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Henk Dirven en Tom Heijkoop treden per 1 januari 
2023 toe tot het VVON-bestuur. Dit in verband met het 
feit dat Jan de Gier heeft aangegeven te gaan stop-
pen als secretaris. Henk en Tom gaan voorlopig de 
functie van secretaris samen invullen tot het moment 
dat ook penningmeester Wim Adolfsen gaat stoppen. 
Wim heeft aangegeven aan te willen blijven tot medio 
2024. Vanaf dat moment zullen Henk en Tom de func-
ties van penningmeester en secretaris gaan vervul-
len. Arnold Westen zal, zoals ook nu al het geval is, de 
functie van voorzitter VVON blijven invullen. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Cees Bakker

Wie zijn de nieuwe bestuursleden? Wat drijft hen dit te gaan doen en 
wat denken ze te kunnen betekenen voor de leden? Hierbij een kleine 
introductie van de ervaren UEFA-A trainers die zich gaan toeleggen op 
het besturen van de VVON. 
 
Henk Dirven 
Voor de in Hoogvliet woonachtige Dirven was de timing van het vrijko-
men van de functie goed. Na een ruim dertigjarige trainerscarrière is het 
tijd om wat anders te gaan doen en deze overstap voelde logisch. ”Nog 
altijd doe ik het trainen en coachen graag, maar toch zijn er wat klei-
nere zaken rondom het voetbal waar ik me aan ga storen. Het is ook 
mooi geweest. Ik volgde al lange tijd met plezier veel bijscholingen en 
was actief als bestuurder in West II. De functie is voor mij een mooie 
uitdaging waarbij de link naar het voetbal blijft.” 
 
Lid worden van de VVON was eind jaren 80 voor de nieuwe bestuurder 
een automatisme. “Bij de cursus kwam iemand langs en ik schreef me 
‘gewoon’ in. Dat hoorde bij het trainerschap. Dat vak is overigens wel 
enorm veranderd. Toen ik begon was een trainer-coach een autoriteit 
waar je naar luisterde. Nu is het een vak geworden met jongeren die veel 
mondiger zijn waardoor de leider verbaal vaardig moet zijn. Een trainer 
is een mensen-manager geworden. Hij heeft te maken met verschillende 
culturen binnen een team. Vroeger deed een coach alles alleen en nu 
heeft hij een staf en ook deze moet gemanaged worden, evenals het 
bestuur en de supporters binnen een club. Daarnaast is het spel ook 
enorm uitgediept. Er zijn vele systemen bijgekomen waarvan een trainer 
kennis moet hebben, de snelheid is veel hoger geworden waardoor er 

meer gevraagd wordt van spelers en het voetbal-conditionele aspect is 
een hele nieuwe theorie waarvan kennis verwacht wordt.” 
 
“Het vak is dus veranderd en blijft zich ontwikkelen. Daarin moeten we 
als VVON meegaan. Er is een generatie jonge trainers die we moeten 
zien te bereiken met een passende misschien wat snellere communi-

Nieuwe bestuurders stellen zich voor 

Henk Dirven en 
Tom Heijkoop

NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Henk Dirven

● 64 jaar en al lange tijd woonachtig in 
Hoogvliet 

● Getrouwd, twee uitwonende zonen en 
inmiddels 3 kleinkinderen 

● In bezit UEFA A, behaald in 1989 bij de (versnelde) cursussen voor 
oud betaald voetballers 

● Lid van de VVON sinds 1 april 1989 

● Actieve spelerscarrière bij o.a. Sparta Rotterdam, SVV (als BVO 
failliet gegaan), DS’79 (nu F.C. Dordrecht) en Capelle. 
Noodgedwongen na een blessure gestopt met voetballen  

● Trainer geweest bij 12 verschillende verenigingen (zondag & 
zaterdag). Ooit gestart bij PFC (inmiddels gefuseerd), en verder 
actief geweest bij o.a. VVGZ, Spartaan’20, Zwervers Capelle en 
VVOR   

● Momenteel voor het 5e jaar actief als trainer bij SSS (za 3e klasse) 

● Dagelijks werkzaam als Head Configuration Asset & License 
Management bij ABNAMRO  



catie. Tegelijkertijd moeten we onze leden juridische support bieden en 
handvatten blijven aanreiken om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, 
ieder op zijn eigen manier. De concurrentie op het gebied van cursussen 
is groter geworden. Differentiatie in leeftijd, soort diploma, regio, type 
club waar gewerkt wordt of ervaringsjaren in het bijscholingsaanbod 
zou een middel kunnen zijn om deze het hoofd te bieden en onze trai-

ners een beter aanbod te kunnen voorleggen. Met mijn achtergrond als 
leidinggevende, ervaring als voetbaltrainer en omdat ik graag organi-
seer denk ik een mooie bijdrage te kunnen leveren de komende jaren.” 
 
Tom Heijkoop 
Met trots kijkt de nieuwe bestuurder Heijkoop terug op zijn trainerscar-
rière die vermoedelijk tot op heden ongeveer 1250 wedstrijden en 3900 
trainingen duurde, zo rekende hij uit. “Na eenendertig jaar wordt het nu 
wel een beetje een automatisme. Het is daarom mooi om met iets 
nieuws te kunnen starten. Ik ben er nog energiek genoeg voor. Als ik de 
uren die ik nu elke week besteed aan het trainerschap kan inruilen voor 
een baan als voetbalbestuurder, dan past dat op dit moment in mijn 
leven. Ik heb er goed over nagedacht.” 
 
Als bestuurder is Heijkoop ook ervaren. Hij is lid van de arbitragecom-
missie bij de KNVB en zit ook in het VVON-regiobestuur Zuid I. Contact 
met het hoofdbestuur was er al regelmatig. “Ook al zal ik veel met voet-
bal bezig zijn: ik zal het samenwerken met het team en drie maal per 
week gras onder mijn voeten wel missen. De trainersfunctie is wél 
enorm veranderd tijdens mijn loopbaan. Het is veel meer dan alleen trai-
nen tegenwoordig. Het managen van alle contacten en meningen is het 
grootste onderdeel van het vak geworden waarbij een coach ook erg 
omgevingsbewust moet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de 
social media. Je EQ is belangrijker geworden dan het voetbalinhoude-
lijke deel. Iedereen in zijn waarde te laten en de mens achter de voet-
baller begrijpen, is de sleutel tot succes. Dat leer je niet op een 
trainerscursus. Coaches worden ook niet ontslagen omdat ze niet een 
goede training op de mat neerleggen. Het gaat altijd over het menselijke 
contact bij contractbreuken.” 
 
Gevraagd naar waar de geboren Rotterdammer binnen de VVON mee 
aan de slag wil gaan, dan gaat het vooral om meer maatwerk in het 
bijscholingsaanbod naast de belangrijke juridische steun. ”Het is 
belangrijk dat we ook peilen onder onze leden waar behoefte aan is. Een 
beginnende jeugdtrainer en een UEFA-A seniorentrainer hebben  andere 
wensen als ze bij gaan leren. Differentiëren is daarom een aspect dat ik 
aandacht wil geven. Dat kan op type diploma maar ook op de fase in de 
carrière van de coaches. Er valt te denken aan het geven van kleinere 
masterclasses en het inzetten van specialisten. Het zou fijn zijn ons te 
kunnen onderscheiden van andere aanbieders.” 
 
“We kunnen naast de bijscholingen ook nog werken aan verbetering 
van de website. Er zijn mogelijkheden te onderzoeken van het digitaal 
aanbieden van ons vakblad De TrainerCoach. De inschrijving of het regi-
streren van de certificaten/licentiepunten van de bijscholingen kan in 
de toekomst wellicht ook met een QR-code. Het zou ook mooi zijn als 
we ons ledenaantal kunnen verhogen en daar kunnen bovengenoemde 
zaken wellicht aan bijdragen. Ik ga in ieder geval mijn best doen om 
mijn ervaring optimaal te benutten bij mijn nieuwe functie binnen de 
VVON.” 
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Tom Heijkoop

● 59 jaar, geboren in Rotterdam en sinds 1975 woonachtig in 
Waalwijk 

● Getrouwd, twee uit- en samenwonende kinderen 

● In bezit van UEFA A, behaald in 1996 

● Lid van de VVON sinds 1991 én lid van het afdelingsbestuur 
Zuid 1 

● Trainer geweest bij TGG, BVV/Verachtert, RKDVC, OSS’20, WSC 
Waalwijk, RWB en SC ’t Zand 

● Momenteel actief als trainer bij vv DESK uit Kaatsheuvel in zijn 
31e seizoen als hoofdtrainer 

● Dagelijks werkzaam als lid van het managementteam in Breda 
bij het Ministerie van Financiën (Belastingdienst) 

 


