenburg, die als zeventienjarige al doorbrak 
in het eerste elftal van Ajax, wil ook niet 
weggezet worden als circusartiest. Hij was 
juist een speler die door jarenlange trainings-
arbeid de bal ‘aan een touwtje’ had en daar in 
wedstrijden op het allerhoogste niveau alleen 
maar garen bij spon. “In de basis kan iedereen 
blijven leren”, vindt de ‘techniektrainer’. “Want 
als jij een goede aanname hebt, krijg je vanzelf 
meer tijd om te handelen. En als je een 
mindere aanname hebt, wordt het ‘een andere 
bal’.” Daar bedoelt hij mee: “Als jij een bal 
aanneemt, maar merkt dat-ie tot net onder je 
kin stuitert, is het lastig om direct weer een 
pass te geven. Als een bal van de grond komt, 
wordt het een moeilijkere bal dan wanneer 
deze op de grond blijft.” 
 
De basis moet goed ontwikkeld zijn, vindt 
Vanenburg. De Utrechter beheerste dat als 
geen ander en probeert zijn ervaringen nu over 
te brengen op een nieuwe generatie. Nadat hij 
in 1986 als speler vertrok bij Ajax kende hij 
avonturen bij achtereenvolgens PSV - waar hij 
aanvankelijk een contract voor het leven 
tekende -, Júbilo Iwata, FC Utrecht, AS Cannes, 
1860 München als speler en 1860 München, 
Helmond Sport en FC Eindhoven als trainer om 
in 2020 terug te keren bij de voetbalgroot-
macht uit Amsterdam om er de middenbouw 
te gaan ondersteunen met techniektrainingen. 
“Daar heb ik een half jaar rondgelopen”, zegt 
‘Geraldinho’, die de jaren daarvoor veel tijd 
doorbracht op de tennisbaan om zijn dochter 
Phillis te ondersteunen, “en toen ben ik naar 
de bovenbouw gegaan. En nu zit ik bij Jong. Ik 
ben in een korte periode doorgegroeid binnen 
de club.” Bij Jong Ajax, waar hij samenwerkt 

SKILLTRAINER 
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‘HET GROTE VOORDEEL IS NU DAT JE DIE  
MOTIVATIE VOLOP AANGEBODEN KRIJGT,  

OMDAT JE IEDERE DAG WEL VOETBAL  
OP TELEVISIE HEBT’
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met John Heitinga (hoofdtrainer), Michel Kreek 
(assistent-trainer) en René Stam (keeperstrai-
ner), wijst Vanenburg zijn pupillen ook op het 
belang van het hebben van een goede functio-
nele techniek. “Alle toppers hebben dat onder 
controle”, weet hij. 
 
Op weg naar de top moet je er echter wel veel 
tijd in steken, houdt Vanenburg de spelers 
voor. “Als ik als twaalfjarige buiten voetbalde 
en er deed een vader mee, kon ik ‘m één keer 

door zijn benen spelen, maar de tweede keer 
dat ik dat probeerde, schopte hij je wel 
omhoog. Als ik er de keer daarop weer een 
paar voorbij was en hem zag aankomen, dacht 
ik bij mezelf: ‘En nu moet ik ‘m afgeven.’ Daar 
ontwikkel je je ook weer in wanneer je buiten 
voetbalt. En zeker met verschillende leeftijden. 
Sommigen kunnen goed voetballen, sommigen 
kunnen veel minder voetballen, sommigen 
kunnen alleen maar schoppen; maar dat is wel 
een heel goede ontwikkeling voor een speler.” 

Muurtje 
Vanenburg was als kind veelvuldig op straat te 
vinden. Met leeftijdsgenoten (en in sommige 
gevallen dus ook met hun ouders), maar 
wanneer die niet voorhanden waren, 
schroomde hij ook niet om individueel aan de 
slag te gaan. “Ik was iedere dag wel tegen een 
muurtje aan het trappen.” En dat hield niet op 
bij een paar minuutjes. “Nee, ik keek niet naar 
de klok. Als ik drie uur buiten kon voetballen, 
deed ik dat ook. En doordat ik urenlang tegen 
die muur trapte, heb ik wel fantastisch leren 
trappen.” Daar had hij eenmaal in het veld weer 
profijt van, want wanneer er een bal zijn rich-
ting op gespeeld werd, had hij ‘m binnen een 
mum van tijd onder controle, waarna hij de 

SKILLTRAINER 

‘JONG AJAX TRAINT OP DEZELFDE MANIER  
ALS WIJ VROEGER MET PSV’



aanval kon voortzetten. Puur door zelf meester 
te zijn over de bal. Zijn advies: “Steek daar veel 
tijd in. En dan heb ik het nog niet eens over 
passes of acties maken.” 
 
De meester van de kleine ruimte adviseert 
jonge voetballers om die reden ook om ook 
buiten de trainingen om met de bal aan de 
slag te gaan. “Zonder weerstand, met weer-
stand; je moet zelf ook creatief kunnen zijn als 
voetballer.” Het doel daarbij is om “de 
ontspanning van je benen” te kunnen vinden, 
waardoor je in wedstrijdverband goed besla-
gen ten ijs komt, zeker blijft aan de bal en niet 
te snel van de wijs te brengen bent door je 
tegenstander. Is dat het geval, dan ben je 

onder druk aanspeelbaar en weet je ook met 
een tegenstander in je nek de juiste voortzet-
ting te verzorgen. “Ik was vrij als ik op een 
meter afstand van mijn tegenstander stond, 
maar tegenwoordig zeggen ze in zulke geval-
len vaak dat je gedekt staat.” Om dat te berei-
ken, moet je dus voor de volle honderd procent 
de bal onder controle kunnen hebben. En dat 
is trainbaar, vindt Vanenburg. In teamverband, 
maar dus zeker ook individueel. “Je moet blij-
ven trainen om de baas te kunnen worden over 
de bal. Dat onderhouden heb ik zelf veel 
gedaan. En dan praat ik echt over anderhalf à 
twee uur per dag. Als je een goede voetballer 
wilt worden, moet je er zoveel mogelijk tijd in 
stoppen, want dat gaat je een grotere kans van 
slagen geven.” 
 
Vanenburg wist wat hij moest doen wanneer hij 
binnen de krijtlijnen stond. Hij verstopte zich 
niet, eiste de ballen op en zocht zijn tegen-
stander op om ‘m vervolgens binnendoor of 
buitenom te kunnen passeren. “Je ziet nu wel 
eens spelers beginnen met scharen wanneer 
ze zeven meter voor de tegenstander staan. 
Tsja, dan kom je bij die man en dan ben je 
moe.” Over ‘een tweede Vanenburg’ wil de 
enige echte Vanenburg het liever niet hebben, 
maar “als ik iemand als Antony zie, hoe dwin-
gend hij kan zijn op zijn positie, kan ik daar wel 
heel erg van genieten. Dat is toch heerlijk om te 
zien!?” Om die reden heeft Vanenburg ook 
plaatsgenoot Mohammed Ihattaren, die door 
Ajax gehuurd wordt van Juventus, onder zijn 
hoede genomen en helpt hij de oud-PSV’er bij 
zijn terugkeer op topniveau. Tot op heden heeft 
de nog altijd pas twintigjarige Ihattaren zijn 
rentree nog niet gemaakt. “Hij gaat pas spelen 
als hij het niveau van Ajax 1 aankan. En dat 
bepaal ik niet, dat bepalen John Heitinga en 
Erik ten Hag.” Wel kan Vanenburg zeggen dat 
Ihattaren “een geweldige speler om mee te 
werken” is. “Als-ie fit is, zul je hem er graag bij 
willen hebben.” 

Voetbaltaal 
Vanuit zijn eigen ervaringen kan Vanenburg, die 
als basisspeler van het Nederlands elftal de 
Europese titel won in 1988, ook goed met 
spelers praten. Het feit dat zijn pupillen hem 
niet met eigen ogen hebben kunnen aanschou-
wen - Vanenburg stopte in 2000 en de spelers 
met wie hij nu werkt, zijn vrijwel zonder uitzon-
dering geboren in de 21e eeuw - doet daar 
niets aan af. “Je praat voetbaltaal en dat werkt 
gewoon.” En wie twijfelt aan de kwaliteiten van 
zijn trainer hoeft alleen maar het wereldwijde 
web in te schakelen of eens bij ‘de meester’ te 
gaan buurten. “Ja, ik kan nog steeds wel een 
balletje raken als het moet.” 
 
Sinds hij zelf zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen heeft gehangen, is er echter wel het één 
en ander veranderd. “Ja, dat is wel zo, maar het 
is ook weer niet zo dat het een heel ander spel 
is geworden. Het voetbal heeft een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt, dat is waar. Het is 
een stuk professioneler geworden doordat je 
bijvoorbeeld te maken hebt met video-analy-
ses en fysiek zijn de spelers wat sterker omdat 
ze momenteel dagelijks in het krachthonk 
zitten, maar dat het spel op zich nou veel snel-
ler is geworden, dat geloof ik niet zo.” 
 
De maatschappij is dat natuurlijk wel. Door de 
komst van het internet en de mobiele telefoon 
- beiden waren ten tijde van Vanenburgs 
spelerscarrière nog niet in beeld - lijkt de 
wereld veel kleiner geworden. Je hebt het aller-
laatste nieuws à la minute bij de hand en kunt 
zelfs videobellen met een vriend in het buiten-
land. En doordat de spelcomputers ook steeds 
professioneler zijn geworden, zijn de FIFA-toer-
nooien in de voetbalkantines tegenwoordig ook 
vaste prik. “Maar je gaat geen prof worden door 
alleen maar op de computer te zitten.” 
 
“Wat wel veel minder is geworden, is het straat-
voetbal”, zegt Vanenburg, die dat vanzelfspre-

SKILLTRAINER 
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‘ALS JIJ EEN BAL AANNEEMT, MAAR MERKT DAT-IE 
TOT NET ONDER JE KIN STUITERT, IS HET LASTIG 

OM DIRECT WEER EEN PASS TE GEVEN’
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kend geen goede ontwikkeling vindt. “Daar leer 
je namelijk wel een grote basis.” Zelf deed hij 
niet anders, benadrukt hij nog maar eens. “Je 
had je huiswerk af en dan ging je daarna zo snel 
mogelijk naar buiten. Ik keek naar spelers die 
ik leuk vond en die probeerde ik na te doen. En 
het grote voordeel is nu dat je die motivatie 
volop aangeboden krijgt, omdat je iedere dag 
wel voetbal op televisie hebt. Dat was in mijn 
tijd heel anders.” 
 
Zelf ging Vanenburg de voorbije twee jaar ook 
nog veelvuldig de straat op. Ten tijde van 
corona lagen competities grote delen van het 
jaar stil en waren er zelfs momenten waarop je 
niet met veel mensen samen mocht komen 
buiten je eigen huishouden om. “Maar in kleine 
groepjes mocht je gelukkig wel wat blijven 

doen en om die reden waren er jongens waar ik 
twee of drie keer in de week mee trainde. In 
aannames, in passeeracties; je kon veel meer 
doen in de skills. Ja, daar hebben die jongens 
wel veel aan gehad. En zeg nou zelf; als je 
houdt van het spelletje wil je altijd voetballen. 
En ik denk dat je van technische trainingen ook 
niet heel veel slechter wordt.” 
 
Grenzen 
Vanenburg heeft ooit ook zelf als hoofdverant-
woordelijke voor een groep gestaan. De 
Utrechter begon zijn carrière als hoofdtrainer 
bij de club waar hij zijn spelerscarrière 
eindigde (1860 München) en daarna volgden 
dus nog Helmond Sport en FC Eindhoven. Maar 
dat werd geen doorslaand succes. De techni-
cus pur sang kwam erachter dat je “als hoofd-

trainer vooral bezig bent met tactische zaken” 
en liep daarbij ook nog eens tegen de grenzen 
aan die er bij clubs van een dergelijk niveau 
nou eenmaal zijn. “Bij die clubs is het over het 
algemeen toch wat minder geregeld. Zo zijn 
het bijvoorbeeld niet allemaal fullprofs, waar-
door je afhankelijk bent van de dagen waarop 
je kunt trainen.” Dat is nu in Amsterdam 
volstrekt anders. “Bij Ajax zijn de jongens in 
principe altijd aanwezig als de trainer dat wil.” 
En als skill-trainer is Vanenburg nu bovendien 
“veel specifieker met spelers bezig”. 
 
In tegenstelling tot in de jaren tachtig maakt 
het beloftenteam van Ajax tegenwoordig ook 
deel uit van het betaalde voetbal. Sinds enkele 
jaren mag Jong Ajax evenals Jong PSV, Jong 
AZ en Jong FC Utrecht deelnemen aan de 
Keuken Kampioen Divisie. Het tweede elftal 
van de Amsterdammers, dat onder leiding van 
trainer Jan Olde Riekerink in het seizoen 2001-
2002 ooit door wist te dringen tot de halve 
finale van het KNVB-bekertoernooi, is de laat-
ste jaren voor veel talenten hét perfecte 
opstapje geweest naar een rijke carrière. 
Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong 

SKILLTRAINER 

‘IK WAS VRIJ ALS IK OP EEN METER AFSTAND  
VAN MIJN TEGENSTANDER STOND, MAAR 

TEGENWOORDIG ZEGGEN ZE IN ZULKE GEVALLEN 
VAAK DAT JE GEDEKT STAAT’



(FC Barcelona) zijn wellicht de bekendste voor-
beelden, maar in het recente verleden maak-
ten ook Sven Botman (Lille), Donny van de 
Beek (Everton), Noa Lang (Club Brugge) en 
huidige eerste-elftalspelers Devyne Rensch, 
Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Bryan 
Brobbey deel uit van de selectie van Jong Ajax. 
 
“Jong Ajax traint op dezelfde manier als wij 
vroeger met PSV”, geeft Vanenburg aan om het 
professionalisme op De Toekomst te duiden. “Ik 
ben er voorstander van dat we met Jong Ajax op 
heel hoog niveau spelen. Je speelt nu toch 
tegen jongens van een jaar of tien ouder. Die 
gaan wel anders met voetbal om dan jongens 

van zeventien of achttien jaar. Die weten wat het 
inhoudt. Die zijn over het algemeen wat gesle-
pener. Dat spelers daarmee te maken krijgen, is 
alleen maar goed voor hun ontwikkeling.” De 
voetballiefhebbers uit het hele land kunnen dat 
met eigen ogen zien, want wedstrijden uit de 
eerste divisie worden met enige regelmaat 
uitgezonden op ESPN. “Al vind ik wel dat Jong 
Ajax nog veel te weinig op tv komt, haha.” 
 
Advies 
Vanenburg, die ‘pas’ als vijftienjarige de over-
stap maakte van zijn amateurclub Elinkwijk 
naar Ajax, merkt dat er in den lande te weinig 
wordt gedaan op zijn vakgebied. “Ik denk dat 

ze bij de clubs tegenwoordig minder in de 
skills zit, maar veel meer in de teamtrainin-
gen.” Dat roept de vraag naar boven welk 
advies Vanenburg aan trainers van amateur-
verenigingen mee zou willen geven. “Je zou 
veel in de posities of zelfs in linies kunnen 
gaan trainen om ontwikkeling te maken. Of in 
combinaties; pak de middenvelders en de 
aanvallers soms samen of richt je op de verde-
digers en de keeper. Daar zou ik heel veel tijd 
in stoppen.” En in het verlengde daarvan 
noemt Vanenburg het in je ploeg proberen te 
slijpen van herkenbare spelpatronen. “Buiten-
spelers gaan tegenwoordig vaak naar binnen, 
dus dan zou je in je trainingen aan kunnen 
geven wanneer je daar een middenvelder of 
een back overheen wilt hebben.” Voetbal is 
immers een teamsport en op die manier hoop 
je te bereiken dat het geheel meer wordt dan 
de som der delen. 

SKILLTRAINER 
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‘JE GAAT GEEN PROF WORDEN DOOR ALLEEN  
MAAR OP DE COMPUTER TE ZITTEN’

Gerald Vanenburg

ALS SPELER: 
 
1980-1986: Ajax 

1986-1993: PSV 

1993-1996: Jubilo Iwata 

1997: FC Utrecht 

1997-1998: AS Cannes 

1998-2000: 1860 München 

 

ALS TRAINER: 
 
2000-2005:  PSV (jeugdtrainer) 

2004 1860 München 

2006-2007:  Helmond Sport 

2008 FC Eindhoven 

2008 Willem II (veldtrainer) 

2020-heden: Ajax (jeugdtrainer) 
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Van de bestuurstafel

Hulp en advies door de VVON  
bij arbeidsconflicten

In de afgelopen periode hebben we als VVON weer diverse leden 
bijgestaan die in een arbeidsconflict met de vereniging waren 
beland. Vaak ging het hier dan over trainers met een bestaande 
arbeidsovereenkomst welke eenzijdig door de vereniging was 
opgezegd of dreigde opgezegd te worden.  
 
In het contact dat we vervolgens hebben met bestuurders van 
deze verenigingen komen wij er vaak achter dat zij niet voldoende 
op de hoogte zijn van de bestaande regelgeving. Omdat deze 
bestuurders veelal vrijwilligers zijn, en het arbeidsrecht redelijk 
complex is, kunnen wij ons hierbij ook wel een voorstelling van 
maken. Echter als trainersvakbond zijn we ervoor om de belan-
gen van de trainer-coach te behartigen. En dat doen we dan ook.  
 
Gelukkig kunnen we, wanneer we in gesprek gaan met zowel de 
vereniging als ook de trainer-coach, veel conflicten in onderling 
overleg oplossen en uiteindelijk komen tot een voor beide 
partijen acceptabel resultaat. Het komt echter ook voor dat we 
niet komen tot een minnelijke regeling en dan schromen wij ook 
niet om onze ‘huisadvocaat’ Dhr. Beele in te schakelen. En uitein-
delijk kan dit zelfs leiden tot een gerechtelijke procedure (veelal 
bij de arbitragecommissie van de KNVB), waarbij ons lid uiter-
aard wordt bijgestaan door Dhr. Beele. 
 
Wat te doen wanneer er een conflict dreigt 
Wanneer u vermoed dat er getwijfeld wordt over uw aanblijven 
als voetbalcoach, dan is het verstandig om zo snel mogelijk 
openheid van zaken te vragen aan (het bestuur van) de verening. 
Krijgt u inderdaad de bevestiging dat er twijfels ontstaan zijn, 
dan is het verstandig om te vragen naar een schriftelijke toelich-
ting daarop. 
 
De tweede stap is contact opnemen met de VVON. De VVON-
vertegenwoordiger kan dan al in een vroegtijdig stadium dienen 
als klankbord, scherpe vragen stellen en een voorlopig oordeel 
en/of advies geven. Wordt u uitgenodigd voor een bespreking die 
wel eens zou kunnen leiden tot uw ontslag of non-actiefstelling, 
dan is het beter om niet alleen te gaan. Neem iemand mee die u 

vertrouwt en die inhoudelijk op de hoogte is van het (dreigende) 
conflict. U staat er dan niet alleen voor en u zult uw emoties 
waarschijnlijk beter kunnen controleren. Zo doet u geen uitlatin-
gen die later in uw nadeel kunnen worden uitgelegd. 
 
Het komt ook voor dat u wordt verrast tijdens een gesprek met de 
vereniging. U dacht bijvoorbeeld dat u in gesprek ging over de 
eerste helft van het seizoen, maar u krijgt te horen dat ze per 
direct afscheid van u willen nemen. Ga dan ook vooral niet in 
discussie. Vraag de vereniging om het besluit schriftelijk toe te 
lichten en geef aan dat u beschikbaar bent en blijft om uw werk 
te doen. Na het gesprek neemt u direct contact op met de VVON. 
Samen bespreken we dan hoe u (of de VVON) gaat reageren rich-
ting de vereniging. 
 
Voorkomen is beter dan genezen 
Uiteraard is het voor zowel de trainer-coach als ook de vereni-
ging veel beter om niet in een arbeidsconflict terecht te komen. 
Dit is niet in alle gevallen te voorkomen, maar we kunnen wel een 
aantal voorzorgsmaatregelen treffen die de kans verkleinen om 
in een conflict verzeild te raken. 
 
Het sollicitatiegesprek. Voordat je in zee gaat met een vereni-
ging heb je als trainer-coach één of meerdere gesprekken met de 
vereniging. Het is dan belangrijk dat je vooraf zo goed mogelijk 
probeert in te schatten of deze vereniging wel bij jou past. Verza-
mel, voordat je een gesprek ingaat, informatie over de vereni-
ging. Wellicht ken je wel een collega-trainer die bij die verenging 
werkt of heeft gewerkt. Bereid je goed voor op het gesprek en 
stel zelf ook een aantal kritische vragen. Niet elke vereniging past 
namelijk bij iedere trainer-coach. 
 
De arbeidsovereenkomst. Voordat je aan de slag gaat als trainer-
coach bij een vereniging is het zeer belangrijk dat er een, zowel 
door trainer als vereniging, getekende arbeidsovereenkomst is. 
Ga niet aan het werk wanneer dit niet het geval is. En dan is het 
uiteraard ook van groot belang dat de inhoud van de arbeids-
overeenkomst voldoet aan de criteria en eisen die hiervoor 
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gelden en dat de afspraken die er zijn gemaakt duidelijk in de 
overeenkomst zijn opgenomen. Voordat je een arbeidsovereen-
komst tekent kun je deze, als lid van de VVON, altijd door ons 
laten controleren. Ook hebben we een standaardformat van een 
arbeidsovereenkomst die je bij de VVON kunt opvragen. 
 
Wanneer je bovenstaande aspecten serieus en professioneel 
benadert, dan kan vaak al veel ellende worden voorkomen. En 
wanneer er dan toch een arbeidsconflict ontstaat, zijn de rech-
ten en plichten van beide partijen goed weergegeven in de 
arbeidsovereenkomst en kunnen wij jou als trainer-coach prima 
van dienst zijn in een vervelende situatie als deze. Hieronder nog 
een aantal uitgangspunten en handvatten die voor u als trainer 
van belang (kunnen) zijn. 
 
Uitgangspunten en handvatten voor u als Trainer-coach 
• Bestaande arbeidsovereenkomst kan in principe niet eenzijdig 

worden opgezegd 
• De voetbalwerkgever (vereniging) kan de salarisbetaling niet 

eenzijdig stoppen of opschorten 
• Werkgever en werknemer kunnen uiteraard altijd in onderling 

overleg nadere afspraken maken 
• Het advies is om aanvullende afspraken op de bestaande 

arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen 
• Laat de (aanvullende) afspraken die je wilt maken met de 

vereniging controleren door de VVON voordat je hiermee 
akkoord gaat 

• Vrijwillig afstand doen van salaris heeft gevolgen voor de opge-
bouwde WW-rechten 

• Door zelf, dus geheel vrijwillig de arbeidsovereenkomst voor-
tijdig te beëindigen verspeel je jouw rechten op een eventuele 
WW-uitkering 

• Wanneer je in onderling overleg met de vereniging de 
bestaande arbeidsovereenkomst voortijdig wenst te beëindi-
gen dien je dit altijd te doen middels een schriftelijke vaststel-
lingsovereenkomst die voldoet aan de daarvoor geldende eisen 

• Laat een vaststellingsovereenkomst altijd controleren door de 
VVON voordat je een handtekening zet. 

• Voor ZZP’ers en vrijwilligers gelden andere specifieke 
uitgangspunten 

 
De vaststellingsovereenkomst 
Via een vaststellingsovereenkomst kan de arbeidsovereenkomst 
eindigen zonder het recht op een WW-uitkering te verliezen.  De 
vaststellingsovereenkomst moet wel aan enkele voorwaarden 
voldoen. Het is van belang dat er een neutrale aanleiding voor 
het ontslag wordt opgenomen: 

• Er mag geen dringende reden voor het ontslag zijn. Een drin-
gende reden is: diefstal, fraude, mishandeling of werkweige-
ring. Dit zijn redenen waarvoor ontslag op staande voet geldt. 

• U mag niet schuldig zijn aan het ontslag 
 
Als u door uw eigen gedrag uw baan verliest, bent u verwijtbaar 
werkloos. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering. Om uw 
WW niet te verliezen, mag u dus niet schuldig zijn aan het ontslag. 
Daarom moet er een neutrale ontslagreden in de vaststellings-
overeenkomst worden opgenomen. De meest gebruikte neutrale 
ontslagreden is “verschil van inzicht” 
 
Bij een verschil van inzicht valt zowel de vereniging (werkgever) 
als u niets te verwijten aangaande het ontslag. Dit kan in de vast-
stellingsovereenkomst als volgt worden geformuleerd: ‘tussen 
werkgever en werknemer is er een verschil van inzicht ontstaan 
over de manier waarop werknemer zijn functie uitvoert. Overleg 
tussen werkgever en werknemer hebben niet geleid tot een 
oplossing. Inmiddels heeft dit verschil van inzicht een structu-
reel karakter, zodat de noodzakelijke basis voor een construc-
tieve samenwerking is vervallen en daarmee ontslag 
rechtvaardigt’. 
 
Het initiatief voor het ontslag moet bij de werkgever liggen. Deze 
formulering moet letterlijk in de vaststellingsovereenkomst 
staan. 
 
Overige aandachtspunten in de vaststellingsovereenkomst zijn: 
• In een vaststellingsovereenkomst moet worden opgenomen 

dat u een transitievergoeding ontvangt. Deze transitievergoe-
ding moet de vereniging aan u betalen en is 1-malig. De WW-
uitkering vraagt u aan bij het UWV en wordt ook uitbetaald door 
het UWV. De WW duurt maximaal 24 maanden en is in de 
eerste 2 maanden 75% van uw maandloon, daarna wordt dit 
70%. 

• Bij ziekte moet u nooit een vaststellingsovereenkomst teke-
nen. U heeft dan namelijk geen recht op een WW-uitkering, 
omdat u bij ziekte recht heeft op maximaal 2 jaar salaris door-
betaling door uw vereniging. Wanneer dus uw salaris wordt 
doorbetaald, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Het UWV 
zal in dat geval uw WW-aanvraag weigeren. 

 
Bent u lid van de VVON, en heeft u dringende vraag of acuut 
probleem waarbij u wenst te worden bijgestaan? Neem dan 
contact met ons op via de Service & Contact pagina op onze 
website.  
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Het succes van de club uit Alphen aan den Rijn 
is niet te danken aan alleen Paul Bahlmann. “We 
hebben een prachtige groep trainers die elk jaar 
weer bijdragen aan de hoge kwaliteit van de 
jeugdopleiding. Afgelopen seizoen gingen er 
mede door hun inzet maar liefst negentien 
spelers naar Betaald Voetbal Organisaties 

(BVO’s). We doen er alles aan om de trainers aan 
ons te binden en hen te laten groeien. Als ze 
goed functioneren krijgen ze de mogelijkheden 
om door te groeien binnen de club naar hogere 
leeftijdscategorieën of naar een competitie die 
meer uitdagend is. Als er een nieuwe opleiding 
nodig is, dan dragen we in enige mate bij aan 

de kosten van de cursus. En er is iemand in 
dienst die er permanent is om trainers te bege-
leiden als sparringpartner. Kevin van Zon is er 
voor de selectietrainers en kijkt vanuit zijn func-
tie mee bij de trainingen. Hij stelt vragen over de 
inhoud van de trainingen en er wordt diep op de 
tactiek ingegaan. Ook op wedstrijddagen kijkt 
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Paul Bahlmann, Technisch Coördinator Alphense Boys   

Het managen van belangstelling  
van BVO’s voor spelers

Alphense Boys staat tegenwoordig permanent in de top 10 van de beste jeugdopleidingen van Nederland. 
De man die zeker invloed had en heeft op dit succes met momenteel circa 700 jeugdleden is Paul 
Bahlmann. Al voor de onvoorstelbare duur van zevenentwintig jaar is hij HJO - tegenwoordig Technisch 
Coördinator - bij de Zuid-Hollandse vereniging. In een gepassioneerd gesprek gaf hij uitleg over de zaken 
waarmee hij zich dagelijks bezighoudt om de club op het hoogste niveau te handhaven. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Paul Bahlmann



hij mee naar de coaching en hoe het team de 
inhoud van de coaching van de trainer over-
neemt. De trainers van Onder-13, Onder-14, 
Onder-15 en Onder-16 starten vier keer per 
week hun training op hetzelfde moment. Ze 
komen ruim op tijd bij elkaar en sparren ook met 
elkaar over tactische zaken of over spelprinci-
pes. Ook dat biedt een geschikte mogelijkheid 
om met elkaar te groeien.” 
 
Het managen van de scouts 
Van de Onder-13 tot de Onder-21 wordt in alle 
leeftijdscategorieën op hoog divisie-niveau 
gespeeld tussen de BVO’s. De Onder-17 speelt 
zelfs in divisie 1. Geen wonder dat er veelvuldig 
scouts te vinden zijn op de velden van 
Alphense Boys. “De belangstelling voor spelers 
proberen we in goede banen te leiden. Soms is 
het wat lastig omdat niet alle scouts zich aan 
verstandige regels houden. Alhoewel dat alle-
maal steeds beter gaat. Want waarom komen 
scouts uit de meest Noordelijke provincies 
jongens van O13 scouten in Alphen aan den 
Rijn? Spelers op die leeftijd uit hun omgeving 
weghalen, zien wij niet als verstandig. Of 
waarom spreken de talentenzoekers de ouders 
aan op een manier die verwachtingen schept 
en er vervolgens niets meer vernomen wordt. 
Ondertussen hebben we met alle BVO’s de 
afspraak gemaakt dat er alleen tussen 1 
januari en 1 april spelers uitgenodigd mogen 
worden voor stages of proeftrainingen daar. 
Die stages mogen worden afgemaakt tot 1 
mei. Dan weten wij waar we aan toe zijn en 
kunnen zelf gaan werken aan onze nieuwe 
jeugdselectieteams.” 
 
Samenwerking Feyenoord 
Er is één club die een bevoorrechte positie 
heeft als het gaat om het scouten en dat is 
Feyenoord. Zij hebben voorrang door de prima 
manier van samenwerken die vanuit de Eredi-
visionist geboden wordt. Alphense Boys is 
aangemerkt als een top amateurvereniging 
voor de Rotterdammers en daar zijn er maar 
tien van. Het betekent dat men in Alphen aan 
den Rijn in nauw contact staat via de club. 
“Remco Heerkens is de tussenpersoon die 
voor ons als Academy Partner veel regelt vanuit 
Feyenoord. Zo gaan er af en toe spelers mee-
trainen bij Feyenoord. Keepers volgen een keer 

een keeperstraining daar of spitsen een speci-
ale spitsentraining. Richting de trainers wordt 
er bijvoorbeeld een uitleg gegeven door Michel 
Valke over video-analyse. Of een aantal trainers 
loopt een dag mee bij Feyenoord. Zelfs als een 
speler moet revalideren kunnen we soms een 
beroep doen op de medische staf van de 
topclub. Daar tegenover zetten wij dan dat we 
bij Feyenoord melden als er een speler door 
een andere topclub in Nederland bekeken 
wordt. Dan kunnen zij de betreffende speler 
ook nog eens bekijken.” 
 
Aanmeldingen nieuwe spelers 
Waar Alphense Boys ook hulp bij kan gebruiken 
en ook krijgt vanuit Rotterdam: het selecteren 
van de nieuwe jeugd die zich elk jaar in grote 
getalen aanmeldt bij de club. Voor de talenten-
dagen die de vereniging in de krokusvakantie 
organiseerde meldden zich maar liefst 1500 
voetballertjes aan verspreid over alle leeftijd-
scategorieën. Daarvan werden er op voorhand 
ruim 1000 afgewezen omdat ze niet aan de 
door de club zelf gestelde eisen voldeden: 
- Je speelt in het hoogste team binnen je club 
- Je speelt minimaal op divisieniveau 
- Je woont maximaal een half uur rijden van 

Alphense Boys vandaan 

Zo bleven er nog altijd 420 over om samen met 
de trainers en scouts van Feyenoord te bekij-
ken voor toelating bij de club. Uiteindelijk 
worden honderd spelers uitgenodigd om eens 
mee te trainen, stage te lopen en eventueel 
oefenwedstrijden mee te spelen. Daaruit 
worden jongens gekozen die het volgende 
seizoen gaan aansluiten. 
 
Rol van de KNVB 
De Technisch Coördinator doet zijn best om zo 
goed mogelijk samen te werken met de KNVB. 
Met de besluiten die de laatste jaren genomen 
zijn en die effect hadden op de bedrijfsvoering 
van de club, had Bahlmann het nog wel eens 
moeilijk. De opleidingshoofden van de betaald 
voetbal organisaties worden regelmatig uitge-
nodigd. Voor de amateurtop is niets geregeld. 
Om beter gehoord te worden door de bond 
verenigden dertien clubs zich ondertussen om 
een betere gesprekspartner te zijn vanuit de top 
amateuropleidingen richting de KNVB. AFC, 
Zeeburgia, Spartaan’20, DEM en Alexandria 
zitten bijvoorbeeld ook in de groep. Een 
gespreksonderwerp vanuit de groep was de 
wijziging in licentie-eisen voor jeugdtrainers die 
actief zijn in de hoogste divisies. “Zonder over-
leg of uitleg werd dat besloten vanuit de KNVB.  
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Daardoor hebben wij duurdere UEFA-A trainers 
moeten aanstellen op een aantal plekken. Trai-
ners moeten vervangen of vragen een cursus 
te gaan volgen. En waarom? Dat werd voor ons 
niet duidelijk. Gelukkig is recent (eind februari 
2022) het besluit door de KNVB tijdelijk terug-
gedraaid (de amateurclubs krijgen weer één 
jaar dispensatie) mede doordat we als groep 
daarover in gesprek zijn gegaan.” 
 
Gespreksonderwerpen richting KNVB 
“Een ander onderwerp waarover we gesprek-
ken voeren met de KNVB zijn de opleidingsver-
goedingen. Als een BVO een speler van onze 
club overneemt, krijgen we niets. Tenzij een 
speler een contract krijgt. Als BVO’s onderling 
bij elkaar weghalen (zonder contract), staan 
daar wel forse vergoedingen tegenover die 
liggen tussen €7.500 en €30.000 per oplei-
dingsjaar. Dus waarom worden er vanuit de 
KNVB geen afspraken gemaakt met de 
amateurverenigingen en de BVO’s om onze 
opleidingskosten te vergoeden zodat ook wij 
kunnen investeren in nog betere trainers en 
faciliteiten? De amateurverenigingen zijn de 
basis van alle spelers die bij profclubs terecht-
komen. Alleen AZ en Feyenoord doen uit goede 
wil wat in onze richting als er een speler wordt 
overgenomen. Daar zijn we blij mee”. 
 
Dat Alphense Boys enig recht van spreken 
heeft, blijkt ook uit de drieëntachtig uitnodi-
gingen voor spelers om stage te lopen bij 
BVO’s alleen al dit seizoen. Daarvan gaan er 
volgend seizoen zeker twaalf over ten tijde van 

het schrijven van dit artikel (midden maart). 
Gelukkig hebben de spelers allemaal mogelijk-
heden om stages te lopen en wat vroeger te 
trainen. De scholen werken mee om de voet-
ballers te helpen bij het beschikbaar stellen 
van tijd. Voor de O13 tot en met de O21 hebben 
alle studerende spelers een ‘lootstatus’ waar-
door ze ruimte krijgen om te trainen en spelen 
als dat kruist met de schoolroosters. Toch 
hoopt men in Alphen erop meer gehoord te 
worden door de KNVB als onderdeel van de top 
amateuropleiders van Nederland. “Zo is onver-
wacht en zonder overleg de Onder-14 compe-
titie enkele jaren terug geheel gesloten voor 
amateurs en spelen de BVO’s in een aparte 
competitie. Amateurkampioenen kunnen niet 
promoveren naar de O14 van de BVO’s. De 
groep in deze leeftijdscategorie van Alphense 
Boys speelt op het hoogste amateurniveau en 
heeft daar dit seizoen alles gewonnen. De 
spelers hebben daardoor een gebrek aan 
weerstand, maar worden wel veelvuldig 
gevraagd door de BVO’s om stage te komen 
lopen. Ook voor oefenwedstrijden krijgt de O14 
regelmatig uitnodigingen vanuit de proftak. 
Ook de O13 is deels gesloten. Het zijn zaken 
die we graag anders zien en daar gaan we over 
in gesprek met de KNVB.” 
 
Het Jeugd Plan Nederland van de KNVB dat 
bestaat als voorloper van de jonge Oranjeteams 
werkt nog niet geheel mee met het praktische 
gedachtegoed van de top-amateurs. In de O13 
tot O15 leeftijd haalt de KNVB regelmatig 
spelers bij elkaar om daarmee te trainen en te 

oefenen. “Het lijkt niet alleen opgezet voor het 
bekijken en verbeteren van spelers door de 
KNVB, maar vooral voor BVO’s om daar te 
kunnen scouten. Recent werden er bij ons 15 
spelers opgeroepen uit één team. Daardoor is 
het voor ons onmogelijk normaal te trainen in 
een dergelijke week. Handiger zou zijn als we 
een limiet aan het aantal spelers zouden 
hebben vanuit de KNVB. Vijf spelers bijvoor-
beeld. We willen niet zelf de spelers dit plezier 
ontzeggen om op deze uitnodigingen in te 
gaan. Het moet daarom vanuit de KNVB komen 
om het ons makkelijker te maken. Het staat op 
de agenda.” 
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Paul Bahlmann
39 JAAR GYMNASTIEKLERAAR  
BASISONDERWIJS 
 
Opleiding UEFA-A 

1974-1981 Alphense Boys
Jeugdtrainer bij 
selectieteams 

1981-1985 Rijnsburgse Boys
Jeugdtrainer bij 
selectieteams 

1985-1995 Alphense Boys
Hoofdtrainer heren 1 

1995-heden Alphense Boys
HJO / Technisch 
Coördinator 

Leeftijd Niveau BVO/AV Licentie AB  
trainer nu

Volgend seizoen bij  
Alphense Boys 

O21 Divisie 3 BVO UEFA-B UEFA-A

O18 Divisie 3 BVO UEFA-B UEFA-PRO

O17 Divisie 1 BVO UEFA-B UEFA-A

O16 Divisie 2 BVO UEFA-B UEFA-B

O15 Divisie 2 BVO UEFA-B UEFA-B

O14 Divisie 1 AV UEFA-C UEFA-B

O13-1 Divisie 4 BVO UEFA-B UEFA-B

O13-2 (O12) Divisie 2 AV UEFA-B UEFA-B

O13-3 (O11) Hoofdklasse AV UEFA-C UEFA-C
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Jeugdtrainer bij Alphense Boys:    

“Bevoorrecht op dit niveau  
hard te mogen werken“

Robin Stolwijk (32 jaar) en Youri van Arnhem (25 jaar) zijn beiden trainer bij Alphense Boys. De energie en 
ambitie is voelbaar in het interview met hen. Ze werken al geruime tijd en met plezier op het hoge niveau 
binnen de Zuid-Hollandse vereniging. Beiden vertellen ze over de werkzaamheden binnen hun club. Hoe 
gaat het er aan toe als het niveau van de spelers dicht tegen de top van het Nederlandse jeugdvoetbal zit?  
 
Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Paul Bahlmann

De jongste van de beide heren is 25 jaar maar 
al voor het vierde jaar actief als trainer in 
Alphen aan den Rijn. Hij traint en begeleidt de 
jongens van de O16 in de tweede divisie. Van 
Arnhem steekt net als Stolwijk, die bezig is aan 
zijn zevende jaar bij Alphense Boys, ongelofe-
lijk veel tijd in zijn job. Vier keer per week trai-
nen, het voorbereiden ervan, overleg met een 
serieuze staf, analyseren van eigen wedstrijden 
en die van tegenstanders en het bespreken 
ervan met de spelers. En dan is de wedstrijd en 
alles dat daar omheen gedaan moet worden, 
nog niet meegenomen. Zo maakt Van Arnhem 
voorafgaand aan elke wedstrijd een zeer uitge-
breid document met daarin de taken van de 
staf, de praktische invulling van de dag en de 
wedstrijdbespreking tot in detail uitgewerkt. 

Spelprincipes en sparren 
Omdat alle spelers medewerking vanuit school 
hebben, wordt er aan het eind van de middag 
al getraind. Dat geldt voor de O13 tot en met 
de O16. Dat is in praktische zin voor de spelers 
ook makkelijk zodat er zoveel als mogelijk met 
elkaar meegereden kan worden. Spelers 
komen weliswaar binnen een half uur rijden 
van de club vandaan, maar wel vanuit alle rich-
tingen. Geruime tijd voorafgaand aan die 
sessies komen de vier hoofdtrainers bij elkaar. 
Ze sparren met elkaar. De spelprincipes 
waarop getraind wordt, komen vanuit de club. 
Er is echter wel ruimte voor interpretatie en 
uitleg naar de eigen spelersgroep toe. “We 
werken met een levend document van princi-
pes en kernwaarden. Daar hebben we discus-

sie met elkaar over en dat helpt ons groeien 
met elkaar en het zet een goede onderlinge 
sfeer neer. We moeten vaak ook spelers met 
elkaar uitwisselen tijdens wedstrijddagen en 
door het goede contact wordt dat makkelijker” 
zegt Stolwijk die dit seizoen de O13 begeleid. 
Hij wordt volgend jaar O15 coach en midden-
bouw coördinator. 
 
Aanvang seizoen 
Het team van de O13-coach bestaat uit vijftien 
spelers en twee keepers. “Tweede selectie-
teams zijn er niet en dus wordt er eventueel uit 
jongere groepen doorgeschoven als dat nodig 
is. De jongens worden voor aanvang van het 
seizoen samen met de ouders uitgenodigd 
voor een info-avond zodat de wederzijdse 



verwachtingen duidelijk zijn. Wij trainers zijn 
erbij aanwezig en vertellen over wat we gaan 
doen om de voetballers te verbeteren. Zeker 
voor nieuwe spelers en ouders van buitenaf is 
het een belangrijk startpunt. Elk team heeft 
een eigen voorbereidingsboekje dat op die 
avond ook meegegeven wordt. Daarin staan 
ook wat praktische zaken, zoals een vervoers-
schema.” Stolwijk neemt in het begin van het 
seizoen ook enkele testen af bij de spelers, 
waaronder een sprint- en wendbaarheidstest. 
De testen worden vervolgens vaker uitgevoerd 
tijdens het seizoen. Het geeft op motorisch 
gebied een beeld waar spelers staan en het is 
direct ook een uitdaging om daar vooruitgang 
in te gaan boeken. Dit doen we o.a. met behulp 
van motorische trainingsvormen.” 
 
Moderne techniek gebruiken 
Videoanalyse heeft ook bij Alphense Boys zijn 
intrede gedaan. Er hangt een camerasysteem 
van USportFor langs het veld dat de trainers 
zelf kunnen bedienen. Wedstrijden en trainin-
gen kunnen daarmee worden opgenomen, live 
bekeken of teruggekeken worden door spelers 
en ouders. Bij het team van Stolwijk wordt het 
ingezet. “Bij deze relatief jongere groep bekijk 
ik beelden per individu of per linie. Dat doe ik 
niet wekelijks maar wel regelmatig. Als ik zelf 
interessante filmpjes op de social media zie, 

dan deel ik deze ook wel met de groep of een 
individu. Zo kunnen ze zien hoe op het aller-
hoogste niveau bepaalde zaken worden opge-
lost.” Van Arnhem gaat nog wat verder met het 
gebruik van videoanalyse bij zijn groep van 
O16-spelers. “Op maandagen kijken we samen 
met de jongens de wedstrijd terug aan de hand 
van een aantal fragmenten die ik zelf uitzoek. 
Op donderdagen wordt een video getoond van 
de volgende tegenstander. Op maandag bekij-
ken we deze met de staf zodat we weten welke 
richting we de trainingen in de week het beste 
kunnen geven. We bekijken de kansen en 
bedreigingen van de tegenstander en leggen 
dat naast onze eigen spelprincipes. Zo zoeken 
we naar de accenten die we willen aanbrengen 
in ons spel.” 
 
Teamsfeer bewaken 
Voor Van Arnhem is echter het belangrijkste dat 
de sfeer en discipline in het team goed is en 
blijft. Hij besteedt er daarom veel aandacht aan. 
“We weten vooraf dat we niet alles gaan winnen 
en dan is het extra belangrijk dat we de jongens 
gemotiveerd houden. Het is een divers gezel-
schap en je moet een taal spreken die de 
jongens begrijpen en waarmee je op zijn tijd ook 
kunt lachen met elkaar. Op maandag hebben we 
de corvee-cup bijvoorbeeld. Het is telkens een 
andere partij- of spelvorm, in verschillende 

groepsgroottes, om te bepalen welke verliezer 
die week corveedienst draait. Soms doen wij als 
trainers zelf ook mee. En als wij verliezen dan 
hebben we zelf ook gewoon corvee. Zo laat je 
aan de jongens zien, dat je niet te beroerd bent 
om ook wat ‘vuil werk’ op te knappen. We 
hebben daarnaast ook nog een cultuur van trak-
teren. Als jongens worden uitgenodigd voor een 
stage bij een BVO bijvoorbeeld, of als iemand 
iets van zijn uitrusting vergeten is: dat zijn 
momenten dat de betreffende speler moet trak-
teren. Het is dus dollen met elkaar, maar zeker 
ook aanpakken als het de verkeerde kant op 
dreigt te gaan. Jongens die met capuchon op 
binnen komen, oortjes op en/of geen goeden-
dag weten te zeggen, die hebben wel een 
probleem met mij. Die spreek ik direct aan zodat 
het gedrag verandert. Ze willen er tegenwoor-
dig ook allemaal hip uitzien, zijn vaak al met 
meisjes bezig. Ik denk ook dat als ik daar op een 
goede manier mee om weet te gaan, dat ik ze 
te pakken heb. Het is heel goed om aan te geven 
dat te laat komen, geen optie is. Soms doe je dat 
individueel maar het kan ook wel eens wat 
harder en direct in de groep. Als je daarna ook 
maar laat zien dat je ook met ze kunt blijven 
dollen en ze complimenteert.” 
 
“In mijn elftal is het een mix van voetballers 
met verschillende achtergronden. Er zitten 
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Youri van Arnhem

2015-2016 JSV O19 Hoofdtrainer 
(Hoofdklasse) 

2016-2018 USV Hercules O17 
(2e divisie) 

2018-2019 SV Houten O17 
(3e divisie) 

2019-heden Alphense Boys O16 
(Divisie 1 / 2 BVO) 

2019-heden Coördinator bovenbouw 
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jongens die misschien wat meer op straat te 
vinden zijn en er lopen studenten in de groep. 
Als trainer is het mijn taak om van beide groe-
pen de taal te spreken en te weten wat hen 
bezighoudt buiten het voetbal. Hoe gaat het 
met het vriendinnetje? Gaat het goed op 
school? Hoe is de thuissituatie? Allemaal 
belangrijk om te weten. Ik wil zo dicht als 
mogelijk bij de spelers staan en er voor hen zijn 
als ze me nodig hebben. Voor de ouders is dat 
een ander verhaal. Over speeltijd en ontwikke-
ling gaan we nooit in gesprek met hen. De 
boodschap is dat we over alles met de jongens 
praten en geen discussie voeren met de 
ouders. Ze kunnen dus aangeven bij de 
jongens zelf wat ze aan mij als trainer kunnen 
vragen en dan ga ik met de speler in gesprek.” 
 
Het moeilijkste van alles: aanvallen op de 
helft tegenstander 
Van Arnhem legt wat meer de nadruk op de 
omgang met de spelers zonder de tactiek uit 
het oog te verliezen. Hij wil daarmee een sfeer 
creëren waarbij spelers voor hem door het vuur 
gaan om de speelwijze langer vol te houden. 
Stolwijk praat graag over het werken aan de 
tactische zaken binnen zijn jonge team. “Hoe 
kunnen we op de helft van de tegenstander 
komen tot het creëren van kansen. Vooruitko-

men op de eigen helft lukt prima, maar aan de 
andere kant van de middellijn is dat veel lasti-
ger. De ruimtes zijn er over het algemeen klei-
ner, maar bij de O13 is het ook weer niet zo dat 
het altijd super georganiseerd is bij een tegen-
stander. Als trainer ben ik nadrukkelijk bezig 
met het aansturen van mijn groep, terwijl ze 
zelf keuzes kunnen blijven maken. Ik geef ze 
graag wat mee, waar ze in de toekomst ook 
wat aan hebben. Daar lees ik veel over en dat 
geeft ook stof om met mijn staf over te praten. 
We vinden dat het niet te ingewikkeld moet 
worden en zijn gekomen tot drie herkenbare 
situaties in het veld om tot kansen te komen.  
 
- We kunnen om het verdedigingsblok heen 

spelen. Vragen die we daarbij stellen zijn: 
Wanneer doe je dat? Hoe doe je dat? Dat kan 
bijvoorbeeld door de tegenstander te lokken 
aan één kant en dan de kantwissel, met 
overlappende backs of de ruimte achter een 
back van de opponent laten bespelen door 
een middenvelder of spits.  

- We kunnen over de verdediging van de 
tegenstander heen spelen en spelers vinden 
die voorwaarts in beweging zijn achter de 
laatste lijn. Daarvoor moeten spelers ook 
herkennen of die situatie zich voordoet en op 
het juiste moment moet er diepte gemaakt 

worden. Door diepte te maken komt er ook 
meer ruimte tussen de linies van de tegen-
stander. Dit is de snelste manier naar het 
doel van de tegenstander maar ook met de 
hoogste moeilijkheidsgraad in de uitvoering. 

- Het liefste spelen we gecontroleerd door de 
verdediging heen (tussen spelers door). We 
moeten dan spelers tussen linies zien te 
vinden in de zone kort voor de zestienmeter 
die met hun gezicht naar het doel van de 
tegenstander staan/komen. Deze zijn dan in 
staat om een medespeler te bedienen of zelf 
te schieten.   

 
Het is dus zaak dat spelers herkennen welke 
van de drie mogelijkheden ze het beste kunnen 
toepassen in elke wedstrijd of zelfs elke situa-
tie. Ik geniet ervan om als trainer dat aan 
spelers over te brengen. Videobeelden van de 
eigen wedstrijden helpen daarbij. We doen dat 
niet heel regelmatig. Het is bekijken of er 
behoefte is aan voorbeelden. We zouden ook 
trainingen kunnen opnemen, maar er zitten te 
weinig uren in een week om dat allemaal in te 
vullen. De functie bij Alphense Boys wordt 
gecombineerd met een normale baan en een 
privéleven. Het belangrijkste voor mij persoon-
lijk is dat ik de trainingen solide voorbereid en 
veel individueel met de spelers spreek.” 

Robijn Stolwijk

2005-2015 RVC’33 jeugdtrainer   

2015-2016 Alphense Boys O.11  

2016-2018 Alphense Boys O.12  

2018-2022 Alphense Boys O.13  

2022-2023 Alphense Boys O.15 en 
coördinator middenbouw



Organisatie: 
- Ruimte van 20x20meter 
- Rode spelers staan diagonaal tegenover elkaar en de witten ook, 

bij hun eigen doeltjes 
- Starten met een diagonale pass van rood naar rood en de eerste 

vier spelers (2vs2) komen het veld in 
- Als de bal minimaal één keer is overgespeeld na de diagonale pass, 

kan er gescoord worden 
 
Coaching: 
- Doorbewegen na de pass 
- Kom explosief vrij uit de rug 

Oefenvorm 1 van O13

Organisatie: 
- In veld liggen 16 flapjes (platte pionnen) 
- Op teken van de trainer starten alle voorste spelers te dribbelen 
- De kleur die het eerste met vier op een rij met de bal op de voet op 

een flapje staat (diagonaal, verticaal of horizontaal) die heeft 
gewonnen 

 
Coaching: 
- De bal dichtbij je houden, elke stap raken 
- Over de bal heen kijken naar wat de andere spelers doen 

Oefenvorm 2 van O13 (vier op een rij)

Organisatie: 
- Beide teams starten met twee spelers in het veld. 
- Er wordt gestart met 1A, de speler van rood speelt de bal in bij geel 

en geeft druk van achter. Er ontstaat een 3vs2 met druk van achter. 
- Als er gescoord wordt of de bal gaat uit, dan start direct de witte 

speler 1B met een pass op de dichtstbijzijnde speler op de achter-
lijn en hij rent zelf om de hoekpion heen en geeft direct druk van 
achter. 

- Er ontstaat dan een 4vs3 met druk van achter. 
- Gaat de bal uit of wordt er gescoord, dan speelt de trainer nog een 

schakelbal in. 
 
Coaching: 
- Bal meenemen in de ruimte 
- Het spel versnellen in overtal 
- Snel komen tot goede kansen 

Oefenvorm 3 van O13 (spelen met druk van achter)
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Organisatie: 
- 6vs3 +1 met drie drietallen in verschillende kleuren. 
- Als je met zestal zeven keer rondspeelt, mag je scoren op de doel-

tjes en krijg je één punt 
- Als je negen keer rondspeelt, mag je dribbelend tussen de pionen 

door scoren voor twee punten 
- Als je de bal bij de middenman krijgt en hij blijft daarna in balbezit, 

dan kun je overal direct scoren 
- Grootte ruimte circa 30x30meter 
 
Coaching: 
- Het leren creëren van voorwaarden om door de as heen te spelen 
- Kan je de middenman niet zelf inspelen, vind iemand die het wel 

kan 

Oefenvorm 1 van O16

Organisatie: 
- 5vs3 in een vierkant op het midden van het veld 
- Als het drietal de bal veroverd, moeten ze direct de 7 of 11 inspe-

len. 
- De 2 of de 5 moeten voor overlap zorgen 
- Alle spelers van het positiespel sluiten aan en er kan gescoord 

worden op het grote doel 
- Als de tegenpartij de bal veroverd, kunnen ze scoren op de kleine 

doeltjes op de middellijn 
 
Coaching: 
- Weinig handelingen om 7 of 11 in te spelen 
- Overlappen kan aan de binnen of buitenkant 
- Voor het doel kruisen, niet op lijn, afwisselend versnellen of inhou-

den 

Oefenvorm 2 van O16

Organisatie: 
- Op veldje in de middencirkel 5+1vs3 
- Vier kleuren doeltjes, elke kleur staat voor een aantal keren rond-

spelen en het aantal punten dat men krijgt als men op dat doel 
scoort. 

- Groen = 5x rond = 1 punt, blauw = 7x rond = 2 punten, oranje = 9x 
rond = 3 punten, paars = 11x rond = 4 punten 

- Als het drietal de bal verovert, dan moeten ze eerst op een van de 
vier doeltjes scoren en dan omschakelen op sprintsnelheid naar de 
3vs3 op grote doelen 

 
Coaching: 
- Bij balverovering direct diepte maken zonder bal 

Oefenvorm 3 van O16
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Communicatie is eigenlijk het uitwisselen van 
informatie. Dit proces gebeurt zowel bewust 
als onbewust. Soms heb je bijvoorbeeld niet 
door dat je een boodschap naar de ander 
zendt. Zo kan een speler tijdens de teambe-
spreking met zijn gedachten afdwalen en naar 
buiten staren en daarmee onbewust de bood-
schap afgeven ‘deze teambespreking interes-
seert me niet’. Het is eigenlijk onmogelijk om 
niet te communiceren. 
 
Omgeving waarnemen 
Spelers nemen hun omgeving waar met behulp 
van hun zintuigen. Ze kijken bijvoorbeeld om 

zich heen, horen aanwijzingen van de coach, 
voelen de man in hun rug, etc. Dit kun je 
communiceren met je omgeving noemen. De 
prikkels die een speler via zijn zintuigen 
binnenkrijgt, filtert hij en hij haalt de informatie 
eruit, die belangrijk is voor het uitvoeren van 
zijn taak. Dit doet hij natuurlijk het liefst zo snel 
mogelijk. Zo is de informatie dat zijn ouders 
langs de kant staan niet belangrijk, maar is het 
wel van belang waar zijn teamgenoten en 
tegenstanders zich bevinden en waar hij zelf 
ten opzichte van het doel staat. Deze relevante 
en belangrijke informatie heeft hij nodig om de 
keuze te maken of hij bijvoorbeeld de bal 

afspeelt of zelf voor een schot gaat. Hoe snel-
ler een speler informatie filtert en verwerkt, 
hoe sneller hij een keuze kan maken en daarna 
de gemaakte keuze kan uitvoeren.  
 
Bij een mislukte actie is het goed om na te gaan 
waar het misging. Lag het op het niveau van 
waarneming (hij had van tevoren niet genoeg 
om zich heen gekeken), of op het gebied van 
keuzes maken (hij had beter de bal af kunnen 
geven in plaats van zelf te gaan) of op het 
gebied van uitvoering (hij had wel goed geke-
ken en de juiste keuze gemaakt, maar de bal te 
zacht geschoten). Als duidelijk is waar het aan 
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Als je wilt dat je spelers optimaal 
presteren, is goede communicatie 
van cruciaal belang. Niet alleen de 
communicatie van de staf naar de 
spelers, maar ook de communica-
tie in een team onderling en die 
van spelers met hun omgeving. In 
dit artikel worden een aantal 
communicatie-principes uitge-
legd en beschreven, hoe je deze 
kunt verbeteren.   

Tekst en beeld: Afke van de Wouw

Afke van de Wouw:  

Optimaal presteren door  
beter te communiceren



lag, kan daaraan gewerkt worden en bijvoor-
beeld tijdens de training extra aandacht aan 
besteed worden. Wanneer een speler een fout 
heeft gemaakt is de tip dan ook: Neem de tijd 
om met je speler te achterhalen op welk niveau 
het probleem zat door hem vragen te stellen. 
 
Verbale en non-verbale communicatie  
Naast het waarnemen van de omgeving is ook 
het contact met medespelers en staf belang-
rijk. Door goede onderlinge communicatie 
weten teamgenoten elkaar makkelijker en snel-
ler te vinden en te begrijpen, hetgeen zorgt voor 
beter samenspel en een hogere handelings-
snelheid. Dit kan op een verbale en non-verbale 
manier.  
 
Non-verbale communicatie bestaat uit 
lichaamstaal. Welke houding neem je aan en 
wat voor gezichtsuitdrukking heb je erbij? Een 
grapje of ironie is bijvoorbeeld vaak op te 
merken aan de lichaamstaal. Als je iemand met 
een grote grijns zegt dat je een enorme loser 
bent, ga je toch eerder op die grijns af en neem 
je zijn woorden minder serieus. We nemen 
non-verbale communicatie dus vaak serieuzer 
dan verbale communicatie, om die reden wordt 
wel beweerd dat onze communicatie voor het 
grootse deel non-verbaal is. Het is goed je te 
realiseren dat non-verbale communicatie ver 
reikt, je lichaamstaal wordt bijvoorbeeld ook 
aan de andere kant van het veld opgepikt door 
je spelers. Wanhopige armgebaren en handen 
voor het gezicht na een foute actie, worden 
echt wel door je spelers gezien en de vraag is 
of ze dat helpt om beter te presteren.   
 
Om de onderlinge non-verbale communicatie 
te verbeteren, helpt het om voorafgaand aan 
de wedstrijd non-verbale tekens met elkaar af 
te stemmen. Vooral bij wedstrijden met veel 
rumoerig publiek, waardoor spelers elkaar 
nauwelijks kunnen verstaan, is non-verbale 
communicatie erg belangrijk. Het voordeel van 
non-verbale teamcommunicatie is dat de 
tegenstanders deze communicatie niet horen 
en/of begrijpen, waardoor zij minder snel 
zullen reageren. Hierdoor wordt hun hande-
lingssnelheid trager, terwijl die van jullie team 
juist omhooggaat, omdat je met één teken al 
weet wat er bedoeld wordt.  

Bij verbale communicatie kun je denken aan de 
woorden die je gebruikt en de manier waarop 
je deze woorden uitspreekt. Bijvoorbeeld waar 
je de klemtoon legt, hoe hard je spreekt en met 
welk tempo.  
 
Coach je op een rustige, duidelijke manier? Of 
sta je continue te schreeuwen langs de lijn naar 
je spelers? In het laatste geval ben je misschien 
meer je eigen frustraties aan het uiten dan dat 
je je spelers aan het helpen bent. Het blijkt 
namelijk dat sporters beter presteren als ze op 
een positieve manier gecoacht worden. Dat wil 
zeggen dat ze (af en toe) te horen krijgen, wat 
ze moeten doen en/of waar ze op dienen te 
letten en ook complimenten krijgen als ze dit 
goed doen. Als sporters fouten maken, weten 
ze dat meestal zelf ook wel en balen ze daar-
van. Als een coach daar nog meer de nadruk op 
gaat leggen, wordt deze fout in hun hoofd nog 
groter en zijn ze minder met hun aandacht bij 
de volgende actie (wat je juist zou willen).  
 
Dit geldt natuurlijk ook voor de coaching van 
sporters onderling. Hoe reageren sporters op 
elkaar bij een gemiste kans of (onnodige) fout? 
Hoe communiceren ze met elkaar bij achter-

stand of als ‘het niet loopt’? Het is aan te raden 
om dit (ruim) van tevoren met elkaar te bespre-
ken. Wat heeft een speler qua coaching nodig 
van medespelers en van stafleden op verschil-
lende momenten in de wedstrijd? Dit kan 
namelijk per sporter verschillen. Sommigen 
hebben het nodig om op moeilijke momenten 
‘even wakker geschud te worden’, anderen 
hebben dan juist positieve aanmoediging 
nodig en een compliment (‘jammer, wel goed 
vrijgekomen, de volgende is voor jou’). 
 
Eén woord meerdere betekenissen 
Ook kunnen bepaalde (code)woorden met 
elkaar afgesproken worden. Meestal gaan we 
ervan uit dat een woord voor iedereen dezelfde 
betekenis heeft, maar dat blijkt lang niet altijd 
het geval. Weet iedereen bijvoorbeeld wat hij 
precies moet doen als jullie ‘teruggaan naar de 
basis’ of ‘volle bak druk zetten’? Stem van tevo-
ren met elkaar af wat je exact verstaat onder 
veel gebruikte coachtermen. Doe dat zoveel 
mogelijk in handelingstaal (acties). Hoe 
concreter, hoe beter. 
 
Richt je op wat je wilt bereiken 
Je communicatie wordt beter als je je richt op 
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datgene wat je wil bereiken in plaats van 
vermijden. Dus in plaats van ‘Jongens, tweede 
helft laten we ons niet onder druk zetten, ik wil 
veel minder balverlies zien en nu niet de kopjes 
laten hangen!’ kun je beter communiceren 
‘tweede helft komen we onder druk vandaan 
door… we houden zoveel mogelijk balbezit 
door… en we gaan met opgeheven hoofd en 
borst vooruit het veld op!’  
 
Je hersenen hebben namelijk moeite met 
ontkenningen zoals ‘niet’ en ‘geen’. Dus als je 
tegen je speler zegt ‘zorg dat je geen onnodige 
fouten maakt’ is hij (bewust of onbewust) meer 
bezig met ‘onnodige fouten maken’ waardoor 
de kans juist groter wordt dat hij fouten gaat 
maken. Dit is het bekende principe van ‘denk 
nu niet aan de roze olifant’ terwijl er waar-
schijnlijk nu tijdens het lezen toch een roze 
olifant bij je opkomt. 
 
Hoeveelheid communicatie 
Ben je tijdens de wedstrijd continu aan het 
praten tegen je spelers en begeleid je elke stap, 
die ze zetten? Of kun je het meer loslaten en de 
spelers het zelf laten oplossen? Het risico bij te 

veel coaching is dat spelers zich gaan afsluiten 
voor de continue stroom aan informatie (‘Laat 
die coach maar lullen’) en ze niet leren om zelf 
met oplossingen te komen. Hierdoor worden ze 
van jou afhankelijk en voeren ze meer orders 
uit, dan dat ze zelf nadenken. Hun spelinzicht 
wordt daardoor niet beter. Ze noemen dit ook 
wel ‘Joystick coaching’.  
 
Verantwoordelijk voor je communicatie 
Als de speler het niet begrijpt terwijl je het al zo 
vaak hebt uitgelegd, laat je het er dan bij zitten? 
Geef je de speler de schuld? Vind je hem onge-
motiveerd? Was hij er met zijn kop weer niet bij? 
Of ben je ook bereid om naar je zelf te kijken? 
Heb jij het (voor hem) op de juiste manier uitge-
legd? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden… 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je commu-
nicatie. Merk je aan de respons van de ander 
dat je boodschap niet overkomt, dan is het aan 
jou om te kijken hoe je het anders kunt bren-
gen. Misschien met behulp van videobeelden, 
het nabootsen van wedstrijdsituaties op het 
veld, zelf aan de speler vragen hoe hij het zou 
oplossen, medespelers erbij betrekken, enz. 

Interpretatie van communicatie 
Tot slot is het goed om te realiseren dat ieder-
een de wereld bekijkt door zijn eigen bril. Via 
onze zintuigen komen er per seconde ruim een 
miljoen prikkels binnen. Als we al deze prikkels 
bewust zouden registreren, werden we hele-
maal horendol. Vandaar dat we deze prikkels 
filteren en er een eigen beeld van maken. Dat 
beeld roept bepaalde gevoelens op, die weer 
van invloed zijn op ons gedrag. Daarom is het 
ook niet de situatie zelf die maakt hoe we ons 
voelen, maar de manier waarop we de situatie 
interpreteren. Omdat iedereen andere filters 
heeft, kunnen dezelfde situaties en communi-
catie op verschillende manieren geïnterpre-
teerd worden. Wees je daar bewust van en 
check regelmatig of je communicatie is over-
gekomen zoals je bedoelde.  
 
Gertjan Verbeek gaf hier een mooi voorbeeld 
van toen hij sprak tegen journalisten:  
´Vorige week zaten wij hier ook tegenover 
elkaar. De volgende dag las ik in vier kranten 
verschillende verhalen. Terwijl jullie dezelfde 
Gertjan Verbeek iets hebben horen zeggen en 
de rode draad in mijn verhaal heel duidelijk 
was. Maar ik word er niet boos om, hoor. Mijn 
assistent heeft onze laatste wedstrijd ook 
anders beleefd dan ik en als ik het aan mijn 
spelers zou vragen, krijg ik waarschijnlijk elf 
verschillende verhalen.´ 
 
Bron: Voetbal International 
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Samenvattend: 
- Voetbal bestaat uit waarnemen, keuzes maken en keuzes uitvoeren. Als het niet gaat zoals 

je wilde, kijk dan samen met je speler op welk niveau dat lag 
- Wees je bewust van je lichaamstaal als coach en als speler. Wat communiceer je ermee en 

wat zou je willen communiceren? 
- Neem de tijd om te achterhalen hoe spelers het liefst gecoacht willen worden door jou als 

coach en door zijn teamgenoten 
- Zorg dat iedereen precies weet bij algemene coachtermen wat hij moet doen op het veld. 

Hoe concreter, hoe beter. 
- Coach op datgene wat je wilt bereiken in plaats van vermijden 
- Zorg ervoor dat je niet teveel coacht langs de lijn. Maak in de trainingen voldoende duide-

lijk wat de bedoeling is en laat spelers daarin meedenken. 
- Jij bent verantwoordelijk voor je communicatie. Als je boodschap niet overkomt, kun je de 

speler de schuld geven, maar beter is om te kijken wat je zelf anders kan doen 
- Check regelmatig of je communicatie op de juiste manier is overgekomen. Iedereen bekijkt 

de wereld door zijn eigen bril, waardoor hij je boodschap anders geïnterpreteerd kan hebben. 

“HET RISICO BIJ TE VEEL COACHING IS DAT SPE-
LERS ZICH GAAN AFSLUITEN VOOR DE CONTINUE 

STROOM AAN INFORMATIE”



Eric Meijers groeide op in een echte voetbalfamilie. Vader Pauke Meijers 
haalde zelfs het Nederlands elftal. De jonge Eric kon aardig ballen en 
speelde jaren in het eerste van sv. Hatert. Ook op school was Meijers 
voornamelijk met sport bezig. Aan het CIOS behaalde hij al op zijn eenen-
twintigste zijn TC1, iets waar menig voetbaltrainer nu alleen nog maar 
van kan dromen. Als speler schitterde Meijers tot zijn zevenentwintigste 
in het eerste elftal van sv. Hatert, maar daarna moest hij noodgedwon-
gen stoppen wegens een zware blessure. Het bleek het startschot voor 
een lange trainerscarrière. “Toen ik noodgedwongen moest stoppen als 
voetballer gaf de club mij de kans om aan de slag te gaan als hoofdtrai-
ner. Ik had mijn diploma’s behaald via het CIOS en was al actief als trai-
ner in de jeugd. De club geloofde in mijn kennis en ambitie en dus 
besloten we samen de gok te wagen. Ik werd al voor mijn dertigste trai-
ner van een eerste elftal. Dit bleek een droomstart. Met Hatert beleefden 
we fantastische jaren, wonnen we periodes en promoveerden we twee 
keer naar de hoofdklasse. Als je dat meemaakt als beginnend trainer 
kan je alleen maar trots zijn. Na Hatert volgde drie seizoenen bij RKHVV 
en daarna maakte ik de overstap naar Achilles’29. Dit bleek mijn thuis. 
Ik kan nu wel zeggen dat Achilles echt mijn kindje is. Ik heb zoveel 
meegemaakt daar, dat zal voor altijd mijn club blijven.”  

Als trainer heb je tijd nodig 
“Als trainer geloof ik heel erg in een lange termijn samenwerking. Ik vind 
het belachelijk dat veel clubs het vertrouwen in een trainer soms al na 
één seizoen opzeggen. Als je kijkt naar de grootste prestaties in de voet-
balwereld zie je dat dit successen zijn die vaak behaald worden met een 
trainer die er al jaren zit. Kijk naar Mourinho bij Real Madrid, Alex Fergu-
son bij United en Jürgen Klopp bij Liverpool. Je hebt als trainer tijd nodig 
om echt verandering aan te brengen binnen een team en organisatie. 

BOEK 
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Van kroonprins tot kutkeeper 
De imposante carrière van de bekendste amateurtrainer van Nederland 

Hij is misschien wel de bekendste amateurtrainer 
van Nederland; Eric Meijers. De geboren Nijmege-
naar behaalde grote successen met onder andere 
sv. Hatert en Achilles’29, maakte als trainer zijn 
debuut in het betaald voetbal met Helmond Sport en 
werd landelijk bekend na aanleiding van de docu-
mentaire Voetbal is Oorlog, waar hij als trainer van 
het tegen degradatie strijdende Achilles’29 met veel 
inzet en enthousiasme de boel op de rit probeerde te 
krijgen. Zijn uitspraken over de toenmalige keeper 
werden door de heren van Voetbal Inside schaterla-
chend herhaaldelijk bekeken, waarna er zelfs een 
carnavals hit volgde. Maar bovenal is Meijers een 
trainer die al dertig jaar in het vak zit en goede resul-
taten behaalde. Zijn ervaringen zijn nu samengevat 
in een eigen biografie. In ‘Van kroonprins tot kutkee-
per’ krijg je als voetballiefhebber een mooi beeld 
over het leven als trainer op het hoogste 
(amateur)niveau. “Als je wint ligt de wereld aan je 
voeten, maar als je verliest is het bestaan als trainer 
eenzaam. De voetbalwereld is keihard.” 

Tekst: Daan Schoonderwoerd | Beeld: Beeld: Eric Meijers

“JE HEBT ALS TRAINER TIJD NODIG 
OM ECHT VERANDERING  

AAN TE BRENGEN BINNEN EEN TEAM 
EN ORGANISATIE.”
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Het vertrouwen en de samenwerking met de mensen binnen de club is 
dan ook één van de kernfactoren voor het grote succes bij Achilles. We 
hebben daar op amateurniveau eigenlijk alles gewonnen wat te winnen 
viel. We wilden dit doen met clubjongens, maar na elk succes durfden 
we ook hard te zijn en het elftal telkens te verversen met nieuw talent. 
Dit kan alleen als je als trainer en club duidelijk bent en je een plan hebt. 
Ik heb in mijn eerste periode bij Achilles tien jaar met onwijs veel plezier 
gewerkt, maar sprak altijd de ambitie uit om ooit nog het betaald voet-
bal in te gaan. Toen Helmond Sport concreet werd was de keuze dan 
ook snel gemaakt. Ik werd één van de eerste trainers in het betaald 
voetbal zonder enige professionele voetbalachtergrond. Ze noemden 
mij de kroonprins. Maar juist die naam heeft ook tegengezeten. Mijn 
eerste seizoen bij Helmond ging eigenlijk heel goed. We begonnen 
fantastisch met vijf overwinningen op rij en eindigde knap in het linker 
rijtje. Ook het tweede jaar dacht ik dat alles naar behoren ging. Maar uit 
het niets besloot de club mij te ontslaan. We stonden achtste toen ik 
ontslagen werd. Achtste hé, dat heeft Helmond Sport daarna nooit meer 
gehaald. Nu bungelen ze al jaren onderaan. Dat ontslag heeft me wel 
lange tijd achtervolgd. Ik begreep het niet. Ik ben ervan overtuigd dat 
als ik een voetbalachtergrond of grote naam in de wereld was geweest, 
ze dit nooit zo gedaan hadden. Je bent als beginnend trainer in de 
betaald voetbalwereld toch een makkelijk slachtoffer. Het gras lijkt altijd 
groener aan de overkant.“ 
 
Emotionele rollercoaster 
Na het ontslag bij Helmond koos Meijers ervoor even rust te nemen. Dit 
veranderde toen zijn kindje Achilles’29 weer voor de deur stond. De club 

was gepromoveerd naar de toenmalige Jupiler League en natuurlijk leek 
Meijers de juiste man om dit tot een succesvol project te maken. Het 
eerste jaar werd als promovendus met een extreem lage begroting een 
knappe vijftiende plek behaald. Daarmee leek de club met ambitie ook 
de daaropvolgende jaren te willen groeien. Maar toen de financiële situ-
atie openbaar werd gemaakt veranderde alles. ” Al in de voorbereiding 
van het tweede seizoen ging het mis. De Gelderlander maakte de finan-
ciële situatie van de club openbaar en daarmee begon de ellende. Spon-
soren zegden af, de club kwam negatief in het nieuws en veel plannen 
konden niet doorgaan. Het ging van kwaad tot erger. Ik ben dat jaar 
meegezogen in de problemen van de club. Achilles voelde als thuis. Die 
mensen waren mijn familie. Ik heb achter de schermen alles gedaan om 
de club te helpen. Zowel op als buiten het veld. In de documentaire zie 
je de emotie, de frustratie. Het was een emotionele rollercoaster. Na het 
faillissement besloot ik om ook even een jaar niks te doen. Ik moest echt 
even bijkomen. Toen ik was opgeladen klopte VVSB aan. Ondanks dat ik 
daar relatief kort heb gezeten beschouw ik het als één van de beste 
keuzes uit mijn loopbaan. Ik maakte daar kennis met een hele andere 
cultuur. Er was veel minder jaloezie en strijd in de bollenstreek. Als 
Spakenburg niet was gekomen had ik daar denk ik veel langer gezeten. 
Maar de stap naar een grotere club en dichter bij huis was toch aantrek-
kelijk. Uiteindelijk is mijn avontuur bij Spakenburg niet geworden waarop 
ik had gehoopt. Het is een club met hoge verwachtingen en druk van 
buitenaf. Het eerste seizoen was iedereen tevreden, maar dit jaar merkte 
ik al snel dat er zowel bij de staf als club wat onderlinge irritatie was. 
Uiteindelijk is Spakenburg de eerste amateurclub waar ik wegens 
mindere prestaties ben ontslagen.”  

BOEK 



Eenling in een harde wereld 
De biografie ‘Van kroonprins tot kutkeeper’ is tot stand gekomen na een 
idee van Danny van den Broek. De journalist van de Gelderlander heeft al 
jaren veel contact met Meijers en vond na het zien van de documentaire 
Voetbal is Oorlog dat het tijd was om de carrière van de oefenmeester 
vast te leggen op papier. Ondanks dat Meijers eerst sceptisch was ging 
hij uiteindelijk overstag. “ Ik had een goede klik met Danny en besloot 
het avontuur aan te gaan. Helaas liep het niet wat we gehoopt hadden. 
Danny werd ernstig ziek en het schrijven moest hij even links laten liggen. 
Zijn ziekte bleek erger dan wij hadden gedacht en ondanks zijn strijd is 
Danny op 7 april 2021 overleden. Voor mij was het dan ook letterlijk einde 
verhaal, het hoefde niet meer. Tot Jan Sommerdijk, journalist van omroep 
Gelderland aanbood de laatste twee hoofdstukken te schrijven. Juist om 
Danny van den Broek te eren. Dit besloten we te doen. Hoe mooi is het 
dat we nu op 7 april 2022, precies een jaar na zijn overlijden het boek 

zullen presenteren. Een deel van de opbrengst zal ook gaan naar stich-
ting Melanoom. Ik hoop dat ik met mijn boek jonge trainers kan inspire-
ren. Uiteindelijk kan ik na dertig jaar concluderen dat het vak als trainer 
er eentje is van een eenling in een harde wereld. Je moet sterk in je 
schoenen staan wil je slagen in de hogere competities. In dertig jaar is 
er eigenlijk weinig veranderd. Als je wint is iedereen tevreden, maar als 
je een halfjaar later verliest kan de stemming compleet omslaan. Uitein-
delijk geloof ik erin dat je omgang met de spelers en mensen binnen een 
vereniging de sleutel tot succes zijn. Je kan nog tactisch zo sterk zijn, 
maar als mensen niet voor je door het vuur willen gaan kan je weinig met 
al die kennis. Door sociale media en de snelle verandering in de huidige 
tijd is de wereld individualistischer geworden. Juist in een voetbalteam 
moet je die groepsdynamiek weer zien te creëren. Wat er in de toekomst 
gaat komen moet nog blijken. Maar stoppen wil ik nog niet. Het trai-
nershart klopt na dertig jaar nog altijd even hard.”   

BOEK 

31

GETRAINDE CLUBS: 
1992–1999 SV Hatert 
1999–2002 RKHVV 
2002–2012 Achilles '29 
2012–2013 Helmond Sport 
2014–2015 JVC Cuijk 
2015–2018 Achilles '29 
2018–2019 VVSB 
2019–2021 SV Spakenburg

Eric Meijers
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In het ‘gewone leven’ zal een werknemer bij 
tegenvallende prestaties door een leidingge-
vende daarop worden aangesproken. Veelal zal 
dan als gevolg van het geconstateerde 
disfunctioneren een verbetertraject worden 

ingezet. Hoewel de arbeidsovereenkomst met 
een trainer-coach geen resultaatsverbintenis 
is wordt het functioneren van hem/haar beoor-
deeld aan de hand van de onder zijn/haar 
leiding behaalde sportieve resultaten. Als deze 

doorlopend tegenvallen zal er vaak tevens 
sprake zijn van enig ongenoegen in de spelers-
groep. Dat ongenoegen sluimert eerst enige 
tijd. Vervolgens worden de onderlinge verhou-
dingen daardoor beïnvloed. Als de trainer-

JURIDISCH 

De weg van de club  
bij tegenvallende resultaten
Om een bepaald resultaat te bereiken maken coaches gebruik van de mogelijkheid om spelers te wisselen 
tijdens de wedstrijd. Dat ook coaches gedurende het seizoen worden gewisseld is eveneens bekend. Ook 
die ingreep dient om een bepaald resultaat te bereiken. In de meeste gevallen zal het wisselen van de 
coach worden gemotiveerd met de noodzaak om de spiraal van tegenvallende sportieve resultaten te door-
breken. De coach wordt in die gevallen op non-actief gesteld. In tegenstelling tot de gewisselde speler 
weet de coach dat het besluit om hem/haar op non-actief te stellen de opmaat zal zijn naar het einde van 
de arbeidsovereenkomst. 

Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) | Beeld: Shutterstock



coach niet in staat is om het tij te keren wordt 
hem/haar dat aangerekend en volgen uitein-
delijk arbeidsrechtelijke consequenties. 
 
Uit het voorgaande blijkt maar weer eens dat 
een trainer-coach niet alleen een werknemer 
is maar ook de functies van docent, manager, 
psycholoog en therapeut in zich verenigt. 
Tegen de achtergrond daarvan is een verbeter-
traject zoals hiervoor werd genoemd, uitgeslo-
ten. Immers, het volgende weekend vormt een 
nieuw meetmoment. 
 
Het is mij bekend dat er voetbalwerkgevers zijn 
die bij tegenvallende sportieve resultaten niet 
volstaan met het aankondigen van het mogelijk 

beëindigen van de arbeidsovereenkomst met 
de trainer-coach, maar een actieve koers 
kiezen. Deze bestaat dan onder meer uit het 
voeren van gesprekken met de spelers en de 
trainer-coach, zowel afzonderlijk als gezamen-
lijk. In enkele gevallen wordt er zelfs voor geko-
zen om de trainer-coach door een andere 
(meer ervaren) trainer-coach te laten onder-
steunen. Als alle gezamenlijke inspanningen 
dan toch niet tot een kentering hebben geleid, 
kan in elk geval niet worden gezegd dat niet 
alles eraan gedaan is om een gewenste veran-
dering tot stand te brengen. 
 
Het is mij evenzeer bekend dat er ook 
(amateur)voetbalwerkgevers zijn die de trainer-
coach simpelweg meedelen dat als de nega-
tieve resultaten aanhouden, beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst zal volgen. Met die bood-
schap wordt dan volstaan. In een situatie waar-
van in het hiervoor genoemde sprake was, werd 
een trainer-coach twee weken nadat hij op de 
hoogte was gesteld van arbeidsrechtelijke 
consequenties bij ongewijzigd negatieve resul-
taten, op non-actief gesteld. Na de mededeling 
was er een wedstrijd gelijk geëindigd en een 
verloren. In totaal waren er op dat moment 
slechts zeven wedstrijden gespeeld. De trainer-
coach werd daarna op non-actief gesteld. 
Tijdens de door het bestuur van de voetbal-
werkgever belegde bespreking, werd de trai-
ner-coach kort na aanvang van de bespreking 
een beëindigingsovereenkomst voorgelegd. 
Daarin was (onder meer) opgenomen dat hij 
een beëindigingsvergoeding zou ontvangen 
gelijk aan twee bruto maandsalarissen. Dit, 
terwijl de arbeidsovereenkomst geen tussen-
tijds opzegbeding bevatte. Strikt genomen liep 
de trainer-coach dus een risico ten aanzien van 
een eventueel te verkrijgen uitkering krachtens 
de werkloosheidswet. 
 
Terzijde: de hiervoor genoemde situatie 
speelde voordat de Rechtbank Amsterdam, 
sector bestuursrecht zich in 2021 had uitge-
sproken over art. 19 lid 4 Werkloosheidswet. 
De rechtbank heeft daarbij (onder meer) 
bepaald dat een arbeidsovereenkomst – ook 
als die voor bepaalde tijd is aangegaan – gaan-
deweg kan worden aangepast, onder andere 
door het opnemen van een opzegbeding. En 

voorts dat art. 7:667 lid 3 BW aan het overeen-
komen van tussentijdse opzegging van een 
arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd 
wordt aangegaan, de voorwaarde stelt dat het 
opzegbeding schriftelijk wordt vastgelegd. Dat 
geldt dus ook voor een arbeidsovereenkomst 
die al loopt en wordt gewijzigd, aldus de recht-
bank. Met het overeenkomen van het opzeg-
beding in de vaststellingsovereenkomst is naar 
het oordeel van de rechtbank voldaan aan dit 
schriftelijkheidsvereiste. 
 
Kortom, volgens die uitspraak kon de inhoud 
van een vaststellingsovereenkomst ervoor 
zorgdragen een beding van tussentijdse 
opzegging alsnog tussen partijen van kracht 
werd hoewel dat beding in de arbeidsovereen-
komst niet was opgenomen. 
 
In de hiervoor genoemde casus volgde een 
stevig gesprek met het bestuur van de voet-
balwerkgever. 
 
Zij betoogde dat ook de nieuw aangetrokken 
trainer-coach betaald moest worden. Dit bete-
kende volgens het bestuur dat de opgezegde 
trainer er niet op kon rekenen dat hij gedu-
rende de resterende duur van de arbeidsover-
eenkomst nog zou worden betaald. Dat was in 
de begroting niet voorzien, aldus het bestuur. 
De trainer-coach heeft daarop voorgesteld het 
geschil dan maar ter beoordeling voor te 
leggen aan de arbitragecommissie van de 
KNVB. Daarbij werd opgemerkt dat er wel 
enige tijd zou verstrijken voordat de arbitrage-
commissie vonnis zou wijzen. In de tussenlig-
gende periode zou de arbeidsovereenkomst 
van kracht blijven en zou de trainer-coach 
moeten worden doorbetaald. 
 
Hoewel het bestuur aanvankelijk meende dat 
de arbitrale procedure zou moeten worden 
gevolgd, bereikten partijen kort daarna alsnog 
overeenstemming. De trainer-coach werd tot 
het einde van de overeengekomen periode 
betaald. Dat gebeurde niet door betaling van 
het resterende bedrag ineens, maar via de 
overeengekomen periodieke betalingen. De 
arbeidsovereenkomst bleef in stand terwijl de 
trainer-coach werd vrijgesteld van het verrich-
ten van de overeengekomen werkzaamheden.  
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Het lastige van het schrijven van een column in een medium als deze, 
is dat de actualiteit nauwelijks op de voet kan worden gevolgd. 
Immers als ik dit aan het papier toevertrouw is het half maart en 
nadert de deadline met rasse schreden. De verschijningsdatum ligt 
enkele weken later en is er al weer het nodige gebeurd, waardoor de 
actualiteit ruimschoots is achterhaald. Geen kritiek maar gewoon de 
constatering van een feit.  
 
Hadden we eindelijk de hoop dat de coronapandemie zo stilaan op 
zijn eind loopt, was er ineens die zo desastreuze en walgelijke oorlog 

van Poetin. De hoop op een normaal verloop van een voetbaljaargang werd figuurlijk en ook 
letterlijk de bodem is geboord. Als dit blad verschijnt is het met de wetenschap van nu, bijna 
onmogelijk te voorspellen wat dan de actualiteit is. Ja, er is wel hoop maar ook niet meer dan 
dat, terwijl er ook de nodige angst is dat het conflict zich gaat uitbreiden.  
 
Hadden de Russische sporters al de nodige moeite om het dopingspook van zich af te schud-
den, is er dan nu de radicale uitsluiting als gevolg van de sancties. De Russen als de ‘bad guys’ 
en de Oekraïners als de ‘good guys’. Dat het in werkelijkheid natuurlijk altijd ietwat genuan-
ceerder ligt, hoef ik u niet te vertellen. In een oorlog sterft de waarheid als eerste en is het aan 
ons om te filteren wat we als waar willen aannemen.  
 
Toch dwalen mijn gedachten in dit conflict af naar 1988 toen Nederland de Europese titel won 
tegen de Sovjet Unie. Dat was geen Sovjet team, maar gewoon een Oekraïens team met een 
keeper uit Moskou. Dasaev moest toen zwichten voor die fabelachtige knal van van Basten. 
Maar meer nog dan die knal, was er het feit dat het team werd geleid door een trainer die in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn tijd ver vooruit was. Valeri Lobanovski was de coach van 
Dinamo Kiev en de successen van dat team maakten het dat de partijbonzen uit Moskou knar-
setandend moesten aanvaarden dat er in de gehele Sovjetunie geen betere voetballers waren 
dan die uit Kiev. Lobanovski formeerde toen al een team van wetenschappers rond om zich om 
het ideale elftal te formeren en maakte gebruik van videobeelden. Het foutenpercentage moest 
omlaag naar minimaal 15 procent en bovenal was er de absolute eis dat niet de individuele 
capaciteiten, maar bovenal het vermogen om te functioneren in het team de bovenliggende eis 
was. De motorische en conditionele eisen lagen hoog, erg hoog. De veelgehoorde kritiek dat het 
robotvoetbal was en spelers zich nauwelijks konden ontplooien, is in de loop der tijd al lang 
ingehaald, want in het hedendaagse sport en voetbal is het gebruik van wetenschap en digitale 
middelen gemeengoed. Talenten die niet het vermogen bezitten om te luisteren of zich te schik-
ken naar de wetten van de topsport en daardoor afhaken, zijn er in overvloed.  
 
Lobanovski had dat in de tachtiger jaren van de vorige eeuw al lang door. Waar de Oekraïner 
zich wel in onderscheidde met de trainers van nu is de welhaast serene rust waarin de man op 
bank wat. Het ietwat wiegende bovenlijf, maar verder in absolute rust staat in schril contrast 
met de toch veelal opgewonden standjes zoals bv. een Klopp, Conte of Simeone. Hij wist dat 
zijn werk gedaan was en moest vertrouwen op de uitvoering op het veld.  
 
Hij stierf in 2002 op de leeftijd van 63 jaar. In 2016 werd er in Kiev een monument voor hem 
onthuld, waarvan we moeten hopen dat de Russische waanzin dit beeld niet kapot bombardeert.   
  
Hans Bijvank 
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