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Het is begin juni en we hebben, na twee jaar corona, eindelijk weer een 
volledige competitie kunnen afronden/uitspelen. We hebben weer 
winnaars en dus ook weer verliezers en degradanten. Maar bij sport hoort 
nu eenmaal winnen en verliezen, hoe hard dit soms ook kan zijn. Ook als 
VVON hebben we in de afgelopen maanden weer de dingen kunnen doen 
die onze leden van ons verwachten.  
 
We hebben bijvoorbeeld weer kunnen bijscholen, we hebben leden in het 
zonnetje kunnen zetten vanwege hun langdurige en trouwe lidmaatschap 
van 25, 40 en zelfs 50 jaar en we hebben ook weer VVON Awards kunnen 
uitreiken aan ‘de beste trainer-coach’ (gekozen door collega’s) in elk van 
onze zes districten. In dit magazine treft u een overzicht aan van alle acht-
tien genomineerde kandidaten en de zes uiteindelijke winnaars van een 
VVON Award. Dit jaar hebben we voor het eerst de Awards uitgereikt voor-
afgaande aan een thuiswedstrijd van de Award winnaars. En hoewel we 
deze wijze van uitreiken nog zullen evalueren, lijkt dit, wanneer we afgaan 
op de eerste reacties, geenszins een verkeerde keuze te zijn geweest. De 
tijd zal leren hoe we hier mee verder gaan. 
 
In het afgelopen seizoen hebben we ook weer veelvuldig leden moeten 
ondersteunen bij (dreigende) arbeidsconflicten. Wij vinden het dan altijd 
bijzonder prettig wanneer er een (getekende) arbeidsovereenkomst 
beschikbaar is waarin de overeengekomen afspraken schriftelijk zijn vast-
gelegd. We maken ons echter steeds meer zorgen over situaties waarbij 
leden voor het verrichten van werkzaamheden als trainer-coach een ‘Over-
eenkomst van Opdracht’ sluiten. Wanneer je als trainer ZZP’er bent en 
voor meer opdrachtgevers soortgelijke werkzaamheden verricht, dan kan 
de keuze om te kiezen voor een ‘Overeenkomst van Opdracht’ een logi-
sche zijn. Echter, wanneer je géén zelfstandige bent, niet bent inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel, niet beschikt over een 
Btw-nummer en géén BTW belaste facturen verstuurt voor verrichte dien-
sten, dan kun je grote vraagtekens zetten bij de keuze voor een ‘Over-
eenkomst van Opdracht’. Ons dringende advies is om, wanneer je geen 
zelfstandige bent, altijd gebruik te maken van een arbeidsovereenkomst. 
Verderop in dit magazine staan we uitgebreid stil bij dit onderwerp. Ik raad 
u dringend aan om het artikel, waarin we ingaan op het verschil tussen 
een arbeidsovereenkomst en ‘Overeenkomst van Opdracht’, goed te lezen 

en bij voorkeur hier ook naar te handelen wanneer u in gesprek gaat met 
een voetbalvereniging die u wil contracteren middels een ‘Overeenkomst 
van Opdracht’. Wanneer u vragen heeft of iets niet duidelijk is, vraag de 
VVON dan altijd om advies voordat u ergens mee akkoord gaat. 
 
Tot slot nog het volgende. Onlangs heeft onze secretaris Jan de Gier 
aangegeven dat hij per 1 januari 2023 wil gaan stoppen met zijn werk-
zaamheden voor de VVON. Hoewel Jan eerst nog het idee had om nog 
een paar jaar door te gaan, heeft hij dus anders besloten. En hoewel we 
het ontzettend jammer vinden dat hij eerder dan gepland gaat stoppen, 
respecteren wij uiteraard zijn keuze. Er is namelijk ook nog meer dan de 
VVON en voetbal. Op korte termijn komen wij met een functieprofiel voor 
deze betaalde functie (ongeveer 20 uur per week) en zal de werving voor 
een opvolger van Jan worden opgestart. 
 
Ik wens u een fijne vakantie toe en veel plezier bij het lezen van dit maga-
zine. 
 
Arnold Westen 
3 juni 2022 
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Terwijl de hoofdmacht van de Limburgers in de 
Eredivisie in de onderste regionen bivakkeerde, 
maakte Ultee maar wat graag tijd vrij voor zijn 
(beginnende) vakbroeders. “Ik ben zelf als trai-
ner begonnen bij de F3 van de Utrechtse 
amateurclub DVSU en vervolgens heb ik ook 
geprobeerd op allerlei manieren beter te 
worden. Ik kocht dvd’s van Wiel Coerver, ik ging 

naar trainingen toe. Als je alles aanpakt om 
beter te worden, kun je ook daadwerkelijk 
verder komen. Maar dan moet je ook weer wat 
teruggeven. Je wilt iets doen in de hoop dat je 
daar andere mensen mee kunt helpen.” 
 
Daarvoor was een heel programma in elkaar 
gezet. Na een presentatie door Ultee en de 

leden van zijn staf, volgde een veldtraining, 
waarbij de ‘cursisten’ moesten opletten hoe de 
samenwerking tussen de verschillende stafle-
den en hun coaching richting de spelers 
verliep. Ultee was uitgerust met een microfoon, 
waardoor zijn aanwijzingen nauwlettend 
gevolgd konden worden. Punten waar de 
amateurtrainers op moesten letten: 

BIJSCHOLING FORTUNA SITTARD 

Amateurtrainers in de leer bij 
trainersstaf Fortuna Sittard

Liefst 150 amateurtrainers hebben woensdag 23 maart een uniek kijkje in de keuken gekregen bij Fortuna 
Sittard. “Niet dat het hier nou zo perfect gaat, maar op deze manier krijgen ze wel de kans om te kijken hóe 
wij bepaalde dingen doen en waaróm wij die dingen doen”, legt hoofdtrainer Sjors Ultee uit. “We willen 
mensen aan het denken zetten op een leuke manier.” 

Tekst: Bart Bos | Beeld: Bart Bos & Fortuna Sittard



1. Welke rol ligt jou tijdens een training het 
beste en waarom? En hoe werk je het liefste 
samen met andere trainers? 

2. In welke trainer herken jij je tijdens de trai-
ning het meeste? En welke trainer zou jou 
juist goed kunnen aanvullen? 

3. Wat valt je op in de samenwerking tussen 
de trainers? 

4. Wat valt je op in de beïnvloeding van de 
spelers door de verschillende trainers? 

Inkijkje 
“We willen graag een inkijkje geven in de 
samenwerking binnen onze staf”, zegt Ultee. 
“Van tevoren geven al onze stafleden in zeven 
minuten per persoon een uitleg van wat zij 
doen. En op het veld doen we drie verschil-
lende oefeningen, die totaal los van elkaar 
staan. Het doel is dat mensen na gaan denken 
over hoe ze hun eigen staf indelen. Wie moeten 
ze bijvoorbeeld naast zich hebben als assis-

tent-trainer? Of, als ze zelf assistent zijn, welke 
hoofdtrainer zouden ze dan willen? En waarin 
moeten ze zich specialiseren om verder te 
komen als trainer?” 
 
Specialiseren is wel het toverwoord voor Ultee. 
De Utrechter is zich er terdege van bewust dat 
de staf waar hij bij Fortuna Sittard leiding aan 
mag geven slechts een utopie zal zijn voor de 
amateurtrainers die deze woensdag te gast zijn 
in het stadion aan de Milaanstraat. “En daarom 
gaat het vooral om keuzes maken. Wat heb je 
het meeste nodig: kies je bijvoorbeeld voor een 
video-analist of heb je liever een krachttrainer.” 
Fortuna heeft ook keuzes moeten maken. “Zo 
hebben wij geen eigen dokter. We hebben een 
goede medische staf, maar mogen ook 
gebruikmaken van een huisarts in Sittard, die 
bijspringt als het kan.” 
 
Fortuna heeft echter wel een keeperstrainer, 
verschillende linie-trainers, een video- en data-
analist en een medische/revalidatie staf. “We 
maken elkaar sterker”, zegt video-analist Tjerk 
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van Eggelen. “Dat zie je in de selectie, maar dat 
zie je ook in de staf.” Sjors Ultee is de derde 
hoofdtrainer die Van Eggelen meemaakt. 
“Zowel Sunday Oliseh als Kevin Hofland 
hadden in tegenstelling tot Sjors Ultee een 
redelijk kleine staf. Sjors koos bewust voor een 
grote staf, waarin diverse persoonlijkheden 
zitten, die elkaar kunnen versterken. En ik 

moet eerlijk toegeven dat de stafleden waar wij 
nu mee samenwerken de leukste staf vormen 
die ik bij de club meegemaakt heb. We hebben 
vorig jaar een periode gehad waarin het heel 
goed ging en we maken nu een periode mee 
waarin het wat minder gaat, maar de samen-
werking en de manier van elkaar aanvullen 
blijft fantastisch.” 

Visies 
De trainers die Van Eggelen noemt zijn wel 
verschillend van elkaar. “Het zijn inderdaad 
verschillende persoonlijkheden, met ook 
verschillende visies. Sunday Oliseh heb ik 
slechts zijdelings meegemaakt, maar daarna 
is Kevin Hofland gekomen en Kevin is de 
eerste die mij een serieuze kans heeft gege-
ven als video-analist. Hij heeft ons ook geleid 
naar de Eredivisie, wat natuurlijk fantastisch 
was. Toen het onder hem wat minder ging, 
heeft Sjors het overgenomen; eerst tijdelijk en 
daarna definitief.” 
 
“Maar binnen Fortuna proberen we ook een 
beleid te hebben zonder hoofdtrainer”, zegt 
fysiotherapeut Jeroen Dieteren, “en daar valt 
mijn discipline voor een groot deel ook onder. 
Wij zijn degenen die medische keuzes maken 
en medische onderzoeken doen en dan kan de 
hoofdtrainer niet degene zijn die bepaalt of een 
speler wel of niet geblesseerd is.” “De kracht 
van Fortuna is dat iedereen in zijn waarde 
wordt gelaten en wordt benut op z’n sterke 
punten”, zegt Dominik Vergoossen, die eerder 
als speler (1988-1996) en als jeugdtrainer 
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verbonden was aan Fortuna Sittard en vandaag 
de dag zowel hoofd opleidingen als assistent-
trainer is. Het is niet zo dat ieder staflid op de 
stoel van Sjors Ultee wil zitten. “Nee, zeker niet. 
Die laten we fijn bij Sjors en wij pakken onze 
eigen stoelen.” 
 
Dat geldt ook voor de huidige assistent-trai-
ner Robby Alflen. De voormalig middenvelder 
van Ajax was bij FC Utrecht en Helmond Sport 
zelf hoofdtrainer en koos destijds uitgere-
kend Sjors Ultee als zijn assistent. “Ik wilde 
Sjors er heel graag bij hebben, want ik vond 
hem een groot trainerstalent”, geeft Alflen 
aan. Dat de rollen nu omgedraaid zijn en zijn 
negentien jaar jongere plaatsgenoot nu op 
papier de eindverantwoordelijke is, vindt de 
Utrechter absoluut niet erg. “Als hoofdtrainer 
voel je hoe dan ook meer druk; je bent eind-
verantwoordelijk, wat betekent dat jij bij 
discussies ook de knoop moet doorhakken. 
En als hoofdtrainer heb je ook al die ‘rotklus-
jes’.” Ultee: “Ik denk dat Robby de rolverde-
ling zoals die nu is veel lekkerder vindt. Hij 
kan namelijk nu heel erg in zijn kracht blijven 
zitten met het voetbalgebeuren en van al het 
randgebeuren, ook wel ‘het gezeik’ genoemd, 
heeft hij een stuk minder last.” Dat komt nu 
op het bordje van Ultee. “Veel hoofdtrainers 
vertelden van tevoren al tegen mij: ‘Pas als je 
hoofdtrainer bent, zul je beseffen hoe 
extreem die baan is. Dat kun je niet uitleggen, 
dat kun je niet leren; dat moet je ervaren.’ Ja, 
dat heb ik wel gemerkt.” 
 
Alflen steunt Ultee door dik en dun. “De hoofd-
trainer is de Kop van Jut, dus die zul je te allen 
tijde moeten dekken en bij moeten staan.” Dat 
doet Alflen dan ook, al is dat beslist geen 
opgave, legt hij uit. Alflen noemt Ultee ten 
overstaan van de amateurtrainers zelfs “de 
beste hoofdtrainer die ik gehad heb” en wat 
hem betreft kan Ultee op termijn ook zeker 
hogerop. “Voor hem is het nu zaak vlieguren te 
maken en dan zal hij steeds meer komen 
bovendrijven. Sjors is namelijk heel compleet. 
Hij is superintelligent, een mensenmens, 
didactisch sterk, tactisch goed onderlegd en 
megahandig met computers. Waar andere trai-
ners gaten lieten vallen, doet hij dat niet.”  
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Avondtraining 
Dat was goed te merken tijdens de avondtrai-
ning in het stadion. De training bestond uit drie 
oefenvormen. “In alle drie de vormen is er 
gekozen voor oefeningen waarbij de trainer zelf 
kan kiezen waar de nadruk op gelegd wordt; 
de aanval, de verdediging, de omschakeling 
van verdediging naar aanval óf juist de 
omschakeling van aanval naar verdediging”, 
geeft video-analist Tjerk van Eggelen desge-
vraagd aan. Ultee, die zelf in tegenstelling tot 
assistenten Robby Alflen, Frank Demouge 
(spitsentrainer) en Dominik Vergoossen géén 
profvoetbal gespeeld heeft, legt uit dat iedere 
trainingsvorm tot in de puntjes uitgeschreven 
wordt. “En dan zetten we er altijd in het rood bij 
wat er van ieder afzonderlijk staflid gevraagd 
wordt, zodat ze allemaal weten hoe de rolver-
deling is en iedereen vanuit zijn expertise 
dingen aan kan reiken.” Vergoossen: “Bij de 
ene oefening ben je scheidsrechter, bij een 
andere moet je op buitenspel letten en bij weer 
een andere moet je ballen inspelen, noem maar 
op. Sjors heeft aan het begin van de week alles 
uitgewerkt tot de eerstvolgende wedstrijd. 
Iedere dag bespreken we de training voor.” “En 
we opereren als team naar de spelers toe”, vult 
Alflen aan. 
 
Dat blijkt ook tijdens de avondtraining. Hoewel 
de communicatie voor de bezoekers niet altijd 
even goed te volgen is, valt wel op dat er goed 

samengewerkt wordt door de trainers onder-
ling. De één opereert als aangever bij een oefe-
ning, een ander fungeert als scheidsrechter en 
weer enkele anderen sturen spelers individu-
eel bij. In aanvallend opzicht, maar ook in 
verdedigend opzicht. Want waar het totale 
plaatje bewaakt wordt door Sjors Ultee, is 
iedere assistent-trainer verantwoordelijk voor 
zijn eigen expertise. “Bij een dergelijk grote 
staf zit de kracht ‘m in de specialisatie”, legt 
fysiotherapeut Jeroen Dieteren uit. “We 
hebben hier veel mensen beschikbaar, met 
verschillende achtergronden en verschillende 
kwaliteiten.” Zo zorgen Dieteren en zijn kompa-
nen voor de ‘dagelijkse fysiotherapeutische 
zorg voor de selectiespelers, maar houden zij 
bijvoorbeeld ook het vierwekelijkse periodise-
ringsblok in de gaten. Voor de technische en 
tactische kant wordt Ultee bijgestaan door 
Frank Demouge (voor de spitsen), Robby Alflen 
(voor de middenvelders), Dominik Vergoossen 
(voor de verdedigers) en Patrick Creemers 
(voor de keepers) 
 
Verdedigende organisatie 
Om die reden wordt ook anders gekeken naar 
wedstrijden. Dat kwam misschien wel het best 
tot uiting in de behandeling van de voorgaande 
wedstrijd van Fortuna Sittard; de uitwedstrijd 
bij PSV. Deze ging weliswaar met 5-0 verloren, 
maar, stipte defensietrainer Dominik Vergoos-
sen, die zich bezig dient te houden met de 

verdedigende organisatie bij hoekschoppen, 
terecht aan: “Uit corners kregen we bijna geen 
kans tegen. We kregen er volgens mij twaalf 
tegen, maar er werd er slechts één gevaarlijk 
en dat was dan ook nog eens pas in de 86e 
minuut, toen er bij beide ploegen al vele 
wissels waren geweest en de organisatie daar-
door een beetje weg was. Daar kunnen we nog 
wel wat stappen in maken; wanneer er iemand 
vervangen wordt, moet direct duidelijk zijn hoe 
de rolverdeling dan weer is.” 
 
Het staflid dat misschien wel de meeste uren 
steekt in de eerstvolgende tegenstander is 
video-analist Tjerk van Eggelen. Hij brengt die 
ploeg in kaart, zodat Ultee en zijn veldtrainers 
daar hun voordeel mee kunnen doen. Maar dat 
wil niet zeggen dat Van Eggelen het gros van 
zijn tijd doorbrengt op de tribune van tegen-
standers. Vrijwel iedere training van Fortuna 
zelf wordt namelijk ook gefilmd. En de beelden 
van spelsituaties, maar ook van individuele 
spelers worden dan weer aangeboden aan zijn 
collega-trainers én de spelers zelf.  
 
Je hebt spelers die behoefte hebben ernaar te 
kijken, maar je hebt ook spelers die daar 
minder behoefte aan hebben, merkt Van Egge-
len. “Iedere speler krijgt van mij standaard na 
elke wedstrijd een YouTube-link met al zijn 
beelden. Dan heb je spelers die acht keer 
kijken, maar je hebt ook spelers die niet één 
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keer kijken; dat is aan de speler zelf. Als je het 
goed doceert, zullen ze het heel leuk gaan 
vinden om beelden van zichzelf te zien om 
daarin te zien wat er beter kan.” 
 
Leve de nieuwe generatie voetballers. “De 
gemiddelde jonge speler zit de hele dag op z’n 
telefoon, dus dat maakt het bekijken van beel-
den al een stuk makkelijker.” En ze vragen er 
ook zelf om. “Wanneer Mats Seuntjens een 
panna maakt bij Ben Rienstra is-ie na de trai-
ning als de kippen bij mij om te vragen naar de 
beelden.” Maar de ene speler is de andere niet, 
weet Van Eggelen uit ervaring. “De ene heeft 
een aai over zijn bol nodig en wil graag horen 
wat-ie goed gedaan heeft en tegen de ander 
moet je zes keer zeggen ‘wat loop je nou te 
prutsen’; tsja, dat moet je aanvoelen.” 
 
Keuzes 
Omdat men met fullprofs te maken heeft, is het 
weekschema van Fortuna Sittard vanzelfspre-
kend significant anders dan bij de gemiddelde 
amateurvereniging. “Door de mindere trainin-
gen word je gedwongen veel beter na te 
denken”, zegt Ultee tegen de amateurtrainers. 
“Durf daarom ook keuzes te maken. Voorkom 
dat je alles een beetje gaat doen en daardoor 
niets doet. Dan kun je beter twee dingen heel 
goed doen en vier dingen laten liggen.” 
Vergoossen: “Het is belangrijk dat je probeert 
te doen waar je goed in bent. En als je denkt 
dat je iets nodig hebt, moet je daarvoor een 
ander zoeken. Je kunt niet alles zelf doen. Zoek 
daarom een staf die complementair is; verza-
mel niet alleen maar ja-knikkers om je heen, je 
moet ook mensen hebben die anders denken 
en kwaliteiten hebben op een ander gebied.” 
 
Ultee: “Wees ook inventief. Wanneer je bijvoor-
beeld geen krachttrainer hebt, bel dan een 
fitnessschool in de buurt.” “Ik snap dat niet 
iedere amateurclub iedere week een eigen 
gespecialiseerde fysiotherapeut langs het veld 
kan hebben staan, maar zorg dat je afspraken 
maakt met mensen of praktijken in de buurt, 
waar je een beroep op kunt doen en waar je 
terecht kunt”, zegt ook fysiotherapeut Jeroen 
Dieteren. Zelf maakt hij gebruik van de nieuw-
ste technieken en apparatuur. “Maar die syste-
men zijn duur en het gebruik van die systemen 

is feitelijk nog veel duurder. Want je hebt 
iemand nodig die het snapt en ermee om kan 
gaan en die is vaak nog duurder dan het 
systeem zelf.” Daarbij: “Het monitoren van 
inspanningen met al de meters die wij gebrui-
ken, is vooral interessant wanneer de trai-
ningsintensiteit omhoog gaat. Wanneer je 
maar twee keer in de week traint, is het risico 
op blessures natuurlijk veel lager.” 
 
Als belangrijke tip geeft Ultee de aanwezigen 
mee: “Houd vast aan je visie, geloof daarin en 
evalueer uiteraard.” En vergeet niet, houdt 
Alflen hen voor: “We zitten allemaal in het voet-
bal, omdat we vroeger toen we drie jaar waren 
met een bal onder onze arm liepen. Je moet 
het leuk blijven vinden, want zodra je het niet 
leuk meer vindt, steek je er niet genoeg tijd in.” 
 
Handvatten 
Wel zijn er natuurlijk handvatten die ook 
amateurtrainers kunnen aangrijpen teneinde de 
kwaliteiten van hun spelers te verbeteren en zo 
het niveau van hun elftal op te krikken. Eén 
daarvan is bijvoorbeeld de video-analyse, waar 
tot tevredenheid van Van Eggelen ook in de 
amateurwereld al steeds meer gebruik van 
gemaakt wordt. “Zo ben je voorbereid op wat je 
wilt gaan doen en wat je gaat vertellen naar je 
spelers toe. En ik denk dat op dat ontwikkelge-
bied in het amateurvoetbal nog veel te winnen 

is. Binnen de KNVB en de VVON wordt veel 
gehamerd op praatje-plaatje-daadje en daar 
bereik je nou eenmaal ontzettend veel mee.” 
 
Als voorbeeld noemt Van Eggelen een voor vele 
trainers herkenbare wedstrijdsituatie. “Een 
trainer wil heel graag dat zijn keeper opbouwt 
van achteruit en niet de hele tijd de lange bal 
speelt. Dat geeft hij aan in de besprekingen, 
maar toch zul je die keeper ook daarna nog 
geregeld de lange bal zien spelen, op de 
momenten waarop hij denkt dat er niemand vrij 
staat. Maar wanneer je met de keeper gaat 
zitten om de beelden te bekijken en hem ook 
het vertrouwen geeft dat hij de keuzes die hij 
had in het vervolg ook mág maken, zul je zien 
dat-ie sneller stappen maakt dan wanneer je 
het enkel blijft roepen naar ‘m.” 
 
De beelden kun je individueel behandelen, 
maar ook als team. “Iedere amateurtrainer 
heeft een eigen speelstijl”, weet Van Eggelen. 
“Maar ik denk dat bijna iedere amateurtrainer 
die afstemt op wat ze zien van andere teams. 
En wanneer je daar je spelers op kunt voorbe-
reiden door middel van beelden, maak je het 
voor de spelers veel begrijpelijker.” Maar over-
daad schaadt. “Binnen het amateurvoetbal 
moet je naar mijn idee niet zo veel informatie 
willen geven als wij hier geven.” 
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Ten tijde van deze bijeenkomst – eind maart – 
was Alex Geernaert hoofdtrainer bij ODIN’59, 
dat dit seizoen uitkwam in de Derde Divisie. 13 
mei jongstleden kwam het nieuws naar buiten 
dat de club uit Heemskerk de samenwerking 
met Geernaert beëindigde vanwege een 
verschil van inzichten tussen trainer en de 
spelersgroep.  
 
Geernaert – docent Lichamelijk Opvoeding in 
Zaandam en docent bij de KNVB – dook in 
2006 het trainersvak in. Zo was hij achtereen-
volgens actief in de jeugdopleidingen van FC 
Volendam, Ajax, Qatar en FC Utrecht. Vanaf 
2016 stond hij op eigen benen. Na drie seizoe-
nen Westzaan (vierde klasse) vertrok hij naar 
Assendelft, waar de Noord-Hollander met zijn 
ploeg promoveerde naar de eerste klasse. In 
de zomer van 2021 maakte Geernaert de over-

stap naar ODIN’59, waar hij dus bezig was aan 
zijn eerste seizoen.  
 
“De Derde Divisie is prachtig om in te werken. 
Het is een mooie leeromgeving, waar ik mijzelf 
kan doorontwikkelen”, opende Geernaert voor-
dat hij begon over de functie van spelprincipes. 
“Spelprincipes zijn voor een trainer – en zijn 
ploeg – een houvast en handleiding. In elke 
situatie – training of wedstrijd – gelden deze 
principes. Daar moet je naar toe werken, zodat 
een team een moment krijgt dat iedereen 
hetzelfde gaat denken over voetbal, waarbij de 

principes de rode draad vormen. Het mooie 
aan principes is dat de tegenstander ze moei-
lijk kan ontrafelen. Dat is bij formaties wel zo. 
Mensen zien snel of het 4-3-3 is, of 5-3-2 
bijvoorbeeld. Bij principes is dat wat lastiger, 
ook al is het geen rocket science” 
 
“Elke trainer heeft zijn ideeën over voetbal. Het 
is daarbij aan de trainer dit over te dragen aan 
zijn spelersgroep. Dat kan op verschillende 
manieren. Door heel expliciet te vertellen wat 
ze moeten doen, of door ze de juiste vormen 
aan te bieden waarbij de spelprincipes onbe-
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Het was weer mogelijk; een bijscholing op locatie. Ruim 140 aanwezigen werden in het Noord-Hollandse Heiloo 
getrakteerd op een tweetal presentaties. Zo gaf oud-speler en voormalig trainer Michel Vonk een lezing over 
mentale gezondheid, terwijl hoofdtrainer Alex Geernaert het spits afbeet met zijn ideeën over spelprincipes.  

Tekst en beeld: Marc Doornekamp

“Vertellen, laten zien of doen”

“SPELPRINCIPES ZIJN VOOR EEN TRAINER –  
EN ZIJN PLOEG – EEN HOUVAST EN HANDLEIDING.”

 



wust eigen worden gemaakt, want het mooie 
is dat ideeën geen eenduidige invulling 
hebben. Het maakt niet uit hoe spelers het 
doen, spelers bedenken zelf hoe zij de ideeën 
van de trainer invulling willen geven. Als het 
verplaatsen van het spel een principe is, dan 
kan een team dat op meerdere manieren invul-
len: een lange bal, dribbelen of het gebruiken 
van de derde man. De uitwerking staat niet 
vast. Er zijn meerdere tools die wij kunnen 
gebruiken, maar welke tool gebruiken wij op 
welk moment, daar gaat het om.” 
 
Stiekem leren 
Geernaert heeft de overtuiging dat het vertel-
len over zijn ideeën niet de beste wijze van 
overbrengen is. “Ik kies liever voor het impliciet 
leren, het stiekeme leren. De vorm van een 

oefening doet daarin zijn werk. Aan de teken-
tafel bedenken wij hoe wij onze principes 
kunnen verwerken in oefenvormen. Daarin stel-
len wij regels op, die onze principes versterken. 
Principes gelden altijd, de situatie maakt niet 
uit. Of het een partij- of positiespel is, maakt 
ook niet uit. Wij zoeken naar oefenvormen, die 
meerdere principes combineren. Voor mij zijn 
het verplaatsen van het spel en de derde man 
belangrijk. Daarvoor zoeken wij dan de ideale 
oefenvorm. Door veel te oefenen, automatise-
ren spelers het voor zichzelf.” 
 
Als Geernaert bij een nieuwe club begint – 
zoals afgelopen zomer – moet hij zijn principes 
overdragen aan de spelersgroep. “Hoe ga ik 
ervoor zorgen, dat het gaat leven bij de spelers. 
Dat kan dus door veel te vertellen, maar met 

vertellen overtuig ik de spelers niet voldoende. 
Door het te vertellen met beelden wordt mijn 
verhaal sterker. Voor alle principes zijn er beel-
den beschikbaar. Daarbij maakt het niet uit van 
welk niveau die beelden komen. Het gaat om 
de ideeën. De invulling is aan de spelers.” 
 
Elkaar corrigeren 
“Iedereen, spelers dus ook, zijn van nature 
kritisch. Het kan zijn dat spelers bedenkingen 
hebben bij  de ideeën van de trainer. Zij zullen 
jou meerdere waarom-vragen stellen. Een trai-
ner moet zijn ideeën kunnen onderbouwen, 
zodat hij spelers kan overtuigen en meenemen 
in zijn ideeën. Een trainer gaat nat als hij die 
vraag niet kan beantwoorden. Dat is een start 
die een trainer niet wilt. Het bespreken van 
ideeën is daarom belangrijk. Uiteindelijk wil ik 
– als het gaat om spelprincipes – toewerken 
naar het punt dat spelers elkaar gaan corrige-
ren. Wij hebben bijvoorbeeld het principe 
‘diepte voor breedte’. In een wedstrijd was 
daarvoor een mogelijkheid, maar onze speler 
deed er niets mee. Dat kreeg hij te horen van 
zijn medespelers. Spelers wijzen elkaar op de 
spelprincipes.” 
 
“Heel belangrijk in het implementeren is de 
herhaling. Ook voor de automatisering. Vertel-
len is vergeten, laten zien is onthouden, doen is 
het eigen maken. Ik wil spelers in verschillende 
situaties brengen. Daar gebruiken we oefen-
vormen voor. Die vormen maken we aan de 
hand van onze ideeën of wat we de zaterdag 
ervoor hebben gezien. Wat ging er goed? En 
wat ging er fout? Dat moeten we dan verwer-
ken in onze trainingen. Voor hen is die oefen-
vorm een ‘normale’ positie- of partijvorm. 
Impliciet oefenen ze met derde man of 
verplaatsen van het spel. Door de vormen moet 
het gaan beklijven om het vervolgens tot uiting 
te brengen in een wedstrijd. Ze moeten het 
onbewust bekwaam maken. En natuurlijk 
zitten er oefenvormen bij, waarbij het niet 
beklijft. Het is goed de oefeningen na te 
bespreken met het team. Hun feedback is 
belangrijk. Als zij de juiste dingen benoemen, 
dan zit ik goed. Als ze er juist andere dingen 
uithalen, dan moeten we toch terug naar de 
tekentafel.” Geernaert gaf hierbij een mooi 
betoog over zijn visie op spelprincipes. 
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“EEN TRAINER MOET ZIJN IDEEËN KUNNEN  
ONDERBOUWEN, ZODAT HIJ SPELERS KAN  

OVERTUIGEN EN MEENEMEN IN ZIJN IDEEËN.”

Alex Geernaert 
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Mentale problemen 
Na een korte pauze was het de beurt aan 
Michel Vonk, die de aanwezigen meer vertelde 
over mentale problematiek bij spelers en/of 
trainers. Vonk brak door bij AZ, waarna hij via 
SVV in 1992 belandde bij Manchester City. In 
Engeland speelde de voormalig verdediger ook 
bij Oldham Athletic en Sheffield United om zijn 
carrière in 2001 af te sluiten bij MVV. 
 
Zijn trainerscarrière bracht hem als hoofdtrai-
ner bij Sparta Rotterdam (2011-2013) en 
Telstar (2014-2017). Afgelopen zomer nam de 
Noord-Hollander afscheid bij Jong AZ om zich 
nog meer te focussen op zijn passie: het 
ontwikkelen en begeleiden van spelers. Deze 
spelers klaar maken voor de volgende stap. 
Met zijn bedrijf Vonk Performance Coaching 
begeleidt hij spelers op het gebied van mentale 
ontwikkeling. “Het is een verhaal dat anno 
2022 nog niet veel speelt. We zien wel dat 
steeds meer spelers naar buiten komen met 
hun problemen, die verschillend van aard 
kunnen zijn. Denk hierbij aan stress, angst, 
druk en ga zo maar door”, introduceert Vonk 
het thema.  
Ter verduidelijking van het thema had Vonk een 
vijftal spelers die kampten met mentale proble-
men: Género Zeefuik, Gregory van der Wiel, 
Jeroen van der Lely, Ricardo Kishna en Robert 
Enke. Zo gaf Zeefuik aan te worstelen met zich-

zelf, mede gevormd door de reacties op zijn 
gewicht. Van der Wiel kampte met paniek- en 
angstaanvallen. Van der Lely was goed op de 
training, maar ervoer richting wedstrijden druk. 
Kishna was meerdere keren langdurig gebles-
seerd, dat zijn sporen naliet. Kishna leed aan 
angstaanvallen. Enke was jarenlang depressief 
en pleegde in 2009 zelfmoord.  
 
Taboe doorbreken 
“Dit zijn duidelijke voorbeelden dat ook voet-
ballers kampen met mentale problemen. Het 
praten over mentale problemen was jarenlang 
een taboe. Als je dit vroeger vertelde, was je 
een mietje en had je geen mentaliteit. Je 
mocht niet kwetsbaar zijn. Het wordt nu meer 
geaccepteerd. Het taboe is doorbroken.” 
 
Vonk spreekt zelf ook uit eigen ervaring. “Op de 
trainingen was ik frank en vrij, maar richting een 
wedstrijd kwam er bij mij spanning op te staan. 
Die spanning sloeg op mijn maag, waardoor ik 
last kreeg van braakneigingen. Tijdens de 
warming-up vloeide die spanning weg, waar-
door ik ook weer frank en vrij kon spelen. Toen 
was er nog geen ruimte hierover te praten. In de 
tijd van Manchester City was er gedoe binnen 
de directie en ook de resultaten waren slecht. 
Er was gemor. Dat had ook zijn uitwerking op de 
groep. Tony Book – oud-speler van City – was bij 
het team betrokken en die nam voor de 

wedstrijd altijd twee flessen whisky mee. Dus 
een paar spelers namen even een slokje om de 
spanning weg te nemen. Ik denk niet dat het 
werkt, maar zo werkte dat in die tijd.” 
 
Bij de vraag wie herkent spelers, die kampen 
met mentale problemen, kwamen meerdere 
antwoorden en oorzaken naar voren. “Tegen-
woordig komt er veel op jonge spelers af. In 
1986 waren er bij een wedstrijd twee camera’s 
en dan was het bij Studio Sport kijken of je in 
beeld was. Tegenwoordig is alles direct zicht-
baar op social media. Een speler laat bij wijze 
van spreken een scheet en ook die staat gelijk 
op internet. Social media kan een speler gebrui-
ken om zichzelf te laten zien, maar het kan ook 
tegen een speler gaan werken”, benadrukt 
Vonk. Anno 2022 kan iedereen iets zeggen over 
een ander. Dat kan positief zijn, maar is aan de 
andere kant ook vaak negatief. “Ongemerkt 
hebben meerdere spelers hier last van.” 
 
Presteren onder druk 
Druk is iets onverklaarbaars, maar de ene spor-
ter is daar beter tegen bestand dan de ander. 
Vonk gaf in zijn presentatie een aantal sporters 
aan die boven zichzelf uitstegen ondanks een 
goede portie druk, terwijl hij ook de keerzijde 
van de medaille liet zien waarbij bepaalde 
topsporters niet de absolute verwachte 
topprestatie lieten zien.  
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“Cristiano Ronaldo is een voorbeeld van 
iemand die wel goed onder druk presteert. Bij 
Ronaldo is het: je houdt van hem, of je haat 
hem. Het maakt hem niet uit. Hij presteert. 
Datzelfde geldt voor Ireen Wüst. Op vijf achter-
eenvolgende Olympische Spelen pakte zij een 
gouden medaille. Vier jaar lang werkt zij toe 
naar een nieuwe Spelen en dat voor slechts 
twee minuten keihard schaatsen. Of Max 
Verstappen, die het wel even zou doen op 
Zandvoort. De hele natie verwachtte winst van 
hem. En het lukte hem. Hij won op Zandvoort 
en werd uiteindelijk ook wereldkampioen.” 
 
Bovenstaande namen stonden er toen het 
moest gebeuren. Bij sommigen ging het juist 
niet. Hadden ze last van druk, of mislukten de 
volgende prestaties om andere redenen. “Het 
EK van 2000. De halve finale tegen Italië in de 
Amsterdam Arena, waarin Frank de Boer, Jaap 
Stam en Paul Bosvelt een strafschop misten en 
wij de finale misliepen. Of denk aan Epke 
Zonderland, die als regerend Olympisch kampi-
oen het wel even moest doen in 2016. Dat 
lukte niet. Zonderland viel en liep de medailles 
mis. Of Mathieu van der Poel die op de laatste 

Spelen een favoriet was voor Olympisch goud 
bij het mountainbiken. Ook hij viel en hij moest 
de strijd staken.” 
 
Begeleiding 
Vonk startte zijn eigen bedrijf: Vonk Perfor-
mance Coaching. “Aan de hand van gesprek-

ken gaan we op zoek naar de mentale obsta-
kels. Deze gaan we erkennen, achterhalen en 
daarna verbeteren. Dit geeft een speler of trai-
ner inzicht en helpt bij de persoonlijke ontwik-
keling.” 
 
“In de begeleiding kunnen we werken aan vier 
pijlers: motivatie, omgang met spanning en 
stress, concentratie en zelfvertrouwen. De 
mentale problemen concentreren zich vaak tot 
deze pijlers. Bij motivatie kijken we naar de 
mindset, waarom kom ik eigenlijk uit bed? Bij 
spanning en stress kan het gaan om hele 
verschillende zaken: druk van familie, we krij-
gen een andere coach. Wat betekent dat voor 
mij? Of de concurrentiestrijd binnen een team. 
Het is breed. Bij concentratie letten wij op hun 
aandacht. Hoe zit het met de focus? Waar ligt 
hun afleiding? Bij zelfvertrouwen werken aan 
het geloof in zichzelf. Zoals Zlatan Ibrahimovic 
dat bijvoorbeeld heeft. Nadat wij weten waar 
de mentale problemen zitten, kunnen we een 
plan opstellen. Daarbij komen een aantal 
verbeterpunten naar boven. Daar gaan de 
spelers en/of trainers mee aan de slag in hun 
dagelijks leven. Ook ga ik vaak kijken hoe 
diegene zich beweegt op het voetbalveld.” 
 
“Er is nog een hoop te doen, want lang niet alle 
spelers laten het achterste van hun tong zien. 
We zijn op de goede weg”, sluit Vonk af. 

BIJSCHOLING HEILOO 

13

“IN DE BEGELEIDING KUNNEN WE WERKEN AAN 
VIER PIJLERS: MOTIVATIE, OMGANG MET 

SPANNING EN STRESS, CONCENTRATIE EN 
ZELFVERTROUWEN.”

“BIJ RONALDO IS HET: JE HOUDT VAN HEM,  
OF JE HAAT HEM. HET MAAKT HEM NIET UIT.  

HIJ PRESTEERT.”
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Warming-up 
Na een korte opening van Anthony Correia (assistent bij het eerste team 
Telstar en hoofdcoach bij Katwijk) in zaal A, trapte assistent Uli Land-
vreugd af. Hij volgt momenteel zijn UEFA-PRO opleiding en loopt stage 
bij de club. Hij legt uit op welke wijze de warming-up ingezet wordt bij 
Telstar. “Het gaat erom dat body en mind versneld fit gemaakt worden, 
zodat de trainingen optimaal uitgevoerd kunnen worden. De gewrich-
ten, de spieren en de banden moeten klaar zijn. Belangrijk is ook dat 
spelers vooraf goed eten.” 
 
“We onderscheiden drie manieren om spelers op te warmen. Allereerst 
werken we met een activatie warming-up. Deze gebruiken we als de 
spelers een rustdag achter de rug hebben en wat langer hebben stilge-

zeten. Het houdt in dat er rustig gestart wordt met een lage intensiteit. 
Alle lichaamsdelen worden geactiveerd en het duurt bij elkaar ongeveer 
20 minuten. De uitvoering begint ongeveer op 60% van het vermogen en 
gaat langzaam omhoog naar 80%. De tweede vorm die wij gebruiken is 
de wedstrijd warming-up. Dit is om het lijf klaar te maken voor een maxi-
male belasting. Wij werken met oefeningen in een achtvorm die we 
beginnen op 70% uitvoering. Dit wordt opgevoerd naar 100% bij het eind 
van de warming-up. Tot slot hebben we ook nog een recovery warming-
up. Dit is vooral bedoeld om het lichaam versneld te laten herstellen. Dit 
doe je door oefeningen niet explosief uit te voeren maar vooral door 
gecontroleerde bewegingen uit te voeren. Het is ook belangrijk dat er 
ruim te tijd genomen wordt voor het passief en niet verend rekken en 
strekken.” 

BIJSCHOLING TELSTAR 

Op 19 april jongstleden werd een bijscholing georganiseerd in het stadion van Telstar. Door de voltallige 
staf van het eerste team werden circa tweehonderd personen geïnformeerd over de werkwijze bij de eerste-
divisionist. Twee presentaties, één door hoofdtrainer Jonker en de andere door de assistenten, werden 
gevolgd door evenzoveel trainingen. Voor de deelnemers werd het een goed georganiseerd en leerzaam 
dagje onder een prettig lentezonnetje. 

Tekst en beeld: Ruud Bijnen

De visie bij Telstar:      

“Wij zijn er om spelers een goede 
start van hun carrière te bieden”



Positiespel 
Michael Dingsdag is de derde persoon die de microfoon ter hand neemt. 
Ook hij is assistent van Jonker. Na een introductie over zichzelf, vertelt hij 
over diverse manieren om positiespelen te gebruiken in trainingen. “Een 
aantal zaken vinden wij belangrijk bij Telstar. Vanuit de filosofie van 
Andries is het belangrijk dat alles op het scherpst van de snede uitge-
voerd wordt. We verwachten ook gewoon tackles en een kantwissel moet 
koste wat kost voorkomen worden. Spelers laten we zo veel als mogelijk 
vanuit de eigen positie spelen. Zo staan de keepers op de kopse kanten 
en spelen er drie neutrale spelers in het midden. Dat is altijd een aantal 
van onze middenvelders.” 
 
“We willen de eerste bal altijd op de neutrale spelers inspelen. Dat zijn 
onze meest vaardige spelers die snel kunnen handelen en denken. Het 
geeft de andere spelers ook de tijd om positie te kiezen. Vervolgens is 
het aan ons om te spelen met de regels, de tijdsduur te bewaken en met 
de grootte van het speelveld te spelen. De regels waarin we variëren zijn 
bijvoorbeeld: 
- Vrij spel 
- Twee keer raken, de neutralen 2 keer raken 
- Verplicht 2 keer raken 
- Verplicht 3 keer raken 
- Spelers 1 keer raken, de neutralen 2 keer raken 
- Iedereen 1 keer raken (hier hoeven ze niet bij na te denken) 
 
Dat lijkt eenvoudiger dan het is, want vaak moeten we het stilleggen en 
opnieuw uitleggen wat de regels ook al weer zijn in het betreffende tijds-
blok. De arbeids-rustverhouding is bij positiespelen in de warming-up 
van een wedstrijd anders dan bij trainingen. Bij wedstrijden is het 45 
seconden om 45 seconden in een 7 tegen 3. Bij trainingen spelen we in 
een 6 tegen 6 met drie neutrale spelers of in een 10 tegen 10 met vier 
jongens bij de partij in balbezit. Dat doen we een minuut tot anderhalve 
minuut. De afmetingen die we gebruiken zijn klein omdat we denken dat 
de groep gewend moet raken aan hoge druk in kleine ruimte en moet 
leren snel te handelen. Zo gebruiken we voor de vierentwintig spelers 

maar een ruimte van 24 x 24 meter. Het is extreem klein, het geeft geen 
tijd om na te denken en de belasting in sprintafstanden is laag. Andries 
Jonker noemt het ‘voetballen op de postzegel’.” 
 
“In de coaching zijn we als staf in balbezit bezig met het hooghouden 
van het baltempo, het inspelen op het juiste been, het benutten van de 
mensen in het midden, het creëren van een nieuwe passlijn na het inspe-
len en het doorbewegen. We willen graag ook patronen zien als ‘kort-
kort-lang’ in de passlengte, om op die manier het spel naar de ruimte te 
verleggen. Verdedigend willen we dat spelers optimaal gaan samenwer-
ken in het dwingen naar een kant, het dichtzetten van de as, de coach-
ing onderling en het onder druk houden van de mensen in het midden. 
 
Functieprofiel assistent 
Assistent Anthony Correia begint met het takenpakket dat assistenten 
op zich nemen bij Telstar. “Je bent niet alleen maar veldtrainer, maar 
vooral ook amateurpsycholoog. Richting een hoofdtrainer zijn spelers 
niet zo open als tegen een assistent en daar moet je bewust mee 
omgaan. Je bent een steun voor de speler en daarvoor is het belangrijk 
dat je als assistent weet wat er in het hoofd van de jongens leeft. Daar-

BIJSCHOLING TELSTAR 

15



16

naast ben ik ook incidenteel fysieke trainer, vier maal per week team-
trainer en individuele trainer op vrijdagen. Maar buiten het veld komt er 
ook wat werk bij kijken. We analyseren de tegenstander en het eigen 
team en moeten tactische trainingen voorbereiden, waarbij ook de rol 
van de tegenpartij bedacht moet worden. Natuurlijk proberen we ook bij 
te blijven en zijn we bezig met bijscholingen en vakliteratuur.” 
 
“We werken bij Telstar met een grote groep jongens, namelijk achten-
twintig plus vier keepers. Dat betekent dat er altijd tien mannen niet bij 
de selectie zitten. Zij krijgen op vrijdag individuele trainingen. Dan 
komen mijn psychologische skills om de hoek kijken. De afvallers zijn 
altijd minder gemotiveerd en soms zeer teleurgesteld. Zij moeten sterk 
zijn, het kunnen volhouden om toch wat te bereiken in het voetbal. Val 
je af bij Telstar dan zak je als speler terug naar lager dan de tweede divi-
sie en dat beseffen de spelers. We proberen hen ook voor te houden dat 
ze toch veel kunnen leren en bezig moeten blijven met hun persoonlijke 
verbetering. Ook als ze de rol van de tegenstander pakken op de groeps-
trainingen. Dat is leerzaam als de jongens zich daarin verdiepen. We 
spelen namelijk allerlei verschillende spelsystemen.” 
 
(Conditionele) Partijspelen 
Correia vervolgt zijn verhaal over het voetbaltechnische aspect. “Als we 
een partijspel doen, dan is dat altijd in relatie tot onze speelwijze. Om 
optimale progressie te boeken, in goede conditie te komen en bestand 
te zijn tegen de weerstand van tegenstanders, is het belangrijk om de 
intensiteit van de partijspelen zo hoog mogelijk te maken. Hoe doe je 
dat als staf? Welke middelen zijn daarvoor aanwezig? 
- Als trainer moet je er bovenop zitten. Het aanjagen van de spelers is 

een belangrijk onderdeel en dat doe je met de gehele staf. Constant 
verbaal aanmoedigen om alles te geven. 

- In balbezit heb je meer rust. Wijs spelers daarop en zorg dat ze de bal 
afpakken en heroveren zodat ze rust kunnen pakken in balbezit. 

- Geef de verliezer een opdracht. Een extra motivatie die voor veel 
spelers werkt, is het laten uitvoeren van een extra fysieke taak voor 
de verliezer. 

- Beperk het aantal handelingen. Het spel versnelt als de spelers 

minder balcontacten hebben. Het verhoogt de intensiteit. 
- Besef wat veldgrootte kan doen. Is het veld groter dan zijn er meer en 

langere sprints en is het kleiner dan gaat het meer om veel wenden 
en keren. 

- Speel met regels. Dat kan op verschillende manieren. Een keeper kan 
minder tijd gegeven worden, bijvoorbeeld maximaal drie seconden 
balbezit. Ook een corner en inworp binnen enkele seconden laten 
nemen kan bijdragen aan de intensiteit van de partij.” 

 
Trainingssessie 
De spelersgroep gaat het veld op met twee rondjes warmlopen terwijl er 
uitgelegd wordt door de staf. “Tot ze het veld op gaan is de telefoon het 
belangrijkste. Dat moeten ze even kwijt raken”, zegt Jonker. Vervolgens 
worden er 22 spelers begeleid in de warming up door twee trainers. Bij 
de vier keepers staat ook een staflid en er zijn drie mannen die apart 
hersteltraining krijgen. Duidelijk zichtbaar is dat er bij de hoofdgroep op 
een lagere intensiteit gestart wordt van ongeveer 60%. In het tweede 
rondje gaat alles op 80% van het vermogen. “Het is belangrijk dat ieder-
een de oefeningen tot het eind van het parcours uitvoert en niet eerder 
stopt. De kantjes eraf lopen, daar hebben ze alleen zichzelf mee.” De 
spelers krijgen even een minuutje voor zichzelf voordat er overgegaan 
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wordt op intensievere sprintvormen. “Spelers vinden dit een pittige 
warming-up. Hij is ook wat langer dan normaal omdat de spelers een 
paar dagen vrij hebben gehad. Zo proberen we de jongens weer met een 
opbouw in de oefeningen aan de gang te krijgen.” 
 
Oefening op het veld 
Uli Landvreugd begeleidt een oefening ter verbetering van het koppen 
(zie uitgewerkte oefenvormen). Vanaf de tribune legt Jonker uit. “In deze 
oefening kan een opbouw gedaan worden van week tot week bijvoor-
beeld. Vanaf de achterlijn aangooien is het meest eenvoudig. Iets lasti-
ger wordt het als er vanaf de zijkant aangegooid wordt en later is met 
voorzetten te werken. Wij doen deze oefening ongeveer tweewekelijks.” 
 
Een tweede vorm wordt begeleid door Michael Dingsdag (zie uitge-
werkte oefeningen). Het is een positiespel 9 tegen 9 met 4 neutralen. De 
ruimte is ongeveer 20 x 20 meter. “Onder van Gaal bij Bayern speelden 
we dit in een nog kleinere ruimte. Het is niet zwaar belastend maar het 
geeft wel ritme. Het is te gebruiken om de jongens wakker te maken 
voor de vormen later.” Er wordt gevarieerd met regels m.b.t. het aantal 
balcontacten en het verkleinen van de ruimte. De tijd wordt constant 
bewaakt door een van de coaches. 

De derde oefening is een 11 tegen 11. Het draait daarbij om het beter 
leren verdedigen. Elke situatie wordt gestart met een spelhervatting. 
Vrije trappen en corners op verschillende plekken op het veld. “Het zijn 
korte partijen van circa 8 minuten en de spelers zijn nog niet moe. Dan 
mogen we als staf veeleisend zijn. We krijgen veel doelpunten tegen uit 
stilstaande situaties. Vandaar dat we hier op trainen.” 
 
Als laatste en vierde oefening (zie uitgewerkte oefenvormen) wordt er 
opgebouwd zonder druk met een crosspass naar een buitenspeler die 
een voorzet moet geven op drie inlopende aanvallers in de zestien tegen-
over twee verdedigers plus een keeper. Er zit ook een omschakelmoment 
in naar verdedigen als de verdedigers of de keeper de bal veroveren. De 
vier aanvallers moeten dan direct een verdedigende positie innemen. 
Aanvallende looppatronen zijn zichtbaar bij de positionering voor het doel. 
 
Hoofdtrainer Andries Jonker aan het woord 
“Telstar is een opleidingsclub met een totaalbudget van circa €700.000. 
Dat is minder dan sommige clubs uit de Tweede divisie hebben. We 
willen spelers beter maken en een start geven van een mooie carrière. 
En dat lukt ook regelmatig. Met de beperkte financiële middelen die we 
hebben proberen we wel herkenbaar en goed voetbal te spelen. Dat wat 
we wel hebben, proberen we zo goed mogelijk in te zetten. We werken 
met veel vrijwilligers en met mensen die het voor een geringe vergoe-
ding willen doen en dat is hartverwarmend. Het geeft ons een prima staf 
en een kleine organisatie. Maar hoe stellen we de A-selectie dan samen 
met zo een klein budget? Daarvoor werken we samen met een aantal 
scouts, met zaakwaarnemers en we gebruiken het netwerk van de staf. 
Het is vaak zoeken naar goede spelers die willen spelen voor weinig geld 
en die bij ons komen om stappen te maken in hun carrière. Ze moeten 
wel bereid zijn om mee te gaan in wat we willen: hard werken om beter 
te worden. Van onze kant moeten we ook zien dat er potentie is om te 
groeien. Nieuwe spelers trainen hier altijd drie dagen mee zodat we 
kunnen zien of ze geschikt zijn voor Telstar.” 
 
“We leggen altijd uit dat we een opleidingsclub zijn en constant werken 
aan het verbeteren van het individu en het team van individuen. Het gaat 
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erom dat we spelers wezenlijke aandacht geven. Dat betekent dat je veel 
met spelers over voetbal praat, aangeeft wat je wilt, wat hij moet doen 
maar ook aangeeft wat hij doet en hoe hij dat eventueel kan veranderen. 
Coachen is het beïnvloeden van het voetballen, het is je spelers leren 
het spel enigszins te begrijpen. Dat doe je vooral voor en na de wedstrijd 
en tijdens trainingen. Tijdens de wedstrijden is dat een stuk lastiger.” 
 
Ondersteund door beelden van analyses van een tegenstander gaat 
Jonker verder. “Om jongens te verbeteren moeten we met een plan 
komen. We analyseren de tegenpartij en daar bouwen we een strategie 
op richting de wedstrijd. Aan de spelers laten we zien waar de zwaktes 
liggen in alle vier de hoofdmomenten en in de standaard situaties. 
Vervolgens komen we tot een opstelling en een plan. We benoemen ook 
zaken die we uit onze eigen analyse tegenkomen. Als je telkens op 
dezelfde manier doelpunten tegen krijgt, dan moet je dat benoemen. 
Daarnaast geven we ook de boodschap mee dat spelers altijd zelf 
moeten nadenken en dat ze moeten uitvoeren wat we afspreken. Daar 
kun je ze op aanspreken. Strijd leveren is ook een belangrijk punt. Lukt 
het allemaal dan is dat natuurlijk prachtig en daar zijn voorbeelden 
genoeg van. Maar als je vier keer op rij verliest dan komt iedereen naar 
de hoofdtrainer toe: van de barman tot de sponsor en de jeugdtrainer. 
Dan is het belangrijk dat je als coach toch vasthoudt aan je visie, deze 
wel blijft ontwikkelen en altijd daarop stuurt en coacht.” 
 
Tweede training 
Aan het eind van de middag wordt er nog een training gegeven aan de 
groep. Naast een warming-up, een pass- en trapvorm in een W-vorm en 
een positiespel wordt er getraind richting de komende wedstrijd tegen FC 
Eindhoven. Dat gebeurt in een 1-5-1-0 van de eigen verdediging tegen 
1-0-4-3 van de komende tegenstander (zie schema 1). De coaching door 
Correia is gericht op de verdedigende partij. “Wat heb je nodig als verde-
digende partij? Druk op de bal! Hoe doe je dat in deze formatie? Telkens 
moet iemand uitstappen en dat moet gecoacht worden, ook van welke 
kant dat gebeurt. Ondertussen moet daarachter geknepen worden. Het 
is belangrijk om met elkaar heel compact te blijven en de back aan de 
contrakant moet constant bijblijven. Het is belangrijk dat niet wij maar de 
spelers dat zelf gaan zien en gaan coachen. Dat zien wij als onze taak.” 
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“COACHEN IS HET BEÏNVLOEDEN 
VAN HET VOETBALLEN,  

HET IS JE SPELERS LEREN HET SPEL 
ENIGSZINS TE BEGRIJPEN.”

Schema 1



Organisatie: 
- Afmetingen 24x24meter 
- Op twee zijden twee neutrale spelers (keepers) 
- Drie kleuren hesjes. De vier in het midden zijn middenvelders 
- De eerste bal wordt telkens door de trainer ingespeeld naar één 

van de vier neutrale spelers 
- Trainer roept voor welke kleur de bal is 
- Variëren in het aantal keren (verplicht) raken voor iedereen, maar 

eventueel ook voor de neutrale spelers alleen 
 
Coaching: 
- Inspelen op het goede been 
- Vooruit denken en goed gedraaid staan 
- Kort-kort-lang spelen 
- Verdedigend organiseren en coachen 
- Altijd vol gas en vol duels aangaan 

Positiespel 9vs9 plus4

Organisatie: 
- Aan beide kanten op de hoek van de vijfmeter twee rijtjes met 

jongens met ballen 
- Op doelen twee keepers die elkaar afwisselen 
- Midden voor het doel twee rijtjes met jongens op ongeveer 12meter 

van het doel 
- De jongens lopen midden voor het doel in 
- Spelers op de hoeken gooien ballen aan op kophoogte op ongeveer 

6 à 7meter van het doel 
 
Coaching: 
- Let op timing van inlopen en springen 
- Gericht inkoppen 
- Niet met de zijkant van je hoofd maar met het voorhoofd 
- Geef kracht mee en niet op het hoofd laten vallen 

Gooien en koppen

Organisatie: 
- Volle breedte van het veld gebruiken 
- Twee grote doelen tegenover elkaar op ongeveer 30 meter van elkaar 
- Twee keepers op doel, vier aanvallers verspreid over de breedte van 

het veld en twee verdedigers voor het doel in de zestien meter 
- Centrale aanvallers spelen rond met keeper en ook naar de vleugel-

spelers. Ze bepalen zelf het moment waarop er een crossbal gege-
ven wordt 

- Dan lopen overige drie spelers in en wordt een voorzet gegeven 
- Drie overige aanvallers kiezen positie voor het doel 
 
Coaching: 
- Speel de bal telkens voor de man 
- Gekruist inlopen 
- Niet op één lijn ten opzichte van de bal 
- Ben bezig met de timing van het inlopen 
- Als de bal veroverd wordt, de vier in maximaal tempo in blok komen 

naast elkaar net buiten de zestien met kleine afstanden onderling 

Crossbal met afronden
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Van de bestuurstafel

ARBEIDSOVEREENKOMST OF 
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

In de afgelopen periode hebben we regelmatig leden bijgestaan 
die een arbeidsconflict hadden met de vereniging. Nu is het advi-
seren en bijstaan van leden met een arbeidsconflict één van de 
diensten die wij bieden als VVON, dus hier is op zich niets 
vreemds aan.  
 
We maken ons echter steeds meer zorgen over situaties waarbij 
leden voor het verrichten van werkzaamheden als trainer-coach 
een ‘Overeenkomst van Opdracht’ sluiten. Wanneer je als trainer 
ZZP’er bent en voor meer opdrachtgevers soortgelijke werk-
zaamheden verricht, dan kan de keuze om te kiezen voor een 
‘Overeenkomst van Opdracht’ een logische zijn. Echter, wanneer 
je géén zelfstandige bent, niet bent ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel, niet beschikt over een Btw-nummer en géén 
BTW belaste facturen verstuurt voor verrichte diensten, dan kun 
je grote vraagtekens zetten bij de keuze voor een ‘Overeenkomst 
van Opdracht’. Het dringende advies van de VVON is om, wanneer 
je géén zelfstandige bent, altijd gebruik te maken van een 
arbeidsovereenkomst. 
 
Wanneer we aan de trainer-coach vragen waarom hij (toch) 
akkoord is gegaan met het vastleggen van afspraken in een over-
eenkomst van opdracht, dan is het antwoord meestal: ‘Omdat de 
vereniging dit graag op deze wijze wilde’. Als VVON adviseren wij 
echter om hier niet zomaar in mee te gaan. Sterker nog, wanneer 
u géén ZZP’er bent, en dus voorheen nooit werkzaamheden heeft 
verricht die u in rekening heeft gebracht middels een factuur met 
Btw, doe dit dan ook nu niet als trainer-coach bij een voetbal-
vereniging. Voor u als trainer-coach zijn er namelijk geen voor-
delen, maar alleen maar nadelen.  
 
Voordelen overeenkomst van opdracht voor de vereniging = 
nadelen trainer-coach 
 
De vereniging (opdrachtgever) heeft wel voordelen, echter die 
zijn vaak juist weer nadelig voor u als trainer-coach. 

1. De overeenkomst van opdracht is fiscaal voordeliger voor de 
vereniging. De vereniging hoeft bijvoorbeeld geen loonbelasting 
te betalen over de vergoeding die wordt betaald. Dit komt dus 
voor rekening van de opdrachtnemer, de trainer-coach. 
 
2. Opdrachtnemer hoeft niet doorbetaald te worden bij ziekte of 
vakantie. Wordt de opdrachtnemer (de trainer) ziek tijdens het 
uitvoeren van de opdracht, of neemt deze vakantie op? Dan is de 
opdrachtgever niet verplicht de opdrachtnemer door te betalen. 
Er is namelijk geen sprake van loondienst of een dienstverband. 
 
3. Het uitgangspunt is dat de opdrachtgever de overeenkomst 
van opdracht op elk moment kan opzeggen. Hierbij is niet rele-
vant of de overeenkomst van opdracht is aangegaan voor 
bepaalde of onbepaalde tijd. Als trainer ben je dus in feite vogel-
vrij. Zonder reden kan de vereniging van jou als trainer-coach 
afscheid nemen. En vervolgens heb je dus geen recht op een 
WW-uitkering en/of een transitievergoeding. 

Hoe heb jij als trainer-coach de gemaakte afspraken met de vereniging vastgelegd?
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Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer 
van een overeenkomst van opdracht? 
 
Gedurende lange tijd werd aangenomen dat het al of niet bestaan 
van een gezagsverhouding het meest doorslaggevende criterium 
was voor het antwoord op de vraag of er sprake was van een 
arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht. 
Daarnaast speelden ook nog andere factoren een rol zoals: 
 
- de bedoeling van partijen 
- gaat het om een arbeidsprestatie met een incidenteel karak-

ter 
- de wijze van betaling 
- de mate van zelfstandigheid van de opdrachtnemer (de trai-

ner) ten aanzien van de invulling en uitvoering van de arbeid 
- kan de opdrachtnemer zelf zijn werktijden bepalen 
- draagt de opdrachtnemer ondernemersrisico 
- wordt de opdrachtnemer doorbetaald bij ziekte 
- mag de opdrachtnemer zich laten vervangen 
 
Inmiddels is gebleken dat volgens de Hoge Raad twee achter-
eenvolgende vragen moeten worden beantwoord voordat kan 
worden vastgesteld of er sprake is van een arbeidsovereenkomst 
of van een overeenkomst van opdracht. Als eerste moet op basis 
van een bepaalde manier van uitleggen worden vastgesteld welke 
rechten en verplichtingen over en weer zijn aangegaan. Pas nadat 
deze rechten en plichten zijn vastgesteld wordt de tweede vraag 
gesteld, te weten óf, en zo ja, aan welke benoemde overeen-
komst, de tussen partijen gesloten overeenkomst voldoet. 

De VVON is van mening dat vrijwel altijd sprake is van een 
arbeidsverhouding tussen de vereniging/voetbalwerkgever en de 
trainer-coach. Immers, van een arbeidsverhouding is sprake als 
de ene partij (lees: de trainer-coach), de werknemer in dienst van 
de andere partij, de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd 
arbeid verricht. Rechters hebben in het verleden het “in dienst 
van” vaak uitgelegd als een vorm van ondergeschiktheid die voor 
de werknemer bestond uit het volgen van de instructies van de 
werkgever (het materiële werkgeversgezag). Momenteel wordt 
meer en meer gekeken naar de mate waarin de uit te voeren 
werkzaamheden in de organisatie zijn ingebed en behoren tot de 
kernactiviteiten van die organisatie. Volgens de VVON vormen de 
door de trainer-coach te verrichten werkzaamheden (de kurk 
waarop) de kernactiviteiten van de voetbalwerkgever (de vereni-
ging) (drijven), te weten het (georganiseerd en geoefend) kunnen 
spelen van voetbal in competitieverband. 
 
Terzijde kan nog worden opgemerkt dat de trainer-coach ook niet 
de vrijheid heeft om zelf de trainingstijden te bepalen. Ook heeft 
de trainer geen invloed op de tijden van de wedstrijd.  
Een andere belangrijke factor is dat een trainer-coach zich niet 
zomaar door een andere trainer-coach mag en kan laten vervan-
gen. Het zou wel erg vreemd zijn wanneer de trainer-coach een 
(onbekende) vervanger zou sturen om trainingen over te nemen. 
De trainer-coach dient de werkzaamheden persoonlijk te verrich-
ten. Hij/zij is immers geselecteerd op bepaalde competenties en 
op eventueel behaalde resultaten. 
 
Conclusie 
Wanneer je géén ZZP’er bent, kies dan ook nooit voor een over-
eenkomst van opdracht. Ook niet wanneer de verenging dit aan 
u vraagt. Als de vereniging daarentegen de wederzijdse verplich-
tingen wil vastleggen in een overeenkomst van opdracht, leg het 
concept (dus voordat u akkoord gaat) daarvan dan eerst voor aan 
de VVON. Dit kan veel ellende achteraf voorkomen. 
 

Bestuur VVON 



District Noord  
Dick Krommenhoek - Oldeveste ’54 - 1e klasse (Za) 
Karlo Meppelink - vv VKW - 1e klasse (Zo) 
Steven Wuestenenk - Be Quick 1887 - Hoofdklasse (Zo) 
 
District West 1 
Gertjan Tamerus - Koninklijke HFC - 2e Divisie 
Patrick Loenen - Sportlust’46 - 3e Divisie (Za) 
René van der Kooij - USV Hercules - 3e Divisie (Zo) 
 
District Zuid 1 
Jurriaan van Poelje - vv Baronie - Hoofdklasse (Zo) 
Cor Prein – vv WNC - 1e klasse (Za) 
Dennis van der Steen - vv Sliedrecht - 1e klasse (Za) 

District Oost 
Ton Kosterman - sv Juliana ’31 - Hoofdklasse (Zo) 
Jurjan Wouda - Excelsior’31 - 3e Divisie (Za) 
Eric Speelziek - Sparta Nijkerk - 3e Divisie (Za) 
 
District West 2 
Anthony Correia - vv Katwijk - 2e Divisie 
Kees Zethof - vv Noordwijk - 2e Divisie 
Dogan Corneille - Excelsior Maassluis - 2e Divisie 
 
District Zuid 2 
Frans Koenen - sv Venray - 1e klasse (Zo) 
Reinald Boeren - vv Gemert - 3e Divisie (Zo) 
Harrie Gommans - vv Una - 3e Divisie (Zo)
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Vorig jaar zijn de VVON Awards niet uitgereikt omdat er toen, vanwege 
corona, slechts enkele competitiewedstrijden werden gespeeld. Maar 
dit seizoen is er gelukkig wel weer een volledige competitie afgewerkt. 
En dus alle reden om ook dit jaar weer in elk district VVON Awards uit te 
reiken aan de trainers die door collega’s uit de districten zijn gekozen tot 
‘beste trainer-coach seizoen 2021/’22 van het district’. 
 
De procedure 
Om in aanmerking te komen voor een VVON Award dien je werkzaam te 
zijn als hoofdtrainer in het amateurvoetbal op UEFA A niveau of hoger 
(dus 1e klasse of hoger). Daarnaast zijn er criteria (geen eisen) benoemd 
welke gebruikt worden bij het nomineren van de kandidaten. Op onze 
website kun je hier meer over lezen. Het nomineren van de kandidaten 
gebeurt in elk VVON-district door de VVON districts-afgevaardigden. In 
elk van de in totaal zes districten zijn 3 kandidaten genomineerd, dus in 
totaal 18 genomineerden. Vervolgens is er per district digitaal gestemd 
door de leden van het desbetreffende district. De genomineerde trainer 
met de meeste stemmen is de uiteindelijke winnaar geworden van de 
VVON Award. 
 
De uitreiking van de Awards 
Twee jaar geleden zijn de VVON Awards uitgereikt in een besloten bijeen-
komst. Dit had alles te maken met de toen bestaande corona beperkin-
gen om samen te komen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de 
Awards uit te reiken voorafgaande aan een thuiswedstrijd van het elftal 
van de Award winnaar. Wanneer alles volgens plan is verlopen, dan zijn 
de Awards in de periode van 21 mei t/m 6 juni uitgereikt aan de winnaars 
in de zes districten. Uiteraard zullen we de procedure, criteria en de wijze 

waarop de Awards dit jaar zijn uitgereikt evalueren. Leden die hebben 
gestemd, hebben hierover ook al een aantal vragen beantwoord . En deze 
antwoorden zullen we uiteraard ook betrekken bij de evaluatie.  
 
Eén vraag willen we nu alvast beantwoorden. En dat is de vraag waarom 
er niet voor ieder niveau (dus UEFA A, UEFA B en UEFA C) een verkie-
zing c.q. VVON Award is. Het antwoord op deze vraag is dat het absoluut 
onmogelijk is om te komen tot het beoordelen/nomineren van alle 
hoofdtrainers op elk niveau. Die informatie is simpelweg niet beschik-
baar. Nu is het al een bijzonder lastig karwei om te komen tot 18 geno-
mineerden uit een totaal bestand van 268 hoofdtrainers die werkzaam 
zijn op UEFA A niveau. Wanneer je dit ook voor de lagere niveaus zou 
doen, dan wordt het een soort van loterij, en dat willen we absoluut voor-
komen. We gunnen iedereen op elk niveau de verdiende aandacht, maar 
een verkiezing voor alle niveaus is absoluut niet te organiseren. 
 
De 18 genomineerden en de 6 winnaars 
Uiteindelijk hoopt elke genomineerde natuurlijk op het winnen van de 
VVON Award. Maar dit kan er uiteindelijk maar één zijn in elk district. 
Toch kunnen alle genomineerden trots zijn op het feit dat zij tot de geno-
mineerden behoren. De genomineerden zijn gekozen uit een totaal van 
268 trainer-coaches die werkzaam zijn als hoofdtrainer op UEFA A 
niveau (1e klasse t/m 2e divisie). Bijna 30% van al onze leden heeft hun 
stem uitgebracht. Dat wil zeggen dat leden gestemd hebben op een 
kandidaat van hun voorkeur of blanco (geen voorkeur) hebben gestemd. 
Wat ons betreft een prima respons. Hieronder een overzicht van alle 
genomineerden per district. En daarna de zes winnaars en hun eerste 
reactie nadat zij hoorden dat ze de VVON Award hadden gewonnen. 

VVON 

VVON AWARDS SEIZOEN 2021/2022 
De VVON-leden hebben in elk district ‘De beste trainer van het district’ 

seizoen 2021/2022 gekozen

De genomineerden per district



Karlo Meppelink - vv VKW - 1e klasse (Zo) - District Noord 
Karlo Meppelink is bezig aan zijn 3e seizoen bij VKW. Daarnaast is hij 
ook nog jeugdtrainer bij FC Emmen. Hij was eerder trainer van ZZVV, 
Union Emlichheim, Germanicus, HZVV en Vroomshoopse Boys. 
Volgend seizoen maakt Karlo Meppelink de overstap naar derde divi-
sionist vv Staphorst. Momenteel staat Karlo Meppelink met VKW op 
een tweede plek en zijn er kansen op promotie naar de hoofdklasse. 
Karlo maakt bij VKW voornamelijk gebruik van eigen spelers. Bijna 
alle spelers van de selectie hebben de jeugd van VKW doorlopen. 
Een aantal spelers zijn een periode ergens anders actief geweest, 
maar zijn teruggekeerd. Onder leiding van Karlo hebben meerdere 
jeugdspelers hun debuut gemaakt bij het eerste elftal. VKW speelt 
aantrekkelijk voetbal. Het team probeert van achteruit op te bouwen 
en zoekt naar de voetballende oplossing. De trainer gaat in wedstrij-
den uit van de eigen kwaliteiten van zijn selectie en bouwt daarop 

door. Hiermee gaat hij uit van de eigen kracht en combineert hij dit met een realistische blik op de tegenstander. Dit blijft hij ook doen wanneer de 
resultaten even wat minder zijn. Karlo is positief ingesteld en oplossingsgericht. Hij richt zich niet op wat er allemaal niet goed gaat, maar richt zich 
vooral op wat er goed gaat en wil dat verder uitbouwen. De sfeer in de groep blijft daarom goed en dat draagt bij aan de kwaliteit van het team. Karlo 
heeft ook nog een adviserende rol bij de jeugdopleiding. Daarnaast is hij ook altijd bereid zijn kennis te delen met collega's en ook breder binnen 
VKW. Zijn omgang met collega's, arbitrage en de media is altijd uiterst correct en een voorbeeld voor menig trainer. 
 
Reactie van Karlo: ‘Het ongeloof maakte vrij snel plaats voor blijdschap. Wat super leuk. Eerst al super trots op de nominatie en nu ook de VVON-
Award winnen. Super blij. Deze kan ik alleen winnen met dank aan een goed team, goede begeleiding en ondersteuning van de club en suppor-
ters. Dit doen we samen.’ 

VVON 
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De zes winnaars van een VVON Award

Ton Kosterman - sv Juliana ’31 - Hoofdklasse (Zo) - District Oost 
Ton voelt zich vereerd met deze nominatie. Een mooie waardering voor zijn 37 jaar trainerschap, 
waarvan 27 seizoenen als hoofdtrainer. Na de jeugd van A.W.C., Volharding en Olympia’18 werd hij 
op zijn 28ste jaar hoofdtrainer bij E.W.C.’46. Daarna volgde Festilent, A.W.C., Margriet, O.S.S.’20, 
Alverna, Woezik, Wittenhorst en Juliana’31. Daarnaast is Ton bij verschillende verenigingen hoofd 
opleiding en technisch coördinator geweest. Er spelen binnen het voetbal vaak veel externe facto-
ren mee die bepalen of je wel of niet succesvol bent en waar je als trainer geen invloed op hebt 
aldus Ton. Successen behaal je niet alleen. Hiervoor heb je een goed georganiseerde vereniging 
die bij jouw visie en ambitie past en de juiste mensen om je heen nodig. Een staf welke evenwicht 
en vertrouwen uitstraalt en een spelersgroep die in balans is. Ervaring, talent, ambitieuze en kwali-
tatief goede spelers. De selectie van Juliana ’31 bestaat uit een mix van ervaren en jonge ambiti-
euze spelers. De meeste spelers zijn al jaren actief binnen de selectie van Juliana’31. Uit de huidige 
groep komen 7 spelers uit de eigen opleiding. Bij Juliana’31 hanteert Ton een 1:3:4:3 formatie. 
Achterop drie centrale verdedigers en daarvoor 4 middenvelders in een kommetje. Aanvallend 
kiest Ton voor twee schaduw aanvallers en een centrumspits of een 10 en 2 spitsen. Binnen de 
organisatie variëren we tussen hoog staan, midden zone of inzakken. 
 
Reactie van Ton: ‘Ik voel me zeer vereerd, een mooie waardering voor 27 jaar trainerschap .Ik 
bedank Iedereen waarmee ik tijdens mijn hoofdtrainerschap heb mogen werken. In het bijzon-
der mijn familie en gezin. Zonder hun was dit nooit gelukt.’ 
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Gertjan Tamerus - Koninklijke HFC - 2e Divisie - West 1 
Gertjan is inmiddels 10 jaar actief als trainer. Na zijn actieve periode als speler is hij als jeugd-
trainer gestart bij de Koninklijke HFC, waar hij ook hoofd opleidingen is geweest. Vervolgens heeft 
hij als jeugdtrainer gewerkt bij FC Utrecht en Ajax en was hij assistent-trainer bij Telstar. Op dit 
moment is Gertjan hoofdtrainer bij Koninklijke HFC in combinatie met een functie in de jeugdop-
leiding van Ajax. Met zijn elftal bij Koninklijke HFC speelt hij vooral in de formaties 1-5-3-2 en 1-
3-4-3. De spelprincipes blijven daarbij steeds grotendeels hetzelfde. Uiteraard is dit ook 
afhankelijk van de samenstelling van de beschikbare spelersgroep. De uitgangspunten bij balbe-
zit zijn dynamisch aanvallen, veel positiewisselingen en lopende spelers. Bij balbezit tegenstan-
der hoog en energiek druk zetten. Mocht de tegenstander onder de druk uit kunnen spelen, dan 
zal er collectief moeten worden verdedigd. Koninklijke HFC heeft veel talentvolle jeugdspelers 
en sommigen hebben op jonge leeftijd al hun debuut gemaakt. Een goed contact met de jeugd-
trainers binnen de club vindt Gertjan erg belangrijk. Hierdoor krijgt/behoud hij een goed zicht op 
de aanwezige jeugdige talenten die wellicht op korte termijn kunnen instromen in de 1e selec-
tie. Gertjan is een trainer die steeds probeert op een eerlijke, duidelijke en directe manier te 
communiceren met zijn spelers/staf. 
 
Reactie van Gertjan: ‘Heel erg leuk dat ik tot winnaar ben verkozen. Al veel leuke reacties ontvan-
gen bij de nominatie. Had het gezien mijn korte periode als trainer nog net verwacht verkozen 
te worden. De andere twee genomineerden hebben inmiddels ook al een mooie staat van dienst 
opgebouwd.’

Dogan Corneille - Excelsior Maassluis - 2e Divisie - District West 2 
Na een actieve carrière als speler heeft Dogan clubs getraind als 
Noordwijk, Feyenoord jeugd, en IJsselmeervogels. Op dit moment is 
Dogan trainer van Excelsior Maassluis. Het contract met Dogan is 
inmiddels verlengt, en dat is niet voor de eerste keer bij de club uit 
Maassluis. Na dit seizoen gaat hij zijn 5e seizoen in. Het lopende 
seizoen heeft Dogan bewezen dat hij niet alleen met veel plezier bij 
de club werkzaam is, maar ook dat hij prestaties kan combineren 
met een gedegen stuk visie, die samen met de club ontwikkeld is, 
en verder doorontwikkeld wordt. De samenwerking met de spelers-
groep, de staf, technische commissie, bestuur, vrijwilligers en 
overige trainers voelt niet alleen als zeer vertrouwd, maar zorgt ook 
voor een optimale sfeer om te kunnen presteren. Het leveren van 
een bijdrage aan het creëren van een topsportcultuur binnen de 

vereniging, en het (door)ontwikkelen van de spelersgroep, zorgen ervoor dat Dogan zich met Excelsior Maassluis blijft ontwikkelen, en op dit 
moment een verdienstelijke positie op de ranglijst inneemt in de 2e divisie. Na het vertrek van een flink aantal basisspelers, staat er nu toch weer 
een hecht team met potentie. Eén van de hoogtepunten dit seizoen was de uitschakeling van F.C. Emmen in het KNVB-beker toernooi, waarna in 
de achtste finale in de Johan Cruyff Arena werd verloren van Ajax. Maar een prachtige ervaring voor de club, en de trainer, en het bewijs dat zelf-
opgeleide spelers een podium bieden wel degelijk kan leiden tot succes. 
 
Reactie Dogan: ‘Ik ben erg blij en vereerd, maar wil zeker erbij vermelden dat dit mede de verdienste van de club is. Excelsior Maassluis creëert 
inmiddels al jaren het ideale topsportklimaat met beperkte financiële middelen. Door stevig en vooral ook steady beleid te voeren lukt het ons 
steeds weer om op het hoogste amateurniveau te acteren.’
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Jurriaan van Poele - vv Baronie - Hoofdklasse (Zo) - District Zuid 1 
Jurriaan zit in zijn 6e seizoen als trainer-coach van vv Baronie uitko-
mend in de Hoofdklasse B zondag. In zijn eerste jaar is hij gepro-
moveerd en op dit moment is Baronie dichtbij promotie naar de 3e 
divisie. Jurriaan probeert altijd vooruit te denken in de speelwijze 
om de creatieve spelers in de eindfase aan de bal te krijgen. Veel 
diepte in het spel gekoppeld aan creativiteit van achteruit. Hij 
probeert dominant te zijn aan de bal waarbij positiewisselingen 
voorin tussen de drie spelers een aandachtspunt in de aanvallende 
speelwijze is. Zowel aan de bal als zonder bal initiatief nemen is een 
stokpaardje van Jurriaan. Hij wil zijn spelers vooral in hun kracht 
laten spelen. Er wordt geprobeerd steeds hoog druk te zetten en 
dicht bij het doel van de tegenstander de bal te veroveren. Dit levert 
Baronie veel doelpunten op. Dit seizoen hebben drie eigen opge-

leide spelers hun debuut gemaakt waarvan één speler ook vaste kracht is geworden. Jurriaan laat veel spelers van onder-19 meetrainen en onder-
houd veel contact met het hoofd opleidingen en de jeugdtrainers. Jurriaan laat hen kennismaken met de speelwijze van het eerste elftal en hoe je 
dat vertaalt naar trainingen door middel van overleg tussen kader van selectieteams en de hoofdtrainer. Jurriaan heeft veel contact met collega’s 
en de media waarbij hij altijd positief over zijn elftal en zijn club probeert te zijn. Ook schrijft Jurriaan regelmatig een artikel of ontwerpt een cursus, 
en hiermee probeert hij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het amateurvoetbal. 
 
Reactie Jurriaan: ‘Het winnen van de Award vind ik een enorme eer en maakt me trots. Vooral is het ook een mooie waardering van de collega trai-
ners van Zuid 1 die hun stem hebben uitgebracht! Een mooie erkenning. Ik draag deze Award op aan mijn spelersgroep, staf en de club. Ik ben 
hen dankbaar dat ik op mijn eigen manier heb kunnen en mogen werken en om daarmee vervolgens succesvol te kunnen zijn.’

Frans Koenen - sv Venray - 1e klasse (Zo) - District Zuid 2 
In het seizoen 2018/2019 is Frans, samen met zijn assistent Mandy Passon, begonnen bij Sv 
Venray. Frans had de beschikking over een jonge spelersgroep met enkele ervaren spelers. Er zat 
heel veel voetballende potentie in de spelersgroep maar ze misten veel basisprincipes, zowel in 
als ook buiten het veld. Het leggen van een fundering middels herkenbaar spel, goede trainingen, 
onderlinge afspraken en daarbij veel aandacht voor het individu om ze beter te laten voetballen 
stonden voorop. Hierdoor veranderde het team naar een dynamisch geheel waarbij vooral de 
wisselvalligheid langzaam verdween. De staf is kritisch op elkaar en kunnen goed communiceren 
en hebben vertrouwen in ieders vaardigheden. De staf heeft vertrouwen in de spelers en is duide-
lijk richting de spelersgroep. De mening van de spelers is belangrijk en de staf probeert waar 
mogelijk aan te vullen. Belangrijk is vooral in de spiegel kijken en niet naar anderen wijzen. Jeugd-
spelers die potentie hebben en over de juiste ‘mindset’ beschikken laat de staf gefaseerd instro-
men bij het 1ste elftal. Je wordt beoordeeld op wat je brengt, en niet op jouw leeftijd. De 
wedstrijden worden gespeeld in een dynamische creatieve vorm, waarbij er aandacht is voor de 
veldbezetting in aanvallend/verdedigend opzicht. Het resultaat blijft echter altijd de drijvende 
kracht. Na vier jaar kan men constateren dat er een hecht en volwassen team staat dat dyna-
misch voetbal speelt. 
 
Reactie Frans: ‘Deze uitverkiezing is mede een stuk erkenning voor het werk dat wij als team 
hebben geleverd. Extra bijzonder is het omdat collega-trainers op je stemmen. Deze hebben veel 
zicht op de inspanningen die je moet leveren, elke dag weer. Collega trainers bedankt hiervoor!!!’
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Zoals het bij veel trainers begint, zo startte de 
carrière van Evers ook. Een blessure op zijn 
28e zorgde ervoor dat hij trainingen ging 
geven. Later ging hij ook de teams van zijn 
zoon en dochter begeleiden. Ondertussen is hij 
actief als hoofdcoach in Steenderen. Als je over 
de voetbalvelden kijkt, zie je weilanden tot ver 
in de verte. SV Basteom is een fusieclub en 
heeft ongeveer 450 leden. Steenderen is gele-
gen in de gemeente Bronckhorst in de Achter-
hoek en heeft ruim 2000 inwoners. Het 
clubhuis ziet er fantastisch uit en is geheel 

gebouwd door vrijwilligers. Na zo een lange tijd 
een overstap naar een andere club, dat was 
voor Evers best spannend. Het ging goed en al 
snel werd zijn contract verlengd. Ook volgend 
seizoen is hij actief bij Basteom. 
 
Hoe kwam het nu dat hij pas op zijn tweeën-
vijftigste hoofdtrainer werd? “Mijn maatschap-
pelijke carrière is en was altijd heel druk en het 
belette mij om het benodigde trainersdiplo-
ma’s te behalen. Toen Corona opkwam had ik 
ineens veel reistijd die wegviel en daardoor 

meer tijd. Ik dacht, dit is het moment om in te 
stappen op de cursus. Anders gebeurt het 
nooit meer.” Door de pandemie duurde de 
cursus een stuk langer dan gedacht. Daarom 
startte hij dit seizoen met dispensatie aan zijn 
klus bij Basteom. Pas in april jl. behaalde hij 
zijn diploma UEFA-C senioren. 
 
Gevraagd naar wat hem mee en tegenviel, 
bleek het een fijne overgang. “Ik werd direct 
heel goed en warm ontvangen. Het is bij de 
club erg goed georganiseerd vind ik. Er is een 

DEBUTERENDE HOOFDTRAINERS 

Soms debuteren gepassioneerde trainers door omstandigheden wat laat in hun carrière bij een eerste 
elftal. Zo geldt dat voor de in 1969 geboren André Evers. Hij is al vijfentwintig jaar als trainer/coach actief 
op het voetbalveld maar pas dit seizoen voor het eerst hoofdcoach bij een eerste team. Na 24 jaar jeugd-
trainer en tweede elftal-coach te zijn geweest bij HC’03 uit Drempt maakte hij dit jaar de overstap naar SV 
Basteom in Steenderen. We vroegen Evers hoe het zo gelopen is en wat zijn aanpak is. 

Tekst en beeld: Ruud Bijnen

André Evers van SV Basteom:      

Op latere leeftijd debuteren  
als hoofdtrainer 



goede staf om me heen, de faciliteiten zijn 
uitstekend en ik heb een spelersgroep waar 
het prettig mee werken is.” Toch verliep niet 
alles vloeiend bij zijn binnenkomst. “In de voor-
bereiding die ik verdeeld had in twee blokken, 
haakten er na de eerste drie weken zes 
jongens af. Na de start die in het teken stond 
van kennismaking en waarin we zes keer train-
den, kreeg ik te horen dat de jonge talentvolle 
spelers stopten vanwege andere bezigheden 
of omdat ze het te lastig vonden om de 
verplichting twee keer trainen per week te blij-
ven opbrengen. Dat was vervelend omdat je 
kwaliteit ziet wegvallen die je er graag had 
bijgehouden. Mogelijk heeft het te maken met 
de moderne tijd waarin voor de jeugd veel 
mogelijkheden zijn of is het een gevolg van de 
Covid periode geweest.” 
 
Ondanks de versmalde selectie gaat het goed. 
Men staat (bij het interview midden mei) 
zevende van de veertien ploegen en dat past 
bij de doelstelling. “Het niveauverschil tussen 
de onderste en de bovenste is behoorlijk groot 
en wij zitten daar duidelijk tussenin op dit 
moment. Dat betekent dat we wekelijks 
moeten kijken of we het spel moeten maken of 
dat de tegenstander de bal meer zal hebben. 
De trainingen zijn daarom gebaseerd op info 
van de tegenstander in combinatie met wat we 
uit onze eigen analyse halen. Ik werk met doel-
stellingen die we daarop aanpassen. Tegen de 
bovenste drie vier ploegen zijn we meer bezig 
met verdedigen. Dat doen we dan in een blok in 
de zone. Vier verdedigers met kleine afstanden 
ertussen. Het uitstappen en doordekken 
proberen we daar zoveel mogelijk te beperken. 
Drie middenvelders er kort voor. We proberen 
er in de omschakeling uit te komen, ook omdat 
we snelheid voorin hebben en een paar goede 
middenvelders. Het is leuk te zien dat we met 
onze manier van spelen nu punten af wisten te 
pakken van de kampioenskandidaat.” 
 
“De clubs uit het rechterrijtje bestrijden we op 
een andere manier. Daartegen moeten we het 

spel maken. Dat betekent dus dat we veel meer 
op thema’s in balbezit trainen. Hoger druk 
zetten is één van de onderwerpen. Maar ook 
het trainen op een snellere opbouw met het 
actiever inspelen van het middenveld hoort 
daarbij. Daarmee bedoel ik dat we minder snel 
de lange bal hanteren. Het is echter lastiger om 
het spel te maken tegen mindere ploegen. In 
het begin van het seizoen hadden we daar nog 
regelmatig moeite mee. Ons spel tegen die 
teams was wisselvallig maar gelukkig wordt 
het allemaal wat regelmatiger richting het eind 
van het seizoen.” 
 
Progressie dit seizoen is duidelijk zichtbaar 
volgens de 52-jarige coach. Bij de vraag naar 
welke kwaliteiten hij zelf bezit, kan hij deze 
opnoemen maar begint hij met een kritische 
noot over zichzelf. “De emotie weglaten en koel 
analyseren bij een wedstrijd kan nog wel wat 
beter. Enkele weken terug stonden we tegen de 
koploper met 1-0 achter. Tien minuten voor tijd 
gaf ik opdracht om achterin 1 tegen 1 te spelen. 
Dat leverde kort voor tijd de 1-1 op. In de eufo-
rie riep ik het team weer op naar de normale 
veldbezetting te gaan. Achteraf was het verstan-
diger geweest om vol voor de winst te gaan. Met 
een overwinning hadden we nog een kleine 
kans gehad om de laatste periode te bemachti-
gen. De emotie en euforie van de gelijkmaker 
blokkeerde de analyse.” 
 
Mijn kwaliteiten zitten denk ik meer in de 
omgang met de spelers en in de communica-
tieve vaardigheden. Mijn leidinggevende func-
tie in het bedrijfsleven heeft me geleerd om 
soms tussen de jongens te staan en soms er 
boven. Die momenten weet ik goed te kiezen 
denk ik. Mijn besef op welk niveau we spelen 
en wat daarbij past, is denk ik ook wel in orde. 
De jongens volstoppen met ingewikkelde spel-
informatie heeft niet zo veel zin denk ik. 
Spelers mogen wel uitgedaagd worden en de 
lat probeer ik hoger te leggen om in ieder geval 
progressie te blijven maken. Dat is allemaal 
prima mogelijk met deze groep. Naast het 

bezig zijn met groei is de derde helft natuurlijk 
ook essentieel bij ons. Voor mij is dat niet 
alleen omgaan met het team maar ook met de 
tegenstanders, de scheidsrechter, de vrijwilli-
gers en de trouwe supporters. Voor mij zijn dat 
vaak mooie momenten met voor de club 
belangrijke mensen.”  
 
“Soms zijn gesprekjes na de wedstrijd wel eens 
vanuit een kritische houding naar mij als trai-
ner. Het geeft geen druk bij mij. Die leg ik 
mezelf wel op. Ik wil zelf beter worden als trai-
ner en ervoor zorgen dat we als team met 
elkaar vooruitgaan. Over een paar jaar wil ik 
ook graag mijn UEFA-B diploma gaan halen. 
Het lijkt me leuk om ook eens op een wat hoger 
niveau te gaan coachen en terug te gaan naar 
mijn oude club en daar het eerste nog eens te 
begeleiden. Het enige team dat ik daar nog niet 
getraind heb. Maar eerst wat meer ervaring 
opdoen bij deze prachtige club.” 
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André Evers
1997-2000 SV Drempt Vooruit

2e team (reserve 4e klasse)                    

2004-2005 HC’03
2e team (reserve 3e en 4e 
klasse) 

2006-2018 HC’03
O7 t/m O19 (meest 1e en 2e 
klasse) 

2018-2021 HC’03
2e team (reserve 3e en 4e 
klasse) 

2021-heden SV Basteom
1e team (4e klasse) 

“DE JONGENS VOLSTOPPEN MET INGEWIKKELDE 
SPELINFORMATIE HEEFT NIET ZO VEEL ZIN”



Organisatie: 
- 16 spelers, 2 keepers  
- 2 ploegen van 8 spelers, iedere speler heeft een nummer 
- Veldgrootte 30x30meter 
- Keepers tegenover elkaar op grote doelen 
- Starten met 2vs2 45 seconden, naar 3vs3 75 seconden, naar 4vs4 

100seconden en 5vs5 130seconden 
- Dit kun meerdere keren herhalen en telkens in andere teamsamen-

stelling, daar zijn schema’s voor beschikbaar 
 
Coaching: 
- Gericht op 2 spelprincipes maximaal 

Mengvorm Interval intensief / extensief

Voorzetten en loopacties in de zestien

Organisatie: 
- 16 spelers, 1 keeper 
- Verdedigende ploeg 7 + keeper tegen aanvallende partij 8  
- Verdedigende ploeg verdedigd het grote doel en speelt met een 

rijtje van 4 op lijn achterop, met een rijtje van 3 er voor (1-4-3). In 
balbezit kunnen ze scoren op de 3 kleine doelen  

- Aanvallende partij heeft telkens bal uit en speelt in 2-3-3 formatie. 
Aanvallende partij speelt qua spelers in een overtal (keeper niet 
meegerekend) 

 
Coaching (verdedigende ploeg):  
- Compact blijven: geen gaten laten vallen van meer dan 10 meter 

tussen spelers, zowel in lengte als breedte. Spelers bewegen als 
een eenheid mee met de bal 

- Druk op de bal houden: Hoe laag je ook verdedigd, hou druk op de 
bal. Zeker in de buurt van het strafschopgebied. Er verdedigt 
continu 1 speler op de bal (pressen) 

- Het centrum afschermen: De as is cruciaal. Door de as goed bezet 
te houden krijgt de tegenstander geen tijd en ruimte dicht bij het 
doel. Belangrijke rol voor de keeper in coaching en positie (antici-
peren op doorgeschoten bal)    

Zone verdediging in een laag blok
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OEFENVORMEN 

Organisatie: 
- 14 spelers, 2 keepers: 2 ploegen van 7 + keeper 
- In het midden wordt 5 tegen 5 gespeeld. Scoren kan alleen uit een 

voorzet van de zijkant. De bal in het midden minimaal 5 keer rond-
spelen voordat de buitenspelers worden aangespeeld 

- Spelers aan de zijkant maximaal 2 balcontacten 
- Uit de voorzet direct scoren 
- Bij de voorzet komt de buitenspeler aan de andere kant uit de 

neutrale zone en komt ook voor het doel 
 
Coaching: 
- Voorzet tussen keeper en verdedigers wanneer daar de ruimte ligt 
- Teruggetrokken voorzet wanneer verdedigers diep terug staan 
- Lage harde voorzet wanneer vleugelspeler binnen de zestien staat 

om voorzet te geven 
- Hoge voorzet bij 2e paal wanneer keeper dicht bij 1e paal staat 
- Loopacties: spits naar 1e paal, buitenspeler naar 2e paal, midden-

velders naar penaltystip0 en rand zestien 



Vanaf zijn vijftiende jaar is Djordie al trainer. Dat 
is ondertussen bijna negen jaar. Hij doorliep als 
coach diverse jeugdteams, van de E- naar de 
D- naar de C- en de A-jeugd. Ook was hij assis-
tent bij een eerste team, Hoofd Jeugdopleidin-
gen en nu dus hoofdtrainer in Brummen. Het is 
een zondagclub die volgend seizoen overstapt 
naar hetzelfde niveau op de zaterdag. Van der 
Hoop heeft het prima naar zijn zin en gaat ook 
volgend jaar door. Maar hoe kwam hij binnen 
in Brummen? 
 
Binnenkomen 
“Ik had gesolliciteerd bij een andere club en 
daar werd ik niet geselecteerd. Die club had 
echter contact met Brummen en ze gaven mijn 

naam door omdat ze wisten dat ze hier een 
trainer zochten. Daardoor werd ik een van de 
kandidaten. Er volgden gesprekken met de 
spelersraad en het bestuur en uit de laatste 
drie werd ik uiteindelijk gekozen. Toen ik aan 
de slag ging, hoorde je wel dat de leeftijd geen 
issue zal zijn, maar dat is het natuurlijk wel. 
Misschien niet altijd zichtbaar of hoorbaar. Ik 
ben jonger dan de helft van de spelersgroep. 
Het is voor mij zaak om mijn werk zo uit te 
voeren dat het niet meer gaat over mijn leef-
tijd. Het is aan mij om duidelijk te zijn naar 
spelers, een goed functionerend team neer te 
zetten en een goede inhoudelijke visie uit te 
dragen. Dan verdwijnt het onbelangrijke naar 
de achtergrond.” 

Duidelijk zijn 
“De samenwerking verloopt goed tot op heden. In 
de winterstop hadden we een serieus probleem 
door spelers die stopten en meerdere zware bles-
sures. We hebben met elkaar gezocht naar een 
goede oplossing en deze gevonden. Het zaterdag 
tweede team werd opgeheven en dat is aange-
sloten. Dat zegt veel over de bereidheid met 
elkaar om er wat van te maken. Ook het ‘huwelijk’ 
met de spelersgroep is prima. Ik stel me kwets-
baar op en de spelersraad mag me vertellen wat 
ze van mij verwachten. Als ze dat doen en ik kan 
dat leveren, dan kan ik andersom ook meer 
vragen van mijn spelers. Ik geef duidelijk aan 
wat ze van mij kunnen verwachten en zij kunnen 
mij vertellen hoe ze begeleid willen worden.” 

DEBUTERENDE HOOFDTRAINERS 
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Soms zijn trainers even oud, of zelfs jonger, dan de spelers wanneer ze debuteren bij een eerste team. 
Djordie van der Hoop werd aangesteld als hoofdtrainer van zondag derde klasser Sportclub Brummen toen 
hij slechts 23 jaar oud was. Hoe gaat een samenwerking met een team en een club voor een coach van deze 
leeftijd? Wat is zijn aanpak om het gezag te waarborgen? 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Ruud Bijnen & Sportclub Brummen

Djordie van der Hoop:       

Coach zijn als je jonger bent dan 
de helft van je spelersgroep 
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Blijven verbeteren 
“Het gaat mede door de goede verstandhou-
ding dus goed nu. We hadden als doelstelling 
handhaving en we staan zevende en doen drie 
wedstrijden voor het einde nog mee voor de 
periodetitel. Maar als trainer-coach kan ik nog 
veel verbeteren hoor. Ik blijf kritisch naar 
mezelf. Ik vind dat ik nog teveel bezig ben met 
teamverband en nog meer moet kunnen 
melden aan individuele spelers. Meer details 
geven in wat ze kunnen doen. Daarnaast is en 
blijft het maken van geschikte oefenstof met 
variatie een uitdaging voor mij. Het moet ook 
bij de onderdelen van de speelwijze passen 
waar we op trainen. Ik heb zelf een set van 
principes ontwikkeld die ik gebruik voor de 
groep (zie schema 1).” 
 
“Wat me denk ik wel goed af gaat, is de duide-
lijke manier van communiceren. Dat helpt me 
bij het overbrengen van mijn manier van 
spelen. Ik kan het ook goed neerzetten tijdens 
de wedstrijden. Voor mij voelt het goed om 
tussen de groep te staan, maar soms ook erbo-
ven. Ik voel goed wat ze nodig hebben. Daarbij 
kijk ik ook wat past bij de groep. Vanuit mezelf 
en de club willen we aanvallend en initiatiefrijk 
voetbal spelen. Volgens mij wil elke speler 
graag de bal hebben en dus proberen we die 
altijd snel te veroveren en in de ploeg te 
houden. We spelen in een formatie van het 
moderne 1-3-5-2 omdat we geen buitenspe-
lers hebben, maar wel goede backs.” 
 
Spelprincipes 
“Op de dinsdagen trainen we geperiodiseerd. 

Daarbij houd ik niet strak vast aan de methode 
van Verheijen, maar kijk daarbij ook wat de 
groep nodig heeft en hoe de fysieke gesteld-
heid is. De kleine, middelgrote en grote partijen 
worden wel altijd gecoacht vanuit de eigen 
ontwikkelde principes. We zoeken daarvoor de 
principes die beter moeten. Op donderdagen 
trainen we wat groter en kiezen we principes 
uit van de eigen lijst die passen bij de kansen 
die we tegen de komende tegenstander zien. 
Een voorbeeld van zo een spelprincipe is: De 
tegenstander naar de zijkant dwingen door het 
dichtzetten van de as. Dat pas je toe als een 
tegenstander bijvoorbeeld goede middenvel-
ders heeft, die je niet aan de bal wilt krijgen. 
Dan zijn we als staf aan het coachen op hoe een 
speler aan komt lopen, hoe geef je druk, hoe 
houden we de linies compact, wat zijn de ideale 
onderlinge afstanden, et cetera. Maar we trai-
nen ook op plan B. Want als het lukt dan kan 
een tegenstander lang gaan spelen en daar 
moeten we dan ook een antwoord op hebben.” 
 
Ambities 
“We staan met onze aanpak nu op plek zeven 
van de veertien, maar we hebben zelfs nog 
zicht op plek drie. We hebben een jonge groep 
nu door de toevoeging van zaterdag twee en 
kunnen daarmee nog jaren vooruit. De 
uitgangssituatie voor volgend seizoen is dus 
positief en hopelijk kunnen we als doelstelling 
het linker rijtje hanteren. Die ambitie hoop ik 
dat de club ook ziet zitten. Want ambitie heb ik 
ook met het team, maar ook voor mezelf. Ik ben 
nog erg jong begonnen en kan me nog jaren 
ontwikkelen als trainer en coach. Ik wil er 

graag alles voor blijven doen. Dat maakt ook 
dat ik wat kan eisen van de jongens waar ik 
mee werk: zelf goed beslagen ten ijs komen, 
zelf alles goed voorbereiden, dan mag je ook 
wat terug verwachten. Hopelijk kan ik in de 
toekomst naar de hogere diploma’s toewerken 
en zoeken naar waar mijn plafond ligt. Het 
hoogst haalbare zie ik nu wel zitten, maar het 
is van jaar tot jaar kijken of ik die ambitie kan 
waarmaken. Jong beginnen kan ik in ieder 
geval iedereen aanraden.” 

DEBUTERENDE HOOFDTRAINERS 

Djordie van der Hoop  
2013-2014       SV Colmschate’33           

O11-4 

2014-2015       SV Colmschate’33           
O13-3 

2015-2016       SV Colmschate’33           
O13-1 

2016-2018       SV Colmschate’33           
O15-1 

2018-2019       SV Colmschate’33           
O19-1 

2018-2019       Wijhe’92                          
Ass.trainer 1e elftal 

2019-2021       Wijhe’92                           
Hoofd Jeugdopleiding 

2019-2021       Wijhe’92                          
O19-1 

2021-2022       Sportclub Brummen      
Hoofdtrainer 1e elftal

Schema 1



Organisatie: 
- Tijdens deze oefening worden er meerdere spelprincipes in 1 getraind 
- De trainer speelt de bal in naar het viertal in overtal 
- Er wordt een 4 vs 3 + K gespeeld. Overtal moet scoren 
- Drietal moet veroveren. Lukt dat dan het viertal aan de andere kant inspelen 
- Daar vindt opnieuw 4 vs 3 plaats, maar nu blauw met een overtal 
 
Coaching: 
- Verdedigend: houd de as dicht; bal beweegt – team beweegt 
- Omschakelen V-A: herken waar ruimtes ontstaan; diepte volgen door verdedigers = ruimtes ín de 

bal; dekt verdediging hoog door? Ruimte in de rug bespelen 
- Aanvallen: speel naar het overtal toe; sla over en maak met de 3e man een overlap; creëer 2 vs 1 

aan de zijkanten; bezetting voor de goal na overlap 

Van 4 vs 3 + K naar 3 vs 4 + K

Organisatie: 
- Tijdens deze oefening worden er meerdere spelprincipes in 1 getraind 
- Twee vijftallen spelen samen, eentje verdedigt. 
- Na 10 keer rondspelen, scoren op 1 van de 4 goaltjes 
- Verovert het andere team de bal, dan mogen zij meteen scoren op 1 van de 4 goaltjes 
- Wedstrijdvorm van maken en punten per team bijhouden 
 
Coaching: 
- Voorbeelden spelprincipe aanvallend: de bal lang in de as houden; creëer een overtal rondom de 

bal; speel naar het overtal toe 
- Voorbeelden spelprincipe verdedigend: dichthouden van de as; bal naar de zijkant dwingen; in 

een afgesproken zone fel druk zetten op de bal 
- Voorbeeld spelprincipe omschakelen V-A: zoek de dichtstbijzijnde weg naar de goal (meteen 

scoren na verovering); contradiepte maken na verovering (meerdere kanten om te scoren) 
- Voorbeeld spelprincipe omschakelen A-V: zet meteen druk op de bal na balverlies; loop vooruit 

na balverlies; verdedig agressief in de buurt van de bal 

Positiespel 5 vs 5 + 5  

Organisatie: 
- Tijdens deze oefening worden er meerdere spelprincipes in 1 getraind 
- Vorm in 2 organisaties met 2 grote doelen en 4 kleine doeltjes 
- 16-meter lijn breedte; dubbele 16 meter lengte 
- De eerste aanvaller loopt op het doel af en probeert af te werken op het doel met de keeper. 
- Na elke doelpunt of bal uit komt er een nieuwe situatie: van zowel verdedigers als aanvallers 

komt er 1 bij 
 
Coaching: 
- Spelprincipe aanvallend: creëer een overtal door 2 vs 1 aan de zijkant te krijgen middels een 

overlap; contradiepte bij verplaatsing; teruggetrokken voorzet; 
- Spelprincipe verdedigend: dwing de bal naar de zijkant; verdedig fel en agressief in de hotzone; 

bal achteruit – verdedigers vooruit; hanteer zoneverdediging buiten de 16, mandekking binnen 
de 16 

- Spelprincipe omschakelen A-V: verdedig meteen vooruit na balverlies; zet passlijnen (kleine 
doeltjes) dicht en dwing de tegenstander terug 

- Spelprincipe omschakelen V-A: diep lopen/spelen/zien 

Omschakelvorm van 1 vs 1 naar 4 vs 3 (2 organisaties)
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Omdat de vereniging dat in dit geval had 
verzuimd, was een rechtsgeldig tussentijdse 
opzegging dus niet mogelijk. Hoewel de 
vereniging lang bleef volhouden dat zij het bij 

het rechte eind had, werd uiteindelijk ingezien 
dat die stelling niet kon worden volgehouden.  
Partijen hebben alsnog een minnelijke regeling 
bereikt en afscheid van elkaar genomen. 

Uiteraard zijn er voetbalwerkgevers die in de 
schriftelijk opgestelde arbeidsovereenkomst 
een bepaling van tussentijdse opzegging opne-
men. Als daarvan gebruik wordt gemaakt bete-

JURIDISCH 

Eenzijdige tussentijdse opzegging 
vanuit de club en hoe daar mee om 
te gaan als trainer-coach
Het bestuur van vereniging X was van mening dat de arbeidsovereenkomst met de heer A, trainer van de 
eerste elftalselectie van X, tussentijds kon worden opgezegd. Immers, zo meende het bestuur van X, dat 
was met A overeengekomen. Let wel: er was geen schriftelijke versie van een arbeidsovereenkomst maar 
dat deed er volgens X ook niet toe. Volgens het bestuur was een overeenkomst vormvrij. Een mondelinge 
overeenkomst was dus ook rechtsgeldig, aldus het bestuur. Het bestuur had gelijk met betrekking tot de 
vormvrijheid. Echter, zij vergat daarbij dat het soms zinvol is (in bepaalde gevallen: zelfs verplicht) om over-
eenkomsten in een schriftelijke vorm op te maken. De verplichting van een schriftelijke versie van de 
arbeidsovereenkomst geldt ook voor (de rechtsgeldigheid van) de tussentijdse opzegging. Artikel 7:667 lid 
3 BW bepaalt dat een tussentijdse opzegging alleen kan plaatsvinden als dat voor zowel de werknemer als 
de werkgever schriftelijk is overeengekomen. 

Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) | Beeld: Shutterstock
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kent dat niet zonder meer dat de arbeidsover-
eenkomst dan wordt beëindigd. Als de Trainer-
coach het met die tussentijdse opzegging niet 
eens is moet hij/zij in actie komen. Ervan 
uitgaande dat de voetbal werkgever gemoti-
veerd zal hebben aangegeven op grond waar-
van besloten is om de arbeidsovereenkomst 
tussentijds op te zeggen, zal ook de trainer-
coach dat besluit gemotiveerd moeten bestrij-
den. Met dat bestrijden moet niet maanden 
worden gewacht. De termijn om met een 
verzoekschrift tegen de tussentijdse opzeg-
ging op te komen verstrijkt twee maanden na 
de dag waarop de arbeidsovereenkomst is 
geëindigd. Die termijn geldt als vervaltermijn 
en is dus onherroepelijk. 
 

(Te) lang wachten kan ook in andere gevallen 
tot problemen leiden. Dat geldt overigens voor 
zowel de trainer-coach als voor de (amateur) 
voetbalwerkgever. Onlangs nog hoorde ik een 
lid van het bestuur van een voetbalwerkgever 
opmerken dat het arbeidsrecht niet onverkort 
in het amateurvoetbal gold. Op de vraag 
waarom dit zo zou zijn gaf het bestuurslid een 
onduidelijk antwoord. Er zou volgens hem 
sprake zijn van een eigen dynamiek in het 
amateurvoetbal. Dat zou onder andere kunnen 
betekenen dat indien de spelersgroep geen 
vertrouwen meer had in de trainer-coach, de 
laatste diende te vertrekken, aldus het 
bestuurslid. Het gesprek met het bestuurslid 
vond plaats naar aanleiding van een conflict 
met de trainer-coach van de vereniging. De 
trainer-coach was op non-actief gesteld nadat 
er met enkele spelers een verschil van inzicht 
was ontstaan over het “wisselbeleid”. De 
betreffende spelers behoorden tot de ouderen 
van de groep, waren niet altijd bij alle trainin-
gen aanwezig en vertoonden niet de vereiste 
inzet. Het bestuur van de vereniging had de 
assistent-trainer gevraagd de trainingen en 
wedstrijdbegeleiding over te nemen en had het 
daarbij gelaten. Uiteraard had de trainer-coach 
het er niet bij laten zitten. Hij had echter niet 
meer gedaan dan schriftelijk aangegeven dat 
hij het met het besluit om hem op non-actief te 
zetten, niet eens was. Daarna verstreek een 
periode van drie weken waarin ook de vereni-
ging niets van zich liet horen. Toen vervolgens 
ook de betaling uitbleef, meende de trainer-
coach dat de vereniging de maandelijkse beta-
ling moest voldoen. Aan de hand van de 
schriftelijke arbeidsovereenkomst kon worden 
bepaald welke financiële verplichting de 
vereniging met de trainer-coach was overeen-
gekomen. Uit het gesprek met de vereniging 
bleek dat zij van mening was dat de trainer-
coach had berust in de op non-actief stelling 
en deze als een einde van de arbeidsovereen-
komst had geïnterpreteerd. De trainer-coach 
op zijn beurt meende dat er een arbeidsover-
eenkomst was en dat de vereniging de over-
eengekomen vergoeding diende te betalen, 
ook als hij op non-actief gesteld was. Strikt 
genomen heeft de trainer-coach het gelijk aan 
zijn zijde. Echter, dit betekent nog niet dat hij 

niet had moeten handelen. Hij had niet alleen 
moeten aangeven dat hij protesteerde tegen 
het besluit om hem op non-actief te stellen, 
maar ook dat hij aanspraak maakte op de over-
eengekomen vergoeding. Daarnaast had hij 
moeten aankondigen desnoods in een arbitrale 
procedure hervatting van zijn werkzaamheden 
te zullen afdwingen. Op die manier zou er geen 
misverstand hebben bestaan over wat de trai-
ner-coach voor ogen stond. Anderzijds had de 
vereniging niet mogen aannemen dat de trai-
ner-coach de op non-actief stelling zou hebben 
opgevat als een einde van de arbeidsovereen-
komst. Ook in dit geval geldt dat van een werk-
gever doorgaans meer mag worden verwacht 
dan van de werknemer. De vereniging had de 
trainer-coach moeten uitnodigen voor een 
bespreking. Aan de hand daarvan zou kunnen 
worden bepaald op welke manier partijen de 
arbeidsverhouding zouden voortzetten of op 
welke manier deze zou worden beëindigd. 
 
In verband met het voorgaande zijn de begrip-
pen “goed werkgeverschap“ en “goed werkne-
merschap“ van toepassing. Over de wijze 
waarop aan deze begrippen inhoud en uitvoe-
ring wordt gegeven is veel geschreven en 
geprocedeerd. Voor beide begrippen geldt dat 
het zogenaamde ‘open normen‘ zijn die het 
mogelijk maken om zich aan de in de tijdgeest 
gewijzigde verhoudingen tussen werkgever en 
werknemer aan te passen. Omdat aan de 
gezagsverhouding tussen beide(n) nog altijd 
veel gewicht wordt toegekend, zullen aan het 
begrip goed werknemerschap meestal minder 
verplichtingen verbonden zijn. De begrippen 
zijn niet alleen van toepassing in de verhouding 
tussen werkgever en werknemer maar ook in 
de verhouding met derden. Zo zal een werkne-
mer in strijd met de verplichtingen uit “goed 
werknemerschap“ handelen als hij/zij aan 
derden informatie verstrekt die de werkgever 
zou kunnen schaden. Een ander voorbeeld is 
dat een werknemer, met verwijzing naar de vrij-
heid van meningsuiting, de werkgever in 
diskrediet brengt. In vaststellingsovereenkom-
sten wordt daarom steevast de bepaling opge-
nomen dat het partijen verboden is om zich 
tegenover derden negatief over de andere partij 
uit te laten. 
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COLUMN 

De term academie staat voor enige vorm van wetenschap-
pelijk onderwijs, die doorgaans op een universiteit of hoge-
school wordt gegeven. Vaak is een academische titel 
daarvan het gevolg. Ik kom hierop omdat het fenomeen voetbalscholen al geruime tijd de 
vaderlandse voetbalwereld overspoelt. Alleen al in Amsterdam zijn er 79 actief met bijna alle-
maal ronkende en wervende titels, waarin ergens wel een ‘academy’ opdoemt.  
 
De sportraad van Amsterdam heeft daarover al het nodige gezegd en wijst op het commerci-
ële karakter van die scholen die klaarblijkelijk dienen als voorportaal voor het betaalde voet-
bal.  Vreemd natuurlijk met het in ogenschouw nemen dat Amsterdam een jeugdopleiding als 
Ajax kent die niet alleen in de stad maar ook ver daar buiten de velden afgraast naar talent dat 
niet door hun mazen mag glippen.  
 
De sportraad wijst dan ook nadrukkelijk naar het commerciële karakter van die scholen dat, 
volgens de sportraad, er op gericht is om de portemonnee van de ouders lichter te maken. 
Immers, een succesvolle en financieel onafhankelijke toekomst zou het resultaat kunnen zijn.  
Jammer dat het meer dan overgrote deel dat nooit zal bereiken en slechts een illusie en wegge-
gooid geld zal zijn. Jan Dirk van der Zee (Directeur amateurvoetbal KNVB) heeft daar ook al 
zijn zegje over gedaan en waarschuwt voor de maakbaarheidsillusie van een voetbalcarrière.  
Als tegenhanger van die voetbalscholen worden er binnen amateurclubs steeds vaker interne 
voetbalscholen opgezet om aan de behoefte van de individuele jeugdige voetballer te voor-
zien. In de voetbalwereld zijn de academies dan ook niet meer te tellen. Allemaal plakken ze 
zonder enig voorbehoud die titel op een bezigheid die niets meer of minder extra aandacht 
voor een voetbalopleiding is. Opleiden in voetbal heeft natuurlijk niets te maken met acade-
misch onderwijs en dient slechts als etalage om het mooier te maken dan het eigenlijk is. Het 
leidt af van het eigenlijke probleem, namelijk dat het overgrote deel van de amateurclubs niet 
de middelen heeft om te concurreren met de voetbalscholen die marktconforme salarissen 
kunnen betalen, gesponsord door ouders die de kosten graag neertellen. Corona heeft onmis-
kenbaar diepe wonden in de voetbalwereld geslagen dat gevoegd bij almaar oplopende prij-
zen, is de verwachting dat de financiële kosten vaak niet meer door ouders kunnen worden 
opgebracht. Dat dit zijn weerslag op het bestaansrecht van clubs en ook voetbalscholen zal 
hebben daar hoef je geen helderziende voor te zijn.  
 
Het betoog van van der Zee en ook de sportraad kent geen verbindend element. Met de vinger 
wijzen helpt niemand. Immers voetbalscholen voorzien in een behoefte, anders zouden ze er 
niet zijn. Is het niet veel beter om beide partijen tot elkaar te brengen. Immers in de voetbal-
scholen zit veel kwaliteit die bij de clubs nodig is. Beide partijen hebben een kracht, de clubs 
(KNVB) hebben het competitieverband en de scholen hebben de opleidingscapaciteit en kwali-
teit. Bij die laatste overheersen gegarandeerd niet alleen de ‘dollartekens’, maar zit ook een fors 
stuk idealisme. Het verbinden van de twee krachtvelden zou de voetbalsport veel voordeel 
kunnen opbrengen. Immers op heel jonge leeftijd al selecteren voor een profclub is al lang niet 
meer een uitgemaakte zaak. Dat overlaten aan de clubs met de samenwerking of zelfs inte-
gratie van de voetbalscholen, zou het voetbal in Nederland een forse impuls extra kunnen 
geven. En heel misschien zou een overheid, met twee ministers van sport daar ook een rol in 
kunnen spelen. Bewegen staat fors onder druk en moet een speerpunt worden over de volle 
breedte van de samenleving.  
  
Hans Bijvank 

De TrainerCoach is een gezamenlijke uitgave  
van SFM De Sportuitgever en VVON. 
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Academie.






