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Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf staan we aan het begin van de 
laatste maand in 2022. In deze decembermaand hebben we op 7 en 14 
december nog een tweetal congressen waarmee we het jaar afsluiten wat 
bijscholingen betreft. Deze twee congressen die plaatsvinden in Hoofd-
dorp en Eindhoven (en inmiddels dus hebben plaatsgevonden) zijn gelijk-
tijdig ook de laatste twee congressen met onze secretaris Jan de Gier als 
drijvende kracht als het gaat om de inhoud en de organisatie van onze 
congressen/bijscholingen. En daarnaast is zijn takenpakket natuurlijk nog 
veel breder en veel omvattender. Maar na negen jaar heeft Jan afgelopen 
juni besloten dat het mooi is geweest. En dus zullen we vanaf 1 januari 
2023 verder moeten zonder Jan, en dat zal best wel even wennen zijn. Als 
voorzitter had ik vrijwel dagelijks contact met Jan via e-mail en/of tele-
foon. We hadden meestal aan een half woord genoeg. En hoewel ik de lat 
voor zijn opvolger niet onnodig hoog wil leggen, had de VVON zich in de 
afgelopen negen jaar met Jan de Gier geen betere secretaris kunnen 
wensen. In de Algemene Leden Vergadering, op 24 maart 2023, zullen 
we officieel afscheid nemen van Jan. 
 
Maar het leven gaat uiteraard door, en dus moet ook de VVON weer door. 
Ik prijs me dan ook gelukkig dat we erin zijn geslaagd twee adequate en 
enthousiaste opvolgers voor Jan te hebben gevonden. Twee opvolgers 
zult u waarschijnlijk denken. Maar gelet op het feit dat onze penning-
meester Wim Adolfsen heeft aangeven te willen stoppen medio 2024, 
hebben we snel geschakeld, en hebben we nu ook al de nieuwe penning-
meester in huis. Vanaf 1 januari 2023 tot medio 2024 zullen Henk Dirven 
en Tom Heijkoop de functie van secretaris samen, ieder voor 10 uur per 
week, gaan vervullen. Je zou dus kunnen zeggen dat we de komende 
anderhalf jaar beschikken over twee parttime secretarissen. Ruim voordat 
Wim Adolfsen gaat stoppen als penningmeester zullen we in onderling 
overleg gaan bepalen wie dan de volledige functie van secretaris en 
penningmeester (beiden voor 20 uur per week) gaat vervullen. Verderop 
in dit magazine stellen Henk Dirven en Tom Heijkoop zich aan u voor.  
 
Wat gaat er ook veranderen in 2023. We gaan de frequentie waarop ons 
magazine verschijnt aanpassen. In plaats van zes keer per jaar gaan we 
dit wijzigen naar vier keer per jaar. Wel zullen we aan iedere uitgave acht 
extra pagina’s toevoegen ten opzichte van het huidige aantal pagina’s. Dit 
betekent dat u als lid van de VVON weliswaar minder vaak een magazine 
krijgt, maar dat het totaal aantal pagina’s ten opzichte van de huidige situ-

atie slechts beperkt minder zal zijn. De reden is dat we hiermee besparen 
op de alsmaar stijgende portokosten/drukkosten. De eerstvolgende 
uitgave van ons magazine zal verschijnen vanaf 21 februari 2023. 
 
Op het moment dat u dit leest is de finale van het WK in Qatar gespeeld. 
Wanneer ik dit schrijf heeft Nederland in ieder geval de kwartfinale bereikt 
door de Verenigde Staten te verslaan. Het zou kunnen dat we nu dus 
wereldkampioen zijn, maar daar houd ik eerlijk gezegd geen rekening 
mee. Wat in de eerste wedstrijden opviel was dat er regelmatig (zeer) veel 
extra speeltijd werd toegevoegd. In de eerste vier wedstrijden op het WK 
werden in totaal 65 minuten extra speeltijd toegevoegd. Martinez, de 
bondscoach van de Belgen, zei hier wel iets over wat mij aansprak. Hij gaf 
aan dat wat hem betreft de laatste 20 minuten van een wedstrijd zuivere 
speeltijd zouden moeten zijn. Dus een soort van klok die, ook zichtbaar 
voor het publiek, steeds wordt stilgezet wanneer de bal niet in het spel is. 
Wie weet levert het WK in een land als Qatar dan ook nog iets nieuws en 
positiefs op. 
 
Namens mijn collega’s in het bestuur en in de districten, alsmede ook 
namens onze ambassadeurs en onze partners wens ik u mooie Kerstda-
gen en een positief en vooral gezond 2023 toe. 
 
Veel leesplezier. 
 
Arnold Westen 
4 december 2022 
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CONGRES ZWOLLE 

Voordat hij een klein decennium terug begon 
bij RKZVC, moest hij goed nadenken of hij de 
stap wel aandurfde. Het was een kleine club 
met 270 mensen. “Het was bij wijze van drin-
ken voor en drinken na het voetbal en gezellig-

heid leek het meest belangrijke. Uit de 
gesprekken bleek toch dat er ambitie was en 
in het elftal zaten jongens met een achtergrond 
en werk in de sport. Daardoor durfde ik het 
toch aan en de weg verliep prachtig met meer-

dere kampioenschappen en promoties achter 
elkaar in de zeven jaar dat ik daar actief was. 
Wat ik geleerd heb, kan ik nu nog wat verfijnder 
toepassen bij mijn nieuwe club.” 
 

Het ontstaan van een 
zelfsturend team

Op 16 november 2022 werd er weer een mooi congres georganiseerd. Met 450 man sterk werd er geke-
ken en geluisterd naar de sprekers. De aftrap was voor Laurens Knippenborg, de huidige trainer-coach van 
Rohda-Raalte. Het blijkt een man te zijn die ongelooflijk veel tijd in zijn voetbalpassie  steekt. Bij het Achter-
hoekse RKZVC ging hij mede daardoor met zijn team van de derde klasse door naar de hoofdklasse door 
driemaal kampioen te worden. De zeer bevlogen coach vertelde over zijn geloof in de maakbaarheid van 
succes. 

Tekst: Ruud Bijnen  | Beeld: Cees Bakker

Hoofdcoach Laurens Knippenborg van Rohda-Raalte:



Knippenborg begon met het stellen van een 
aantal doelen bij Rohda Raalte: 
- Bijdrage leveren aan een positief imago van 

Rohda-Raalte 
- Bijdrage leveren aan persoonlijke- en team-

ontwikkeling van spelers, staf en kader 
- Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

voetbalvisie 
- Bijdrage leveren aan dynamiek in het spel 

en Rohda vanuit het hart laten spelen. 
 
“Het laatste punt vond ik, vanuit mijn analyse 
van het spel van Rohda, wel een belangrijke. 
Het was allemaal verzorgd, maar er ontbrak 
passie. Het is dan voor een trainer ook uitzoe-
ken wat wel en niet haalbaar is aan het begin 
van een nieuw avontuur. Zit de passie wel in de 
groep? Hoe krijg ik het erin?” 
 
Voor Knippenborg betekent het dat hij veel open 
vragen stel (zie voorbeelden in kader) aan de 
groep en/of aan de individuen. “Het is belangrijk 
dat je ook eerlijke antwoorden krijgt. Dat bete-
kent dus dat je mensen uit hun comfortzone 
moet halen. Spelers hebben ook de neiging 
elkaar allemaal te beschermen. Om succes te 
behalen, moeten jongens elkaar niet bescher-
men maar elkaar aan durven spreken en laten 
spreken. Allemaal vanuit hetzelfde doel.” 
 
“Vervolgens bepalen we de weg naar succes. 
Wat is daarvoor nodig? Dat bepalen we samen 

en zo kwamen wij tot zaken als een passende 
teamcultuur, een teamplan, visie op het spel en 
spelprincipes, een groei-mindset, winnaars-
mentaliteit en plezier. Deze zaken moeten we 
allemaal hebben om succesvol te kunnen zijn. 
Mijn volgende stap is vervolgens om met een 
teamontwikkelingsplan aan de slag te gaan. 
Daarin worden de missie en doelen vastgelegd. 
Het bepalen daarvan doen we samen in een 
kick-off. Maar de kick-off is een soort van start 
van een structurele werkwijze. Daarin we 
beginnen we met het bepalen van de profielen 
van de jongens. Wat zijn hun persoonlijke 
doelen, waar willen ze aan gaan werken en wat 
willen ze de groep brengen? Ze moeten formu-
lieren gebruiken om vragen te beantwoorden. 
Vervolgens wordt de teamontwikkeling een 
continue proces dat gewoon doorloopt. We 
leggen daarin alles vast. We werken met Teams 
en Dropbox bijvoorbeeld. De telefoons zijn 
tegenwoordig voor alle trainers wel eens een 
doorn in het oog. Maar je kunt het ook gebrui-
ken door ze snel toegang te geven tot de info 
die je als coach bij hen wilt krijgen. Elke 
zondagavond vinden ze een SWOT-analyse van 
de wedstrijd die ik over het algemeen maak. 
Het is echter belangrijk de spelers daar zelf ook 
bij te betrekken en verantwoordelijk te maken 
voor het proces. Laatst was mijn aanvoerder 
geblesseerd en heb ik hem gevraagd de 
analyse te maken. Dat ging ook prima. Dinsdag 
weet iedereen wat er dan gebeurd is in de 
wedstrijd en waar we aan moeten werken. Als 

er nog vragen zijn, dan hoor ik dat voor de dins-
dagtraining.” 
 
“Bij aanvang kom je ook tot een set van afspra-
ken over zaken als te laat komen of hoe om te 
gaan met geblesseerde spelers. Zo kwam er 
vanuit de groep ook een verzoek om niet met 
oneven aantallen te spelen. Dan maar iemand 
even buiten de groep zetten. Als dat de wens is 
van de jongens, dan ga ik daar in mee. Het is 
slim om te denken in mogelijkheden als trai-
ner-coach. Maar steek geen energie in zaken 
die niet haalbaar zijn.” 
 
“Als het allemaal goed loopt en begeleid wordt, 
dan doorloopt een team het model van Tuck-
man. Daar werk ik mee. Er is veel informatie 
over te vinden op het internet. Het gaat om vier 
fases waarin een team volwassen wordt: 
Forming, storming, norming en performing. 
Het begint met het neerzetten van de organi-
satie en doelen door de procesleider(s). Het is 
allemaal wat onwennig voor de spelers. De 
tweede fase is kenmerkend doordat de team-
leden opkomen voor eigen belangen en er 
kunnen conflicten en irritaties ontstaan. Het is 
zaak dit goed te begeleiden om verder te 
komen. Als dat lukt, dan gaan de normen en 
waarden in de groep duidelijk worden. Men 
gaat zien dat iedereen elkaar nodig heeft om 
resultaten te boeken. Als dan de laatste stap 
ook nog gemaakt wordt, dan kan het team 
gaan oogsten. Het worden allemaal echte 
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• Wat is nodig om te doen voor succes? 
• Wat is het probleem? 
• Wie is probleemeigenaar? 
• Hoe ervaren je teamleden het probleem? 
• Waarvoor neem ik verantwoordelijkheid? 
• Welk resultaat wil ik bereiken? 
• Voor wie doe ik het? 
• Wie heb ik nodig? 
• Welke stappen zet ik? 
• Wat werkt tegen?  
• Hoe ga ik om met tegenwerkingen en 

mogelijkheden? 
• Hoe leer ik? 
• Hoe leert het team?

Voorbeelden van open 
vragen
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teamspelers en de betrokkenheid naar elkaar 
en naar de doelen toe is groot. Er ontstaat een 
zelfsturend team. Maar dat is een proces van 
jaren en niet zo eenvoudig, zo is mijn ervaring. 
Er is veel ‘mindboxing’ nodig met alle spelers 
individueel en in de groep: goed bevragen en 
bewust maken van vele zaken, van de eigen rol 
in het proces vooral.” 
 
Prestatiecultuur 
“In al deze processen is het belangrijk wel 
bezig te zijn met winnen. Dat blijft in alles het 
doel. We willen excelleren. Daarbij zijn we als 
staf en ik als coach bezig met het motiveren en 
inspireren. Zo bedenken we spreuken. ‘We 
willen jungle-tijgers in plaats van dierentuin-
tijgers’. Het moet de jongens triggeren. Ze 
mogen ook zelf een inspirerend filmpje maken 
van maximaal 1 minuut. Daar komt soms wel 
wat moois uit. Het dient allemaal de prestatie-
cultuur die ik met de groep wil bouwen. We 
verwachten op het veld 100% commitment en 

geen excuses. We werken aan de mentale 
weerbaarheid. Er is aandacht voor het denken 
in teamverband en niet in groepjes. We gebrui-
ken ook digitale input voor de spelers om aan 
de prestatiecultuur te werken. Wekelijks 
ontvangen we van Instat alle cijfers van de 
wedstrijd. Jongens kunnen zich daardoor met 
elkaar vergelijken. Ze gaan elkaar uitdagen. We 
nemen alle wedstrijden op en met de beelden 
gaan we ook aan de slag. Die zijn belangrijk. 
Zo kan niemand naar excuses zoeken want 
alles is zichtbaar. Zelfreflectie en zelfkennis is 
daarin ook belangrijk. En natuurlijk mag ik in 
die prestatiecultuur niet achterblijven als 
coach. Ik moet me ook onderscheiden en dat 
probeer ik te doen op het gebied van visie, 
kennis en trainingen. Deze krijgen de jongens 
vooraf al digitaal te zien in uitgebreide vorm. 
Daardoor weten ze waar de aandacht op 
gericht is.” 
 
Voetbalvisie 
“Als trainer moet je uiteraard een beeld hebben 
over de manier van voetballen. Toch is het 
belangrijk deze wel af te stemmen op de club 
en het team waarmee je werkt. Het moet 
passen bij het DNA van de club. Daarbij wel 
beseffende dat het DNA niet altijd bekend is als 
een trainer binnenkomt bij een club. Voor mij 
zijn spelvariatie belangrijk met initiatief en het 
naar voren gericht zijn. Hoge intensiteit wil ik 
zien. Goed zijn in de omschakeling in combi-
natie met fitheid. Vanuit de spelprincipes wil ik 
tactisch flexibel zijn en onafhankelijk van de 

formatie waarin wij of tegenstanders spelen.” 
 
“Met de groep hebben we vervolgens dit naast 
het DNA gelegd van ROHDA-Raalte. Daar kwam 
vanuit de groep een mooie spreuk uit die we 
constant gebruiken: ‘Door passie en lef, gedre-
ven naar succes.’ Doordat dit vanuit de groep 
kan, kun je de jongens ook hier op aanspreken 
als de zaken uit deze zin ontbreken. Verder 
kwamen we tot het volgende DNA: 
- Variabel, attractief en offensief voetbal 
- Actiever voetbal, balbezit en omschakel-

voetbal 
- Flexibiliteit en agressiviteit in pressing 
- Duidelijk spelidee tegen elke tegenstander 

in eventuele verschillende spelsystemen 
- Fouten maken mag, dat is beter dan fouten 

vermijden 
- Reflecteren en communiceren (feedback-

cultuur) 
- Grenzen verleggen op alle niveaus (op het 

veld / buiten het veld) 
- Plezier / Hartelijkheid / Warmte / Positivi-

teit / Overtuiging” 
 
Het is een heel proces waar gestructureerd 
aan gewerkt wordt. Daarbij maak ik zelf ook 
gebruik van een coach om mezelf beter te 
maken. Hij stelt me vragen en daagt mij uit. Dat 
doe ik bovenop alle bezoeken aan congressen 
in Nederland en Duitsland. Het gaat wat mij 
betreft dan ook om deze belangrijke spreuk: 
‘Succes is not about being the best, but is 
about being better then you were yesterday’.”  

CONGRES ZWOLLE 



“Het trainersvak op de hoogste niveaus is soms 
een moeilijk vak. Het bezorgt je soms wel eens 
hoofdpijn. Er is altijd wel druk. Het recente 
ontslag van Frank Wormuth laat het zien en ook 
de perikelen bij Ajax waar Alfred Schreuder 
werkt, is er een voorbeeld van. Maar gelukkig 
sta ik niet alleen, maar met een aantal prima 
trainers op het veld. Daarmee willen we het 
team, maar ook linies en individuen zo veel 
mogelijk gerichte aandacht geven. Het gaat mij 
om het ontwikkelen van onze spelers, hen naar 
een hoger niveau brengen.” 

Aanvallende spelprincipes 
“Een belangrijk onderdeel van een speelstijl die 
meer kans op winst geeft, is diepte in het spel 
achter de linie van de tegenstander.” Van 
Wonderen geeft aan dat zij werken met meer-
dere aanvallende spelprincipes (aandachts-
punten): 
- Herkennen van de wijze waarop de tegen-

stander speelt 
- Creëer overtal 
- Variëren in de opbouw 
- Benut de keeper in de opbouw 

- Altijd één middenvelder centraal 
- Spelen van de lange bal 
- Diepte, ruimte achter de laatste lijn bespe-

len 
- Tussen de linies aanspeelbaar zijn 
- Eindproduct (bezetting in de eindfase) 
- Restverdediging 
 
“Het aspect waar ik in deze presentatie 
aandacht aan besteed, is het bespelen van de 
ruimte achter de laatste linie. Met beelden van 
de topteams van de wereld laten we zien wat 
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Ruimte achter de laatste linie

Na een aantal succesvolle jaren bij huidige Eredivisionist Go Ahead Eagles, verkaste Van Wonderen naar het 
hoge Noorden. In Heerenveen is de ex-international bezig aan zijn eerste seizoen. Hij is echter al een jaar 
of twaalf op het trainingsveld actief. In zijn verhaal aandacht voor het creëren van diepte in balbezit. Na 
afloop van de presentatie spraken we ook nog kort met de oud-speler van NEC, NAC en Feyenoord. 

Tekst: Ruud Bijnen  | Beeld: Cees Bakker

Hoofdtrainer SC Heerenveen, Kees van Wonderen:
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we wensen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar 
Manchester City en hoe zij het doen. Belang-
rijk is ook de intensiteit waarin zij alles uitvoe-
ren. Dat is ook het niveau waar de jongens van 
dromen en graag naartoe willen. Wat je bij de 
top ziet, is dat er altijd diepte gemaakt wordt 
op het moment dat er naar voren wordt open-
gedraaid en dat de bal klaar ligt voor het juiste 
been van de medespeler. Of de bal dan gege-
ven wordt hangt natuurlijk af van de ruimte die 
er is voor de pass achter de linie. Het is wél 
belangrijk dat de pass ook gegeven wordt áls 
er mogelijkheden zijn. Het is demotiverend 
voor de lopende mensen als de pass vaak niet 
komt. Maar andersom is het ook belangrijk dat 
de ruimtes door de middenvelders en aanval-
lers gezien worden én aangevallen worden.” 
 
Uitwerken van trainingen 
“Met mijn staf heb ik de taak de diepgang 
trainbaar te maken. We staan met veel trainers 
op het veld en iedereen heeft zijn eigen taak 
daarin. Elke training wordt tot in detail uitge-
werkt. Daarin worden ook de plekken van alle 
coaches aangegeven. Waar moeten zij staan 
om met ‘hun’ linie bezig te zijn? Welke zaken 

moeten zij bewaken? Verdedigende partij of de 
aanvallende partij? Met welke spelers of linie 
gaat elke trainer aan de slag? Het staat alle-
maal in de trainingsvoorbereiding. Alle trainers 
zijn bezig met begeleidend coachen en kunnen 
ook wat doen tijdens de rustmomenten. Ole 
Tobiasen is verantwoordelijk voor de verdedi-
gers en is bij het oefenen van diepte in het spel 
verantwoordelijk voor de mensen die dat 
moeten verdedigen. Hij staat dus aan de 
zijkant ter hoogte van de achterste linie. Peter 
Reekers is de man van het middenveld. Hij kijkt 
dus vooral naar de loopacties in de diepte 
vanuit het middenveld en of de middenvelders 
de passing geven. Paul Simonis houdt zich 
bezig met de aanvallers. Hij kijkt met het 
diepte-principe vooral naar de bewegingen 
met timing en richting van de voorste linie. Ten 
slotte heeft Ruud Hesp de verantwoordelijk-
heid voor de keepers. Hij zal bezig zijn met het 
aansturen van de sluitposten in het verkleinen 
van de ruimte tussen de achterste linie en de 
doelverdediger. Ook in teambesprekingen 
houden de assistenten de verhalen over de 
betreffende linies en spelers.” 
 

Feedback 
“Vervolgens gaan we ook aan de slag met vide-
obeelden van zowel de trainingen als de 
wedstrijden. We kijken ze terug en de spelers 
krijgen feedback over hun handelen. De 
centrale vragen zijn of we diepte maken en of 
we de ballen geven. Wie doen het wel en wie 
niet? Waarom doen spelers het niet? Hoe is het 
kijkgedrag van de spelers? Wordt de ruimte 
gezien? Hoe zit het met de timing en richting 
van de loopacties? Met beelden is het allemaal 
zorgvuldig te bekijken en feitelijk zichtbaar te 
maken. Het is niet alleen benoemen wat we 
niet zien, maar vooral ook aangeven dat er 
blijdschap is over wat we wel zien. Aantonen 
dat er ontwikkeling is en dat het effect heeft 
wat we met elkaar doen.” 
 
Gevarieerd trainen 
“We variëren in type oefeningen. En alle assis-
tenten bedenken trainingen en voeren die zelf 
uit met de linies waarvoor ze verantwoordelijk 
zijn. Ik geloof ook dat sessies zonder weerstand 
van een tegenstander goed kunnen helpen bij 
de ontwikkeling. Daarmee zijn we bezig met het 
inbrengen van patronen en handelingen. Als je 
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Kees van Wonderen 
(geboren januari 1969) 
In bezit van UEFA-PRO

2007-2009 VV Bennekom
Assistent bij eerste team 

2008-2010 FC Twente
Assistent bij eerste team 

2010-2012 FC Twente
Assistent Technisch 
Manager 

2013-2015 FC Twente
Assistent bij eerste team 

2015-2018 KNVB
Hoofdtrainer Nederland 
JO17 

2017-2018 VVV Venlo
Assistent/Stagiair bij 
eerste team 

2018-2019 KNVB
Assistent Nederlands elftal 

2020-2022 GA Eagles
Hoofdtrainer eerste team 

2022-heden SC Heerenveen
Hoofdtrainer eerste team 



die lijnen dan terug ziet in de wedstrijd, dan kun 
je dat perfect laten zien en benoemen. Dan 
weten spelers direct wat er bedoeld wordt. 
Toch is de intensiteit waarin zaken gebeuren 
(onder weerstand) wel een belangrijk element 
in het succesvol zijn. Cijfers wijzen uit, dat als 
we meer intensiteit leveren we ook sneller de 
wedstrijden winnen. Dat kunnen we aflezen uit 
alle metingen uit de chips die we op de rug van 
de jongens doen. Spelers moeten zichzelf hele-
maal willen geven en wat voor anderen over 
hebben, dan gaat het allemaal makkelijker en 
kom je verder. Samenhangend met het spel-
principe: Tegelijkertijd moet je als team goed 
zijn in het verzorgen en voorbereiden van de 
scoringskansen met die hoge intensiteit. Net 
als verdedigen met een heel team gedaan 
wordt, geldt hetzelfde voor aanvallen. Hoe 
beter het positiespel dichtbij de spitsen is, hoe 
makkelijker spitsen in een goede scoringsposi-
tie gebracht kunnen worden.” 
 
Kort interview 
Dit seizoen bent u gestart bij een nieuwe club. 
Hoe komt u tot een staf, een taakverdeling en 
uw eigen rol daarin? 
“Soms zijn er assistenten aanwezig en soms 
kun je mensen in overleg erbij halen en aanstel-
len. In dit geval was het een combinatie. Voor 
mij is het belangrijk dat mensen zoveel moge-
lijk in hun kracht gezet worden: De assistenten 
maar ook ikzelf. We moeten er allemaal energie 
van krijgen als het goed is. Zo werkt Paul Simo-
nis voornamelijk de trainingen uit. Dat past bij 
hem. Zo kan ik volledig bezig zijn met voetbal-
inhoudelijke zaken, wat weer prettig is voor mij. 
Op het veld krijgt iedereen een taak met een 

linie. Zelf ben ik bezig met de hoofdlijnen en het 
te coachen team. Dat betekent dat ik soms 
even situatief coach of de vorm op een andere 
plek laat starten bijvoorbeeld. Ik bewaak ook 
afstanden in het veld en let op de tijd. Hoe lang 
we mogen trainen wordt uiteraard ook bepaald 
in overleg met onze fysieke specialisten. In alle 
gevallen is het belangrijk dat assistenten ook 
hun vrijheid voelen en deze nemen om de 
jongens beter te maken.” 
 
U geeft uw assistenten verantwoordelijkhe-
den. Bent u nooit bang dat zij een andere bood-
schap overbrengen dan u eigenlijk wilt? 
“Nee. Voor mij is het belangrijk dat assistenten 
zich vrij voelen. We praten dagelijks met elkaar 
over voetbal, de visie en de speelwijze die we 
gezamenlijk ontwikkelen. We groeien daardoor 
naar elkaar toe en begrijpen de verwachtingen 
steeds beter. Een keer discussie over een 
onderwerp is alleen maar goed. Uiteindelijk 

moeten we wel duidelijk zijn in welke richting 
we willen. We leren ook dezelfde taal te spre-
ken. Zo kan de éne trainer het hebben over ‘het 
spelen van de lange bal’ waar de andere het 
heeft over ‘diepte maken’. Je bedoelt hetzelfde 
maar spelers kunnen het anders ervaren. Dat 
moet je de tijd geven om samen succesvol te 
worden.” 
 
Uit de presentatie bleek het belang van diep-
gang achter de laatste linie. Is het iets wat 
ontbrak bij SC Heerenveen toen u aantrad? 
“Voor mij was het wel een punt van aandacht in 
ieder geval. We zagen goed positiespel maar 
wel heel veel spel dat gericht was op het niet 
verliezen van de bal en wat minder voorwaarts 
gericht. Het was veel ‘safe’ spelen. Soms moet 
je als trainer juist afremmen in het dieptespel, 
maar hier was het andersom en vonden we dat 
er aandacht nodig was om meer loopacties en 
passing achter de laatste linie te krijgen.” 

CONGRES ZWOLLE 
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In het jaar 2000 organiseerden Belgíë en 
Nederland samen EURO 2000. Waar Oranje 
toen hoge ogen gooide, zakten de Rode 
Duivels wederom door het ijs. “Na dat toernooi 
hebben we twee jaar lang met alle professio-
nele clubs samengewerkt om een plan samen 
te stellen voor de toekomst. We wilden het 
Belgische voetbal een andere koers doen 

varen,” begon Van der Haegen zijn presentatie. 
“Inmiddels gebruiken we het plan twintig jaar 
en zijn de resultaten zelfs boven verwachting. 
Als klein landje hebben we zelfs langere tijd de 
FIFA-ranking geleid.” 
 
Trainers zijn leraren 
Bij de naam Kris van der Haegen gaat bij 

Nederlanders wellicht niet direct een belletje 
rinkelen, maar ondanks dat is de 58-jarige Belg 
een belangrijke pion is het hedendaagse voet-
bal van onze Zuiderburen. Naast zijn rol in de 
ontwikkeling van het Belgische mannenvoet-
bal, heeft hij veel meer betekend. Hij heeft op 
alle Belgische voetbal niveaus gewerkt, hij 
heeft verschillende functies gehad binnen het 

“Don’t kill creativity!”

“Nederland, dankjewel. Mede door jullie staan wij nu zo hoog.” Met deze opmerking zette Kris van der 
Haegen de zaal met aanwezige trainers op scherp. Het Belgische mannenelftal heeft de laatste jaren de 
FIFA-ranglijst gedomineerd en dat terwijl het team in 2000 nog op de 33e plek te vinden was. Van der 
Haegen is assistent van de Belgische bondscoach vrouwen (maar hij doet veel meer binnen de Belgische 
bond) en legde onlangs middels een boeiende lezing uit hoe de KBVB de opmars heeft kunnen realiseren. 

Tekst: Martijn Prinsen | Beeld: Cees Bakker

Kris van der Haegen van de Belgische KBVB: 



vrouwenvoetbal, is directeur Trainersopleidin-
gen KBVB en hoofddocent Pro-License, hij 
werkt voor de UEFA én hij is scout van de 
huidige bondscoach van België Roberto Marti-
nez. “Ik ben dan ook al 22 jaar prof. Niet in het 
voetbal, maar wel in het leren. Een voetbaltrai-
ner is een soort leraar. In Duitsland noemen ze 
mij niet voor niets Fußballehrer. En ook 
amateurtrainers zijn leraren. Zij nemen spelers 
mee in hun voetbalontwikkelingsproces.” 
 
Nieuwe manier van denken 
De ontwikkeling van het Belgische voetbalplan 
begon dus na EURO 2000 en heeft zo’n twee 
jaar tijd in beslag genomen. Het unieke aan het 
plan is dat alle profclubs in België zich hieraan 
hebben gecommitteerd. “Het maakt dus niet 
uit of er een keer iemand vertrekt bij een club,” 
aldus de bevlogen Van der Haegen. “Het plan 
wordt nu nog steeds door alle clubs gebruikt 
en biedt dus continuïteit. En dat is het belang-
rijkste middel voor succes.” Middels de nieuwe 
koers is er een switch ontstaan in de metho-
diek van het trainen van spelers. Waar eerst de 
nadruk lag op de ontwikkeling als team, staat 
nu de ontwikkeling van de individuele speler 
voorop. “Ik vergelijk het altijd met koken. Je 
hebt de juiste ingrediënten nodig om goed 
gerecht te kunnen maken. Zo is het met voet-
bal ook. Wat hebben we nodig en hoe gaan we 
de voetballer van de toekomst creëren?” 
 
Focus op het individu  
“Het document dat we 22 jaar geleden hebben 
geschreven is nu voor 85 procent nog steeds 
hetzelfde. De kleine aanpassingen die nodig 
zijn geweest, komen doordat voetbal ook 
verandert. Wij noemen het plan een levend 
document dat na elk EK of WK wordt gefinetu-
ned. Wat hebben we geleerd en wat moeten 
we aanpassen?” Dit wil niet zeggen dat kleine 
aanpassingen ook eenvoudige aanpassingen 
zijn. Met name de verandering in de gedachte-
gang van trainers bleek een lastige. Veel trai-
ners hadden de blik enkel gericht op het 
resultaat. “Een coach met die mindset denkt 
alleen maar aan vandaag en de spelers die hij 
op dat moment bij zich heeft. Dat werkt dus 
niet voor de lange termijn. Stop dus met 
denken aan het team en het resultaat, maar 
begin met denken aan de individuele speler. 

Als de individuele speler beter wordt, wordt 
uiteindelijk ook je team beter.” Van der Haegen 
ziet nog een groot voordeel in de nieuwe filo-
sofie. “Doordat je je richt op individuele ontwik-
keling, raak je ook geen spelers meer kwijt. Ze 
voelen zich gehoord door de persoonlijke 
aandacht. Focus je je meer op het team, dan 
verlies je veel spelers onderweg. Het is dan de 
wet van de jungle. Only the strong survive.” 
 
Laat jeugd spelen 
Om meer aandacht te creëren voor jeugdspe-
lers is het Belgische jeugdvoetbal op zijn kop 
gegaan. Zo wordt er in de jeugd meer gevoet-
bald in 2-tegen-2 of 3-tegen-3 situaties om zo 
kinderen meer aan de bal te laten. Door jeugd-
spelers meer aan de bal te hebben, ontwikke-
len ze zich sneller. Ze hebben meer plezier in 
het voetballen en tonen creativiteit. “Kinderen 
worden creatief geboren, maar krijgen zij de 
kans om dit door te trekken? Krijgen ze de kans 
om dit te laten zien op het veld? Of moeten ze 
constant binnen de lijntjes kleuren?” Volgens 
Van der Haegen moeten jeugdspelers zo veel 
mogelijk de bal aan hun voet hebben. Lekker 

dribbelen, dat is de basis. “Je moet eens horen 
hoeveel trainers langs de lijn staan dat er 
gepasst moet worden. Hou op en laat ze drib-
belen. Dat is echt het eerste wat ze moeten 
leren.” 
 
Kleine spelvormen voor de jeugd 
In België zijn ze begonnen met wat ze noemen 
taylor-made-football. Oftewel op maat gemaakt 
voetbal. Dat leverde in eerste instantie veel 
weerstand op. “Voetbal is een teamsport en 
dan gaan ze ineens 1 + keeper tegen keeper + 
1 spelen. Die zijn hartstikke gek,” aldus van der 
Haegen. “Maar voetbal is een teamsport als de 
kinderen klaar zijn voor een teamsport. En als 
ze 5 of 6 jaar zijn, dan zijn ze hier nog helemaal 
niet klaar voor.” De resultaten en statistieken 
spreken voor zich. In de spelvormen zoals in 
België hebben jeugdspelers vaker de bal, zijn 
er meer doelpogingen en meer doelpunten. Dat 
zijn dus meer succeservaringen en logischer-
wijs ook meer plezier. “Als we nu gaan vragen 
wat de kinderen van 5 en 6 jaar oud het liefst 
hebben, dan kiezen ze voor de huidige spelvor-
men. Geen 6-tegen-6 meer.” 

CONGRES ZWOLLE 
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Naarmate jeugdspelers ouder worden verande-
ren de aantallen waaruit de teams bestaan. 
Eerst 2-tegen-2, daarna 3-tegen-3, 5-tegen-5 
en 8-tegen-8. “Hoe ouder je wordt, hoe meer je 
brein aan kan. En na 3-tegen-3 wordt met 5-
tegen-5 het voetballen echt complexer. Er komt 
een extra ruit in het veld, waardoor je aantal 
opties groter wordt. Maar in de basis verandert 
er niet veel. Je blijft in die ruit spelen. Voetbal is 
grotendeels een breinsport.” In België wordt er 
pas vanaf 14-jarige leeftijd met 11-tegen-11 
gespeeld. “Er verandert dan wel echt iets, 
omdat er meer is dan die ruit. Maar er blijft 
veelal hetzelfde en de stap is kleiner.” Naast de 
ruit zijn er bepaalde teamtactics die aan alle 
Belgische jeugdspelers worden geleerd. Dit zijn 
zowel aanvallende als verdedigende tactieken. 
Dit begint bij de jeugd weer klein, maar groeit 
zodra spelers ouder worden. “Voetbal is univer-
seel, maar spelers moeten het spel leren lezen. 
We werken daarom in de jeugd met 10 verschil-
lende tactics. In de senioren zijn dit er 50. Dit is 
het alfabet van het voetbal. En hierdoor functi-
oneer je als team een stuk beter. Iedereen kent 
dit, iedereen weet dit.” 
 
Omgaan met talent 
Er kan nog zo nog veel worden bepaald over 
hoe het voetbal gespeeld moet worden, uitein-
delijk speelt ook talent een grote rol. Maar wat 
is talent? “Wij kijken naar talentidentificatie. 
Hoe vaak gebeurt het niet grotere en sterkere 
spelers eerder uitgekozen worden dan de klei-
nere en jongere? Wij kijken niet naar high-
performance, maar naar high-potential. Wie 
heeft de meeste mogelijkheden? Kijk dus niet 

alleen naar nu, maar ook zeker naar later.” Als 
voorbeeld haalt Van der Haegen A-internatio-
nal Dries Mertens aan. Hij werd in de jeugd van 
AA Gent weggestuurd, omdat hij fysiek erg 
klein was. Via onder andere de Belgische derde 
klasse en de Nederlandse eerste divisionist 
AGOVV werd hij een mondiale superster. 
Mertens was in zijn puberteit lichamelijk een 
stuk minder ver dan andere spelers, maar had 

veel meer potentieel. “De coach die hem 
wegstuurde bij AA Gent was ook de coach die 
hem zijn eerste uitnodiging stuurde voor bij de 
nationale ploeg. Hoe mooi is dat? Het kan 
verkeren.” 
 
Vasthouden bij twijfel 
Sinds de hervormingen binnen het Belgische 
voetbal zijn er duidelijke stappen gezet. Dat dit 
niet in een vloeiende lijn is gegaan is niet gek. 
In 2009 zat de nationale ploeg wederom in een 
dip en waren er twijfels aan het plan. Omdat 
continuïteit een belangrijk element is en omdat 
er toen al verbeteringen waren te zien bij de 
nationale JO16 en JO18 ploegen is besloten 
aan het plan vast te houden. Het huidige 
succes van de Belgische nationale ploeg wordt 
daarentegen niet als normaal gezien. “Het 
betekent dat veel landen hebben zitten slapen. 
Ze worden nu wakker. Als je succes hebt zit je 
in zetel en zou je achterover kunnen leunen. 
Misschien is dat ook wel bij Nederland 
gebeurd. De uitdaging is juist om dan wakker 
en scherp te blijven.” 

CONGRES ZWOLLE 



Terug in de tijd. In seizoen 2021/2022 is er na 
12 speelrondes paniek in Zwolle. De plaatse-
lijke profclub staat stijf onderaan de Eredivisie 
met slechts 3 behaalde punten. Het gat met 
nummer 17 is aanzienlijk en de toenmalige 
trainer, Art Langeler, ziet geen goede basis 
meer om samen verder te gaan. Hij stapt op, 
waarna de club twee dagen later de aanstel-
ling van Dick Schreuder bekend maakt. Schreu-
der komt over van Vitesse, alwaar hij op dat 
moment assistent-trainer aan het werk was. 
“Natuurlijk zit de club sportief in zwaar weer, 
maar ik kan niet wachten om van start te gaan. 
Daarbij gaan we met z’n allen voor één doel: 
PEC Zwolle in de eredivisie houden,” gaf hij in 
de Stentor aan tijdens zijn eerste interview. 
 
Inmiddels zijn we een jaar verder, speelt PEC 
Zwolle een niveau lager, maar lijkt de club weer 

op weg naar de Eredivisie. Samen met onder 
andere assistent-trainer Johan Plat en Head of 
Performance Jacco van Olst heeft Schreuder 
de werkethiek enigszins aangepast en dat 
resulteert geregeld in positieve resultaten. “Ik 
kwam twee maanden na Dick bij de club en we 
merkten al snel dat er weinig energie in het 
team zat. Er werd te weinig naar voren gevoet-
bald, waardoor er moeilijk werd gescoord. Ook 
was het een taak voor ons om het stadion weer 
vol te voetballen en we moesten spelers verder 
ontwikkelen. De club zat in een moeilijke finan-
ciële situatie, dus spelers moesten worden 
verkocht,” aldus Plat. 
 
Meer voorwaarts gericht 
“Er is een aantal principes die we geprobeerd 
hebben de spelers aan te leren. Zo wilden we 
bijvoorbeeld de bal sneller terugveroveren, 

maar ook langer balbezit houden. Denk aan de 
3-seconden-regel, compactheid en energie,” 
vult Schreuder aan. “Ik wilde minder ballen 
naar achteren. Ik heb min of meer verboden 
om eindeloos de bal achteruit te passen. Het 
team moest vaker de diepte zoeken en dan 
aansluiten of zelfs bijsprinten. Dit kost veel 
energie en er zitten ook bepaalde risico’s aan, 
maar die probeerden wij er op trainingen uit te 
halen. Denk dan aan iets heel onorthodox door 
bijvoorbeeld de bal wanneer deze uit ging 
ergens anders in het veld weer terug in het 
spel te brengen. We probeerden zo spelers te 
raken, zodat ze dingen gingen doen die wij van 
ze eisten.” Één van de spelers die dit snel 
oppakte was Mees de Wit. De ontwikkeling 
van de aanvallende vleugelverdediger bleef 
niet onopgemerkt en al snel volgde een trans-
fer naar AZ. 

13

Sinds november 2021 is Dick 
Schreuder hoofdtrainer bij PEC 
Zwolle. Na diverse functies als as-
sistent-trainer te hebben bekleed 
in binnen- en buitenland staat hij 
voor het eerst op eigen benen in 
het Nederlandse profvoetbal. Zijn 
eerste taak was om PEC Zwolle in 
de Eredivisie te houden, maar dit 
mislukte. Ondanks dat zet PEC 
Zwolle onder zijn hoede de nodige 
stappen en lijkt de club weer de 
weg omhoog te hebben gevonden. 
Tijdens zijn presentatie liet hij de 
aanwezige VVON-trainers zien wat 
hij veranderd heeft op gebied 
spelprincipes en fysieke compo-
nenten. 

Tekst: Martijn Prinsen | Beeld: Cees Bakker

“Intensiteit is key”
Dick Schreuder, PEC Zwolle:

CONGRES ZWOLLE 
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Meer intensiteit 
Naarmate de tijd vorderde werden de spelprin-
cipes steeds duidelijker. Zo begon bijvoorbeeld 
aanvallen al steeds vaker tijdens het verdedi-
gen en verdedigen begon al tijdens het aanval-
len. “We creëerden ineens veel meer kansen, 
maar legden ook veel meer risico in ons spel. 
Tegenstanders begonnen zich aan ons aan te 
passen. Uit bij Ajax gebeurde dat ook. Omdat 
wij zo hoog stonden te verdedigen wilden zij 
alle ballen achter onze verdediging gooien. 
Ondanks dat we daar verloren, kregen we 
enorm veel complimenten.” Aan de basis van 
de nieuwe ideeën van de technische staf lag 
wel een verandering in werkethiek. De trai-
ningsintensiteit ging omhoog, net als het 
tempo tijdens de training. Het doel was om dit 
uiteindelijk ook 90 minuten vol te kunnen 
houden tijdens een wedstrijd. Al snel werd 
duidelijk dat de spelers meer inhoud creëer-
den. Zo legde Mees de Wit binnen korte tijd 
gemiddeld 13 kilometer per wedstrijd af in 
plaats van de 9 voor de aanstelling van Schreu-
der en zijn assistenten. “Soms zien de trainin-
gen er enorm rommelig uit, maar dat is echt de 
bedoeling. Veel omschakelingen, veel bewe-
gingen, hoge intensiteit,” legt Schreuder uit 
aan de hand van diverse trainingsbeelden. 

Ook in de wedstrijdanalyses en wedstrijdvoor-
bereidingen hebben Schreuder en zijn team 
veranderingen toegepast. “Zonder dat spelers 
bepaalde beelden hebben gezien, beginnen wij 
op maandag met het gericht trainen op de 
tegenstander. We laten ze bepaalde dingen al 
onbewust doen die ook van ze worden 

verwacht tijdens die specifieke wedstrijd. Dat 
horen ze dan op de donderdag. Uit bij Utrecht 
vorig jaar werkte dat uitstekend,” vervolgt de 
hoofdtrainer zijn verhaal. “De dagen na de 
wedstrijd krijgen ze feedback over de dingen 
die ze hebben laten zien. Daarmee creëren we 
een stukje bewustwording bij de spelers.” 

CONGRES ZWOLLE 



Statistieken  
Jacco van Olst is Head of Performance bij PEC 
Zwolle. Hij is verantwoordelijk voor de fysieke 
gesteldheid van de spelers. Hij monitort 
progressie, evalueert en stuurt waar mogelijk. 
Ook Van Olst ziet duidelijke verschillen met een 
jaar eerder. “We stonden halverwege de compe-
titie troosteloos onderaan wat het afgelegde 
aantal kilometers betreft. Na de tweede 
seizoenshelft stonden we op de vierde plek.” 
Met name op het gebied van fysieke compo-
nenten maakte PEC Zwolle vorig jaar enorme 
stappen. “Onderscheppingen betekenen eigen-
lijk heel simpel gezegd het aantal passes dat je 
toestaat bij de tegenstander. Onder Ajax zijn we 
als tweede geëindigd. Dat zegt op zich niet veel, 
alleen wel dat we met z’n allen keihard zijn gaan 
werken. Ook dit seizoen stijgen we weer in 
statistieken als deze.” 
 
“Er wordt wel eens gezegd dat wij kamikaze-
voetbal spelen. Dat vinden wij niet terecht. We 
hebben dit seizoen in twee wedstrijden drie 
doelpunten tegen gekregen, maar verder altijd 
maar één, twee of geen. We leggen de nodige 
risico’s in ons spel, maar dat levert aan de 
andere kant enorm veel kansen op. We hebben 
dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie de 
meeste kansen gecreëerd van alle teams en 
we hebben het meest vaak op doel geschoten. 
We zitten boven het berekende verwachte 
aantal doelpunten, dus we doen het momen-
teel goed. Natuurlijk willen we beter, maar we 
zijn tevreden met de huidige cijfers.” 

Eigen periodisering 
PEC Zwolle werkt met een eigen weekschema 
voor de fysieke belasting. De spelers hebben 
voor elke dag een dagprogramma waardoor ze 
meer en langer op de club aanwezig zijn. 
Buiten de teamtrainingen ontwikkelen ze zich 
daardoor ook persoonlijk. Er is alle dagen 
intensiteit op de trainingen. Op de eerste 
dagen na een wedstrijd vindt er herstel plaats 
gevolgd door een piekbelasting. Daarna wordt 
er weer toegewerkt naar de wedstrijd. “We 
hebben gekozen voor ons eigen periodese-
ringssysteem en niet voor het bekende 
systeem van Verheijen en de blokperiodese-
ring. Wij doen zoiets, maar dan in een vier-
daagse versie. In de landen waar ik heb 
gewerkt wordt dat helemaal niet gebruikt. Ik 
heb daar ook niet zoveel mee.” 

 
Puntensysteem 
Spelers worden ook uitgedaagd om zichzelf op 
verschillende manieren te ontwikkelen. “Dit is 
gewoon een enorm belangrijk aspect. Wij 
gebruiken bijvoorbeeld om te herstellen een 
puntensysteem. Voor elke activiteit of oefening 
krijgen ze punten, waarmee ze werken aan hun 
herstel of ontwikkeling. Iedere hersteldag 
moeten er punten worden behaald. Dit begint 
al direct na de wedstrijd. Van het eten en drin-
ken, tot slapen tot aan bepaalde oefeningen de 
dag later op de club. Toen we dit introduceer-
den werd er best even raar gekeken, maar 
inmiddels pakken alle spelers dit goed op.” 
Door de keuzes bij de spelers zelf te leggen 
wordt er commitment gecreëerd en dat is wat 
je als trainer wilt zien. “De wedstrijden zijn 
natuurlijk de momenten waarop we kunnen 
zien of de oefeningen die ze moeten doen ook 
daadwerkelijk iets doen. Maar ze hebben ook 
hun eigen testoverview op papier. Daarop 
kunnen ze ten alle tijden zien of ze progressie 
boeken,” aldus Van Olst. 
 
De komst van Dick Schreuder en de rest van 
zijn technische staf heeft dus een aardige 
impact gehad bij PEC Zwolle. De ambities voor-
afgaand aan dit seizoen waren duidelijk en de 
Zwollenaren liggen op koers, ondanks dat er in 
de zomer 18 spelers vertrokken. Zijn spelers 
moeten progressie boeken en hij wil met zijn 
groep terug naar de Eredivisie. Met een plek in 
de top van de Keuken Kampioen Divisie lijkt hij 
goed op weg.  

CONGRES ZWOLLE 

15



16

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) 

 



Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 
cent per kilometer 
Gelet op de stijging van de kosten en het feit 
dat het maximum van de onbelaste reiskos-
tenvergoeding sinds 2006 niet is gewijzigd, 
wordt het maximum van de onbelaste reiskos-
tenvergoeding per 1 januari 2023 verhoogd tot 
€ 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 zal het 
maximum vervolgens verder worden verhoogd 
naar € 0,22 per kilometer. 
 
 

Aanpassing maximale vrijwilligersvergoe-
ding (nog niet zeker) 
Het lijkt erop dat de maximale onbelaste vrij-
willigersvergoeding per 1 januari 2023 stijgt 
van € 1.800 naar € 1.900. Dit is echter nog niet 
100% zeker. Een voetbalvereniging kan een 
onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Over 
dit bedrag hoeft een vereniging en de ontvan-
ger geen belasting en premies te betalen. In 
2022 kan een maximale vergoeding gegeven 
worden van € 1.800. Per 1 januari 2023 lijkt dit 
maximale bedrag dus te stijgen naar € 1.900.  

AOW-leeftijd naar 66 jaar en 10 maanden 
In 2023 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 10 
maanden en vloeit voort uit de Wet temporise-
ring stijging AOW-leeftijd waarin de AOW-leef-
tijd vanaf 2020 tot en met 2024 is vastgelegd. 
Met de Wet verandering koppeling AOW-leef-
tijd is geregeld dat de stijging van de AOW- en 
pensioenrichtleeftijd met ingang van 2025 
voor 2/3 gekoppeld wordt aan de stijging van 
de resterende levensverwachting op 65 jaar. 
Voor de jaren 2025 tot en met 2027 is de AOW-
leeftijd inmiddels vastgesteld op 67 jaar. 
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Van de bestuurstafel

Bert Bosman benoemd tot Lid van Verdienste 

 
Bert, lid vanaf 15 oktober 1984, trad op 6 mei 1991 toe tot het afde-
lingsbestuur van de afdeling Drenthe en werd later districtsvertegen-
woordiger in district Noord. 
 
Hij had de rol van notulist en was tevens medeorganisator van 
demo’s/bijscholingen. Ook het voorlichten van jonge beginnende trai-
ners, over diverse zaken zoals arbeidsovereenkomsten, conflicten, 
ontslag, financiële zaken etc. waar een trainer mee te maken (kan) krij-
gen, behoorde tot zijn takenpakket. 

Samen met Jacob Botter bezochten zij als ‘Peppie & Kokkie’ de KNVB-
opleidingen om daar, op veelal luchtige en humoristische wijze, de 
beginnende trainers toe te spreken en te informeren. Zij waren dan ook 
graag geziene gasten bij zowel cursisten als docenten. 
 
Als voetballer speelde Bert in het betaalde voetbal bij SC Drenthe. Hij 
speelde daar o.a. met zijn broer Wout. Bert was de aangever en broer 
Wout de scorende linksbuiten. Samen maakten zij ook het einde mee 
van SC Drenthe (trainer was Jan van Asten) in het betaalde voetbal. 
 
Na zijn voetbalcarrière werd Bert trainer van o.a. KSC en EMMS. Ook 
kreeg hij tijdens zijn trainerscarrière een aanbieding van Sportclub 
Angelsloo. Bert weigerde echter op deze sportief aantrekkelijke aanbie-
ding in te gaan. De reden was dat Bert niet beschikte over het vereiste 
diploma. En, zoals het een echte vakbondsman betaamt, zei hij dus nee 
tegen het aanbod van Sportclub Angelsloo. Ook heeft Bert, samen met 
Gienus Meijering en Wim van der Heuvel, de jeugdscouting bij FC 
Emmen opgezet. 
 
Dit alles is dan ook de reden dat de VVON heeft gemeend Bert Bosman, 
VVON’er in hart en nieren, te benoemen tot Lid van Verdienste.  
 
Op 20 oktober 2022 werd Bert thuis verrast door het bezoek van Arnold 
Westen (Voorzitter VVON) en Jacob Botter (Coördinator district Noord). 
Bert kreeg vanwege zijn benoeming tot Lid van verdienste een mooi 
beeldje met oorkonde en bloemen . 
 
Op de foto Bert Bosman (links) met Jacob Botter. 

Wijzigingen vanaf 2023 vanuit belastingplan
Hieronder een aantal wijzigingen die per 1 januari 2023 ingaan. 
Het is nog mogelijk dat er nog aanpassingen plaatsvinden. 
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Fysieke coach FC Groningen Jarno 
Voorintholt  

“Spelers zijn het meest waardevolle bezit van 
een club. Als een speler geblesseerd is of een 
chronische blessure oploopt, dan leidt de club 
zowel sportief als economisch schade. Ik zie het 
als mijn taak om dat zo veel mogelijk te voorko-
men.” Met dit statement trapte Voorintholt af in 
Assen. “Dat deze job aan belangrijkheid is 
toegenomen over de afgelopen decennia, lijkt 

logisch. De intensiteit is in alles toegenomen en 
groeit nog steeds. Zo sprint voetballer Erling 
Haaland met een snelheid van ongeveer 37 km 
per uur. In topwedstrijden zijn er tegenwoordig 
tussen de 800 en 1200 sprintmeters en 100 tot 
150 sprints te noteren. En dus moeten spelers 
steeds fitter zijn om blessures te voorkomen. 
Alles vóór zijn kunnen we nooit, maar wel zoveel 
mogelijk de risico’s reduceren op kwetsuren. 
Daarnaast is de ‘return to play’-tijd te reduce-
ren, de tijd dat het duurt dat een speler weer 
hersteld is van een blessure. Als derde kunnen 
we chronische aandoeningen beter beheersen.” 
 
“Als we met een speler beginnen te werken, 
kunnen we al veel in kaart brengen over de risi-
co’s. Door onderzoek kun je tegenwoordig al 
vaststellen of er vanuit de genen al een 
verhoogde kans is op bepaalde blessures. Hoe 
een speler is ontwikkeld in de jeugd is ook te 
bekijken. Waar liggen zwaktes? Verder is de 
psychologie niet te onderschatten. Hoe zit het 
met de mens achter de speler? Hoe zit hij in zijn 
vel? Hoe is zijn gemoedstoestand? Hoe voelt hij 
zich mentaal en fysiek? Als je een band opbouwt 
met een speler dan zijn deze zaken te achterha-
len. Hoe zien ze hun eigen identiteit? Welk mate 
van perfectionisme is aanwezig? Want dat kan 

druk leggen op een speler. Hoe gaan ze om met 
de invloeden van de social media? De invloed 
daarvan is tegenwoordig beslist niet te onder-
schatten. Het is vaak van invloed op het zelf-
beeld van de jeugd. Welke negatieve stress 
ervaren ze in het dagelijks leven eventueel? Het 
zijn allemaal vragen die direct of indirect met 
spelers te bespreken zijn.” 
 
“Vanuit eigen ervaring en vanuit onderzoeken is 
bekend welke onbalansen veelvuldig voorko-
men. Zwakke hamstrings bij explosieve spelers, 
zwakke liezen bij spelers die wat minder wend-
baar zijn, instabiliteit in de enkels, lumbale stijf-
heid en een voorwaarts gekanteld bekken 
betekenen risico’s. Maar deze zaken zijn te alle-
maal te verbeteren door de spelers die hiermee 
kampen extra oefeningen mee te geven die de 
zwaktes wegnemen of sterk verminderen. En 
alles is tegenwoordig op internet te vinden.” 
 
Terugbrengen naar de basis 
“Eén van de meest gemaakte fouten door trai-
ners is dat speler te snel na een blessure te veel 
speeltijd krijgen. Een opbouw in het aantal 
speelminuten is noodzakelijk. Start bijvoorbeeld 
met een half uur en bouw dat elke wedstrijd op 
met een kwartier: zéker als spelers veel trai-

BIJSCHOLING ACV ASSEN 

In een knusse kantine op een regenachtige donderdagavond in oktober werd er bij het Drentse ACV Assen 
een bijscholing georganiseerd. Met drie sprekers voor een honderdtwintig man tellend publiek werd het een 
interessante avond. Jarno Voorintholt - fysieke trainer bij FC Groningen – beet de spits af, waarna hoofd 
jeugdopleidingen van ACV Asssen Floris van Es een kort verhaal hield. Hoofdtrainer Ruud Jalving sloot de 
avond af met een presentatie en een veldtraining. Hierbij een verslag van de goed georganiseerde avond. 

Tekst en beeld: Ruud Bijnen

Bijscholing ACV Assen:

Fitheid spelers, gelijke kansen 
jeugd en spelprincipes



ningsminuten en wedstrijden gemist hebben is 
het essentieel. In de training moeten spelers 
kunnen leveren wat ze aan intensiteit gaan krij-
gen in de wedstrijden. Beter nog wat meer dan 
dat. Om aan te geven dat de intensiteit bij het 
oefenen een stuk lager is dan bij de competitie: 
de verhouding in opgelopen blessures is 20 in 
wedstrijden tegen 3 in trainingen.” 
 
“Het is net zo belangrijk de trainingstijd en -
intensiteit op te bouwen. Het kan niet zo zijn 
dat iemand die weken afwezig is geweest 
meteen alles meedoet. Ook dit moet opge-
bouwd worden. Laat spelers dus tijdens de 
trainingen bij een (deel van een) vorm rust 
nemen. Checken bij spelers hoe zwaar de trai-
ning was, kan helpen. Dat doe ik ook bij FC 
Groningen. Ik stel de vraag hoe zwaar ze de 
oefensessie ervaren hebben: 1 betekent een 
zeer lichte training en 10 een zeer zware. Als 
dat bij elke training gedaan wordt en er zitten 
grote fluctuaties in voor spelers, dan is dat niet 
verstandig. Als coach moet je dan bijsturen. 
Ook het tijdstip waarop zwaar belast wordt in 
oefensessies ten opzichte van de wedstrijden, 
moet juist zijn. Twee dagen voor de wedstrijd 
bijvoorbeeld, laat jongens niet meer dan 75 
minuten trainen. En een dag voor de wedstrijd 
niet meer dan 45 tot 60 minuten. Intensiteit 
mag er wel zijn, maar het volume van de inten-
siteit bepaalt vooral de vermoeidheid.” 
 
“Net als de vraag over de intensiteit van trainin-
gen die aan spelers gesteld wordt, vragen we 
ook naar de mate van herstel die spelers erva-
ren. Als iemand aangeeft slecht te herstellen, 
dan is het zaak uit te zoeken waar dat aan ligt. 

Het kan zijn dat er iets aan de hand is thuis of 
psychologisch iets niet helemaal goed zit, of een 
speler heeft een pijntje dat hij liever niet vertelt. 
Daarnaast herstelt elke speler anders. Maar als 
het ‘recoveren’ niet snel gebeurt, dan moet er 
gezocht worden naar een oorzaak. Op de trai-
ning van die dag moet ook rekening gehouden 
worden met de belasting van de betreffende 
speler die niet snel genoeg herstelde.” 
 
“Op topniveau wordt de belasting op maat 
gemaakt per speler. Er wordt ook rekening 
gehouden met de posities waar spelers op het 
veld acteren. Middenvelders maken bijvoor-
beeld meer meters, maar minder sprintafstan-
den. Die laatste zijn het hoogste aan de 
zijkanten van het veld normaal gesproken, ook 
op amateurniveau. De wisselspelers maken die 
meters allemaal niet. Vergeet daarom hen niet 
net zo goed te belasten. Als jongens namelijk 
vaak op de bank zitten, is er geen gelijkwaar-
dige belasting op de wedstrijddagen ten 
opzichte van de basisspelers. Dan gaan zij een 
risico lopen op blessures. In de trainingen zijn 
de jongens die wel in de basis staan, dan een 
stuk verder. Daardoor bestaat de kans dat de 
wissels boven hun kracht moeten gaan werken 
en niet helemaal meekunnen. En ineens een 
hele wedstrijd laten spelen als het nodig is, kan 
dan eigenlijk ook niet meer. De oplossing is om 
op wedstrijddagen de betreffende spelers toch 
wat te laten doen of op de eerste training erna. 
Een half uur intensief laten oefenen, is al 
voldoende. Dat kan in de vorm van sprintvor-
men maar ook vanuit partijtjes of een combi-
natie ervan. Mee laten spelen met een ander 
team, zou ook kunnen uiteraard.” 

Hoofd Jeugdopleidingen ACV 
Assen, Floris van Es 

Kort maar krachtig was het verhaal van de jonge 
HJO bij de Drentse club. In het kort werd uit de 
doeken gedaan wat de opleidingsvisie is in 
Assen. Van de jongste jeugd naar het eerste 
team dat nu bij de mannen uitkomt in de derde 
divisie en bij de vrouwen in de topklasse. 
Respectievelijk het één na hoogste en het hoog-
ste amateurniveau. Hoe wordt er omgegaan 
met de nieuwe ontwikkelingen in het opleiden 
van jeugd? Van Es legt uit aan de hand van vier 
aandachtsgebieden. 
 
Onderbouw 
“Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat 
jeugd zich grillig ontwikkelt. Iemand kan jong 
wat minder ‘getalenteerd’ overkomen, fysiek 
wat kleiner zijn of wellicht wat minder gemoti-
veerd zijn. Op latere jeugdige leeftijd kan dat 
totaal anders zijn. Het geboortemaandeffect 
betekent dat jongens/meiden die in het begin 
van het jaar geboren zijn fysiek wat sterker zijn 
dan leeftijdsgenoten die later in het jaar gebo-
ren worden. Vaak selecteren daardoor trainers 
juist de oudste sterkere spelers omdat ze daar-
mee hun winstkansen verhogen. Dat willen we 
voorkomen. Daarnaast is het ook onwenselijk 
dat de éne onderbouwspeler betere faciliteiten 
heeft dan de andere. Het werkt demotiverend 
voor de minder bedeelden. We geloven daarom 

BIJSCHOLING ACV ASSEN 
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in het project ‘gelijke kansen’ voor de jonge 
jeugd. Dat betekent dat de trainingsfaciliteiten 
hetzelfde zijn voor alle teams tot de O13. We 
maken daar ook geen onderscheid tussen 
jongens en meisjes en iedereen traint door 
elkaar. Eén hoofdtrainer bereid in elke leeftijd-
scategorie alle trainingen voor. De gehele groep 
traint vervolgens met elkaar en krijgt dezelfde 
oefenstof. Bij jongere kinderen kijken we minder 
naar de teamindeling en selecteren we niet. 
Richting de O12 gaan we dat langzaam wel iets 
meer doen en delen we in op kwaliteit of weer-
stand bij de trainingen. We vinden het belangrijk 
dat in de onderbouw alle spelers op elke positie 
leren spelen. We vragen trainers daarnaast ook 
te letten op de spelers die wellicht wat op hun 
tenen moeten lopen om bij te blijven. Zij moeten 
ervoor zorgen dat ook de jongens aan de onder-
kant van een groep succes ervaren en met 
plezier blijven trainen. Alles op een veilige 
manier en binnen een open inclusief sportkli-
maat. Van en met elkaar leren op voetbalgebied 
maar ook op het sociale vlak is de basis.” 
 
Bovenbouw 
“Bij de bovenbouw maken we wel een onder-
scheid in kwaliteit van de spelers. We selecteren 
maar houden de lagere teams nauwlettend in 
de gaten. Het is belangrijk dat we voor iedereen 

op zijn eigen niveau en ambitie buiten de selec-
tieteams ook een goed aanbod neerzetten. We 
willen iedereen behouden en een leven lang 
voor het voetbal behouden binnen onze club. 
Plezier bieden, laten presteren en ontwikkelen 
op het eigen niveau zien we als essentieel voor 
de opgroeiende oudere jeugd. Vanaf de O13 
selecteren we wel en de meest ambitieuze en 
potentievolle spelers krijgen intensievere en 
frequentere begeleiding. We voegen daar aan 
toe dat ze ontwikkelgesprekken krijgen en we 
werken meer en meer met video-analyse. Deze 
groepen proberen we zo goed mogelijk op te 
leiden voor ons eerste elftal.” 
 
Spelersontwikkeling 
“Voor de groei van spelers zien we twee belang-
rijke pijlers: voetbal- en fysieke ontwikkeling. In 
het voetbalspel gaat het om het aanleren van 
vaardigheden, handelingen en spelprincipes. 
Maar we vinden dat alle basiszaken geoefend 
moeten blijven worden. Daarnaast geloven we 
in het athletics skills model. Dat gaat over het 
breed motorisch opleiden van jeugd. We 
verwachten van onze coaches dat ze ook bezig 
zijn met hele andere spelvormen. Trefbal is daar 
een leuk en wellicht bij voetbal aansluitend 
voorbeeld van, maar het kunnen ook andere 
spelvormen zijn. We geloven daarin omdat er in 

de topsport voorbeelden zijn van topspelers en 
-speelsters die andere sporten op een hoog 
niveau gedaan hebben tijdens hun jeugd. Denk 
aan Zlatan Ibrahimovic (taekwondo) en Jacky 
Groenen (judo). Maar het belangrijkste is dat het 
blessures voorkomt als spelers zich breder 
ontwikkeld hebben.” 
 
Trainers centraal 
“Het spreekt voor zich dat het bedenken van 
onze visie één is, maar het laten uitvoeren 
minstens zo belangrijk is. We investeren daarom 
ook continu in onze trainer-coaches. Zij staan 
centraal binnen de hele ontwikkeling van onze 
jeugd. We organiseren visie-bijeenkomsten. 
Daarin zijn we bezig met het begeleiden in het 
aanleren van spelprincipes bijvoorbeeld. Impli-
ciet leren staat ook op de agenda. Hoe doe je 
dat en welke voordelen zitten eraan? We gaan 
dieper in op videoanalyse. Wat kun je ermee 
doen en hoe gebruik je het? Als het plaatje dan 
op alle niveaus klopt, dan is het eindresultaat 
dat we spelers en speelsters terug gaan zien in 
onze eerste teams en op de hoogste niveaus 
blijven spelen met voornamelijk eigen jeugd.” 
 

BIJSCHOLING ACV ASSEN 

- Bewegen op & maken van muziek 
- Klimmen & klauteren 
- Trappen, schieten & mikken 
- Rollen, duikelen & draaien 
- Gaan & lopen 
- Balanceren & vallen 
- Stoeien & vechten 
- Springen & landen 
- Gooien, vangen, slaan & mikken 
- Zwaaien & slingeren

Athletic Skills Model – 
Schijf van 10



Hoofdtrainer ACV Assen, Ruud 
Jalving 
Dit jaar is zijn eerste seizoen als nieuwe hoofd-
trainer. De vijf seizoenen ervoor werkte hij met 
de jeugd en de O21 bij FC Emmen. Jalving, 
actief met zijn team in de derde divisie, geeft 
veel verantwoordelijkheid aan zijn staf. “Ik laat 
hen zo veel mogelijk vrij. We zijn uiteraard met 
een keeperstrainer (Roland van der Kraan) en 
werken met een adviserende performance 
manager die ik uit mijn tijd van FC Emmen ken. 
Hij is niet in dienst van ACV Assen, maar hij geeft 
in overleg een adviesplanning af van 4 tot 6 
weken vooruit. Daarmee weten we welke belas-
ting we kunnen geven aan de jongens. Er is 
verder een actieve stagiair als assistent (Bas 
Veldman), een fulltime assistent (Robin Witte) 
en een fysiotherapeut die ook voor het herstel 
van de geblesseerden verantwoordelijk is.” 
 
“Bij aanvang van het seizoen hebben we een 
shuttle-run-test gedaan om te zien hoe belast-
baar de mannen waren. Het zag er goed uit deze 
zomer omdat iedereen nagenoeg op een goed 
en zelfde niveau in conditie was. We hoefden 
daarom geen individuele aanpassingen te doen. 
Het was een nulmeting. In december herhalen 
we de test weer en kijken hoe ver we dan zijn. 
Zijn er dan wel individuen die achterlopen in de 
belastbaarheid, is onze vraag. Dan kunnen we 
ook zien of er aanpassingen nodig zijn voor de 

groep in de planning op het fysieke stuk en of 
we individuen juist wat meer of minder moeten 
belasten. Vanuit de belastbaarheid wordt er 
gekeken naar de grootte van het speelveld, de 
partijen en naar de duur van de vormen. In ieder 
geval wordt er op trainingen altijd gewerkt 
vanuit spelprincipes.” 
 
Spelprincipes 
Met een pagina in de presentatie wordt duide-
lijk gemaakt waarom spelprincipes binnen ACV 
Assen zo belangrijk gevonden worden (zie 
kader). Voor de training die op het programma 
staat, wordt gekozen voor het principe: ‘We 
willen een overtal rondom de bal creëren’. Op 

het veld wordt zichtbaar in welke vormen er 
gespeeld wordt. De hoofdcoach legt uit. “We 
beginnen met een tikspel in en rondom te 
middencirkel. Veertien spelers met twee ballen 
tegen vier tegenstanders. Deze moeten inge-
sloten worden om ze dan met de ballen te 
raken. Het is een voorbereidende vorm voor het 
behandelde spelprincipe. Daarnaast doen we 
eigenlijk ook altijd wel iets in de richting van een 
rondo. Dat geeft onze spelers plezier en daarom 
kiezen we daarvoor. Vandaag doen we afwisse-
lend een rondo van 7 tegen 2 en 14 tegen 4. De 
grootte van de ruimtes is ongeveer 10 x 10 
meter en 16x16 meter. We spelen telkens een 
paar minuten een rondo en de tijd wordt goed 
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✔ Spelprincipes zijn standaardafspraken die bijna altijd gelden 
✔ Spelprincipes gaan om het gedrag en de intensiteit waarmee de (voetbal)handelingen 

worden uitgevoerd 
✔ Spelprincipes gelden voor ieder systeem 
✔ Spelprincipes komen terug in de trainingsvormen 
✔ Spelprincipes hebben wij nodig in deze dynamische omschakelsport 
✔ Het systeem is vervolgens afhankelijk van de kwaliteit in de groep en de kracht van de 

tegenstanders 
 
DOEL:  

Voorspelbaarheid voor ACV, onvoorspelbaarheid voor tegenstanders. 

Algemene uitgangspunten bij ACV Assen
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bijgehouden. Om het leuk te houden, verande-
ren we de regels van de rondo’s ook. Dat maakt 
de dynamiek heel anders. Soms schakelen we 
bijvoorbeeld naar verplicht twee keer raken.” 
 
De volgende vorm is duidelijk ook passend in 
het thema ‘overtal creëren’. Het oogt complex 
maar wel leuk voor de spelers. “We spelen met 
vier vierkante vakken van circa 15x15 meter in 
een vierkant van 30 x 30 meter. Er zijn drie kleu-
ren. Telkens moeten twee kleuren in een vak 
samenspelen en bijvoorbeeld acht keer over-
spelen en dan moet het spel verplaatst worden 
naar een ander vak om daar weer een overtal te 
creëren (zie oefenvormen voor de manier 
waarop). Het is in dit soort vormen belangrijk 
dat spelers zelf goed nadenken over wanneer 
het spel te verplaatsen en waar naartoe. Wie 
gaan er door naar het andere vak, moet ook 
goed gecommuniceerd worden. Het is een 
uitdagende vorm van positiespel die we graag 
door de jongens laten uitvoeren.” 
 
Tot slot wordt er nog een grote partij gespeeld. 
De trainer moet improviseren omdat er een 
speler geblesseerd uitvalt na het positiespel. 
“Het wordt een partij van 1-2-3-3 tegen 1-4-3-1. 
Omdat er aan één kant maar twee verdedigers 

zijn tegen één aanvaller, worden de hoeken van 
het veld aan die kant afgezet. Er is één neutrale 
speler die meedoet met de partij in balbezit. Het 
doel is om telkens (vooral door de partij die 1-2-
3-3 speelt) zo hoog mogelijk op het veld een 

overtal te creëren. Omdat we aanstaande zater-
dag geen wedstrijd spelen, kunnen we trainen 
op een heel veld. Anders oefenen we twee 
dagen voor de wedstrijd in kleinere ruimtes om 
de belasting niet te hoog te maken.” 
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Ruud Jalving
Hoofdtrainer ACV Assen

2016-2018 hoofdtrainer vv Sweel 1 
zondag                  

2018 hoofdtrainer vv Sweel 1 
zaterdag                        

2018-2019 hoofdtrainer vv Sweel 1 

2018-2019 hoofdtrainer FC Emmen 
O15 

2019-2020 hoofdtrainer FC Emmen 
O19 

2020-2022 hoofdtrainer FC Emmen 
O21 

2022-heden hoofdtrainer ACV ASSEN 1 

 



Organisatie: 
- 16 mensen minimaal nodig (voor de getekende vorm) 
- 4 vakken van circa 12x12meter 
- In elk vak in het midden 2 kleuren, 1 van elke kleur. In 1 van de vier 

vakken 1 van elke kleur (of meer) extra. 
- 4 mensen aan de buitenste zijden plus 2 op de as, van een derde kleur 
- Starten in het vak met de meeste mensen 
- 1 kleur (2 mensen) speelt samen met 2 mensen aan de buitenkant plus 1 

op de as. Het wordt daarmee 5vs2 
- 6x rondspelen (of meer) in één vak voordat het spel verplaatst kan 

worden naar een ander willekeurig vak 
- Van de kleuren in het midden van het vak waar de bal werd rondge-

speeld, schuiven naar het andere vak 
- Opnieuw sluiten mensen op de buitenste zijden bij en eentje op de as 

om te komen tot 5vs2 
 
Coaching: 
- Hoog baltempo 
- Voordat de 6e keer geraakt wordt, vooruit kijken naar waar de ruimte 

ligt of de passlijn open 
- Mensen in de andere vakken op het juiste moment aanbieden, in juiste 

richting en weten wat de eerste opties zijn 
- Lichtvoetigheid 
- Eventueel beperken tot 1 of 2x raken 

Positiespel in vier vakken, overtal verplaatsen

Organisatie: 
- 7vs2 in vakken van 12x12m 
- 14vs4 in vakken van 20x20m 
- Tijdslimiet voor elke rondo (bijv. 1 minuut) 
- Omschakelen van rondo binnen 8 seconden 
- Direct doorwisselen met mensen die bal onderscheppen/aanraken 
- X-aantal keren rondspelen voor blijven staan in het midden (tussendoor 

spelen, door de benen) 
- Verplicht 1x raken, verplicht 2x raken, afwisselend 1x en dan 2x raken 

verandert de dynamiek 
 
Coaching: 
- Lichtvoetigheid 
- Vooruit kijken naar de opties voor ontvangst van de bal 
- Vragen als er opties zijn voor jezelf 
- Wanneer lok je? Wanneer speel je direct door? 
- Baltempo zo hoog mogelijk 
- Omschakelen in een hoog tempo 

Rondo’s afwisselen
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OEFENVORMEN 

12x12m 12x12m 

20x20m



Gert Jan Nagel, de voorzitter van s.v. Urk, heet ons welkom op sportpark “De Vormt”. Hij vertelt dat wanneer 
je een sterkte-zwakte-analyse zou plegen op deze vereniging, dat je dan vooral stuit op de sterke kanten 
van Urk: de trots en het arbeidsethos van alle spelers die bij deze club spelen. “De jongens zijn allemaal 
eigen spelers van Urk en hebben banen in (uiteraard) de visserij en ook in de bouw. Ze worden niet betaald, 
dat is enerzijds uniek en bevorderlijk voor de teamcohesie op dit niveau, anderzijds is dat nadelig voor de 
concurrentiepositie in de derde divisie zaterdag. Na de promotie voelen ze het verschil in vergelijking met 
andere clubs waar dat wel wordt gedaan.”  
 
Tekst en beeld: Bert Delleman | Beeld: Bert Delleman & Jannie Snoek

Bijscholing bij SV Urk: 

Voortborduren op individuele 
belasting en belastbaarheid
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Gert Jan Karsten is de hoofdtrainer van Urk1, 
neemt het woord over en loodst ons door het 
programma:  in de middag zijn er twee work-
shops, en de avond levert een veldtraining op. 
In zijn presentatie komt gelijk de openheid van 
Gert Jan naar voren. “Er is niets geheims aan 
de speelwijze van Urk. Geen verrassingen dus, 
we werken vanuit dezelfde patronen.” In de 
huidige klasse is het niveauverschil aanzienlijk, 
getuige de huidige positie op de ranglijst en 
het recente forse verlies tegen Barendrecht. 

Maar in Urk wordt er avond in en avond uit 
steeds weer geslepen aan de patronen en 
mogelijk worden de critici, die zeggen dat ze nu 
al gedegradeerd zijn, nog de mond gesnoerd.  
 
Keuze voor Karsten 
Gert Jan is afkomstig van HHC Hardenberg en  
werd getransfereerd naar Urk. Aan het Velu-
wemeer gaf het bestuur de motivatie aan 
waarom ze bij hem waren uitgekomen: het was 
de fitheid van de spelers van HHC dat hen 

opviel. HHC betaalde echter de selectie-
spelers en dus kon Gert Jan ook eisen dat het 
vereiste fysieke vermogen op hoog niveau was. 
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Op maandag 21 november jl., kort na de 
bijscholing bij sv Urk, bereikte ons het 
aangrijpende nieuws dat Julian Daniël 
Karsten, de zoon van Gert Jan Karsten, 
onverwachts was overleden. Julian Daniël 
mocht slechts 18 jaar worden. Wij wensen 
Gert Jan en zijn dierbaren heel veel sterkte 
toe in deze moeilijke periode.



Toch ging hij in op het aanbod van s.v. Urk, 
omdat Gert Jan van uitdagingen houdt, op 
welk niveau dan ook. Maar aan zijn uitgangs-
punt ‘onvoorwaardelijke commitment van alle 
partijen’ deed hij geen concessies. Dat zou in 
Urk met haar arbeidsethos geen probleem zijn. 
Hij constateerde echter dat bij de aanvang van 
het seizoen dat de fitheid naar een bedenkelijk 
punt was gezakt en zo had het team een 
achterstand in vergelijking met zijn concurren-
ten, die wel begonnen met een redelijk condi-
tiepeil.  
 
Individuele aanpak 
Karsten werkt niet volgens de periodisering 
zoals Raymond Verheijen en de KNVB die 
prediken, maar hanteert een aangepast indivi-
dueel fitheidsprogramma. Dit programma 
levert maatwerk door rekening te houden met 
een ieder met zijn fitheid, zijn intensief 
werkend bestaan, zijn positie in het veld en de 
tegenstander. In dat licht bezien is vergelijken 
van de spelers op fitheid een zinloze zaak. De 
spelers waren natuurlijk wel nieuwsgierig naar 
de resultaten bij een shuttle-run of een aange-
paste training met specifieke weerstand, maar 
de stafleden gaven aan dat de resultaten 
exclusief een zaak voor hen waren.  
 
Het technisch kader leest de data uit als het  
gaat om sprintmeters en hogesnelheidsmeters 

en beoordeelt de resultaten. Daar wordt weer 
verder op geborduurd, zodat elke week het 
weer een puzzel is om gezamenlijke trainingen 
voor te bereiden. Zoals eerder benoemd heeft 
een ieder een individueel traject van belasting 
en belastbaarheid, ook weer in de context dat 
ze werken in de bouw en visserij of doorde-
weeks zaken doen in het buitenland.  
 
Gert Jan is van mening dat de fitheid van een 
selectie de doorslag geeft bij het winnen of 
verliezen van een wedstrijd. En juist in de peri-
ode van maart tot juni is die fitheid cruciaal. 
Waar de tendens zichtbaar is dat de intensiteit 
van trainingen wordt afgebouwd, predikt hij 
juist voor een ‘lichte opbouw’ om klaar te  zijn 
voor de finales in de competitie. En ook om 
deze in te zetten als buffer om in de voorberei-

ding van het nieuwe seizoen niet weer ‘in het 
rood’ te staan qua vermogen.    
   
Workshop video-analyse 
Robert Bosma en Albert-Mark Nagel, de twee 
assistent-trainers, verzorgen het tweede 
gedeelte van de workshop: hoe bereidt Urk 
zichzelf voor op de wedstrijd met video-analyse 
en hoe ziet de analyse van de tegenstander 
eruit? 
 
Eerst even een rondje langs de deelnemers: 
met een rode of gele kaart kunnen ze hun 
mening aangeven. Er worden vragen gesteld 
als: maak je gebruik van de video-analyse? En 
hoe gebruik je de video-analyse: gericht op het 
volledige team, per linie of op individueel 
niveau?  Welk aspect wil je dan verbeteren? 

BIJSCHOLING SV URK 
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Mentaal/fysiek, techniek/tactiek/ teampro-
ces/samenwerking? Uit de groep kwamen 
signalen dat er geen budget voor was, maar 
ook het positieve geluid dat het leidt tot 
bewustwording bij spelers. Je kunt soms een 
aantal keren iets duidelijk proberen te maken, 
maar beelden zeggen veel meer dan woorden. 
Denk maar aan het tv-programma ‘Blik op de 
weg’ waarin automobilisten worden gecon-
fronteerd met hun onvoorzichtige rijgedrag of 
te hoge snelheden. De algehele opinie is dat 
video-analyse werkt als het wordt ingezet om 
positieve invloed op spelers uit te oefenen, en 
niet alleen om fouten te bespreken.  
 
Keuze van Urk 
Bij Urk was er de keuze om te werken met een 
vaste camera langs het veld of zelf te filmen 
met een echte cameraman. Uiteindelijk is de 
tweede optie het geworden, en koos men 
ervoor om zo de regie in handen te houden. Zo 
is men verzekerd van goede beelden van 
thuiswedstrijden. Мaar bij uitwedstrijden is 
het niet een vanzelfsprekendheid dat sv Urk de 
beelden krijgt, Dat is een gunst van de tegen-
stander. Tevens werd besloten om de nabe-
sprekingen op teamniveau te houden. In die 
plenaire meetings komen balbezit, balbezit, 
omschakeling en opbouwen als onderdelen 
van de zes hoofdmomenten in het voetbal aan 
bod. Er wordt gebruik gemaakt van de soft-
ware van Nacsport en Johan Sport. De beel-
den worden als hapklare brokken via clipjes uit 
de Nacsport software aangeleverd. In het 
ontelbare aanbod van beelden wordt dan een 
selectie gemaakt. Robert laat ons via een 

aantal beelden de variaties van de opbouw van 
de keeper zien. Het complete dashboard van 
Nacsport is bedoeld om inzicht te krijgen en 
op basis van de data te beïnvloeden. Soms 
wordt een speler gekscherend als flapdrol 
afgeschilderd indien het aantal sprintjes dras-
tisch omlaag gaat en soms kan het bericht 
naar spelers komen dat er meer op doel moet 
worden geschoten. 
 
Mindere fase 
Momenteel verkeert Urk in een mindere fase 
en toch wil men (of juist) geen concessies 
doen aan het aanvallende voetbal. Leidraad 
hierbij is ‘herhalen, herhalen, herhalen’ van de 
boodschap. En dan ineens na twee à drie 

weken valt het kwartje en krijgt het spelpa-
troon een verdieping. Bijvoorbeeld als het gaat 
om of alle posities voldoende bezet zijn.  
 
De beelden moeten volgens Robert kort en 
krachtig zijn, want “de spanningsboog van de 
voetballer is beperkt. Na 15 minuten ben je ze 
allemaal kwijt”, aldus Robert. “Maar de spelers 
zijn wel degelijk geïnteresseerd en in de groeps-
dynamiek kun je daarmee spelen. Het is een 
spel van trekken en loslaten en uitdagen in een 
creatieve vorm. Soms zijn de trainers zeer dank-
baar (liefst in de training) voor de gemaakte 
fouten en kunnen ze op een respectvolle manier 
weer een confrontatie aangaan.”  
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Analyse tegenstander  
Albert-Mark analyseert de aanstaande tegenstander van Urk. Hij 
begint met een mooi filmpje over André Agassi die vaak verloor van 
Boris Becker. André kwam tot het inzicht dat hij aan de stand van de 
tong uit de mond van Boris kon zien hoe hij de ballen ging slaan. En 
plots begon de Amerikaan te winnen! Pas ver na de beëindiging van 
hun beider carrières deed hij de bekentenis naar Becker.  
 
Beelden van wedstrijden die Barendrecht recentelijk heeft gespeeld 
(5-1 verlies) worden opgevraagd en na de analyse ervan worden ze 
op een gesloten YouTube-kanaal gedownload. Spelers kunnen er via 
een linkje kennis van nemen. In de voorbereiding op de wedstrijd 
tegen hen instrueert hij de wisselspelers zo alsof ze bij Barendrecht 
spelen. Dat vinden ze overigens niet zo leuk, geeft Albert-Mark aan. 
Wanneer er geen beelden van de tegenstander zijn, dan wordt er 
contact gezocht met andere trainers of er worden scouts naar de 
ploeg gestuurd.  
 
Training 
De wedstrijd tegen Barendrecht verliep dramatisch: geen energie, 
geen druk op de bal, linies waren niet gesloten, overtal werd niet 
benut. Gert Jan schroomt dan niet om nog een keer de dezelfde trai-
ning te geven. Om het inslijpen van patronen te optimaliseren en daar-
mee vastigheid te verkrijgen.  
 
Zijn training van vanavond begint met de warming-up, en daarna oefe-
ningen rondom het passen en trappen. Vervolgens is er de oefening 
van 10 tegen 0. Verschillende aanvalspatronen worden uitgevoerd, 
zonder weerstand, maar wel met poppen in de zestien en een keeper 
in de goal. Daarna staat er een volwaardige 11-11 wedstrijd op het 
programma. De selectie van 019 is ook uitgenodigd om de gewenste 
aantallen te verkrijgen. 
 
Accent in dit onderdeel van de training ligt vooral op 3 tegen 2 uitspe-
len, zoals dat een issue was tegen Barendrecht. Maar ook om oplos-
singen vinden om druk te zetten in de as of aan de zijkanten. En hoe 
Urk de linies compact kan houden, zeker bij hun aanvallende speelstijl.   
 
Gert Jan heeft een moderne headset op en we horen zijn heldere stem 
over het veld schallen. Hij geeft korte coachmomenten zoals “Drie 
achterop”. “Je bent te vroeg in de zestien, Joël”. “Probeer een linie 
over te slaan”. “Als je compact speelt, dan komt buitenspel vanzelf”. De 
leidraad bij zijn training is dat er best veel dingen niet goed gaan, maar 
dat dat niet erg is.  
 
Afsluitend vindt Gert Jan wel dat de onderlinge afstanden tussen de 
linies nog steeds te groot zijn. Daardoor is er kwetsbaarheid bij bijvoor-
beeld omschakeling van balbezit naar balbezit tegenstander. Maar Urk 
blijft slijpen aan de patronen en ‘past zich aan aan de tegenstander’ 
door de voetbalhandelingen te optimaliseren. En Urk blijft aanvallen 
zoals dat in het vaandel staat: met ‘strijd, passie en plezier’. 

BIJSCHOLING SV URK 
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Onder de deelnemers bevond zich ook Berry 
Smit, hoofdtrainer van Volendam 1 (amateurs), 
spelend in dezelfde competitie. Uiteraard is er 
ook concurrentie tussen de twee clubs, maar 
Berry en Gert Jan kennen elkaar al behoorlijk 
wat jaren en wisselen daarom veel kennis uit. 
Dat doen ze op basis van professionele vriend-
schap en beiden hebben niet de angst dat de 
uitwisseling wordt misbruikt. “Sowieso kun je 
kennis delen, maar dan heb je nog niet de 
bekwaamheid om dat ook te benutten”, geeft 
Berry aan. Hij had genoten van de workshop. 
“De meeting was lekker laagdrempelig, er viel 
veel te zien en te horen, de introductie door 
Gert Jan Nagel was zeer inspirerend, en de 
hoofdtrainer en de assistent-trainers straalden 
deskundigheid uit.” Vorig jaar waren Urk en 
Volendam elkaar beste tegenstanders, en nu 
herkent Smit de thematiek bij Urk.  
 
Dit jaar, voor beide clubs een niveau hoger, 
“moet alles kloppen in datgene waar je grip op 
hebt. Want in de derde divisie zijn bijna alle 
tegenstanders verder in hun ontwikkeling en 
ligt verlies op de loer. Software als Johan 
Sports en NacSport kunnen een enorme 
bijdrage leveren om het hogere niveau te berei-
ken. Standaardsituaties kunnen dan in detail 
worden geanalyseerd.”  

Progressie 
Na de trainingen van de afgelopen week volgde 
de wedstrijd tegen GVVV. Hierover spraken we 
met Gert Jan de woensdag erop. Hij was erg 
tevreden over het vertoonde spel. Urk speelde 
in de eerste helft 40 minuten dominant met 
druk, veroverde regelmatig de bal na drie keer 
op de tegenstander, en hield de linies mooi 
gesloten. Een verdwaalde bal zorgde er echter 
voor dat de restverdediging niet goed stond en 
GVVV kwam op voorsprong. Urk had de pech 
dat de 2-0 discutabel was en zelf een doelpunt 
om onduidelijke redenen afgekeurd zag 
worden. Maar Gert Jan kijkt voornamelijk naar 
de voetbalhandelingen en de kwaliteit van de 
uitvoering ervan. En daar ziet hij enorm veel 
progressie bij. “Urk speelt erg aanvallend en in 
de zestien meter komt de passing erg nauw. 
De eindpass moet dan precies zijn, anders kom 
je niet tot scoren. Soms staan er 18 voetballers 
in dat kleine gebied. Zelfs Manchester City 
heeft dan moeite om de openingen te vinden. 
We moeten aan de voorkant preciezer zijn, aan 
de achterkant de boel compact dicht houden 
en de restverdediging op orde hebben bij de 
omschakeling naar verdediging. En gelukkig 
was er afgelopen zaterdag was ook weer de 
energie die Urk zo kenmerkt en die tegen 
Barendrecht behoorlijk afwezig was.”  
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Gert Jan Karsten   
In bezit van UEFA-A 

2014-2017 HHC
Hoofd Jeugdopleidingen 

2016-2020 HHC 
Hoofdtrainer eerste team 

2020-2023 SV Urk
Hoofdtrainer eerste team 

2020-heden Go Ahead Eagles
Analist tegenstanders van 
eerste team 

2023- IJsselmeervogels
Hoofdtrainer eerste team 
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OEFENVORMEN 

Organisatie: 
- Partijvorm 11v11 
- Heel veld 
- Opbouw starten bij keeper tegenstander 
- Bij ingooi, achter, corner, doelpunt, starten bij keeper tegenstander 
- 1-4-3-3 met punt naar voren tegen 1-4-3-3 met de punt naar achter 
- Opbouw verzorgen via centrale verdedigers 
- Onder druk op deze opbouw, diepte zoeken naar de spitsen 
         
Coaching: 
- Eerst compact staan 
- Nummer 9 bepaalt het moment waarop we druk zetten 
- Agressiviteit in de loopacties van het druk zetten van 9 
- Energiek volgen van de rest van het team 
- Bij inspelen van mannen naast de CV-er waarop druk gezet wordt, 7 en 

11 adequaat reageren 
- Overgeven aanvallende middenvelders door 6 aan centrale verdediger 
- Doordekken aan de balkant 
- Knijpen vanaf de andere kant 
- Motiveren en (door-)coachen is key in de communicatie 

Druk zetten trainbaar maken (komende tegenstander)

Organisatie: 
- Partijvorm 11v11 
- Heel veld 
- Opbouw starten bij de eigen keeper 
- Bij ingooi, achter, corner, doelpunt, starten bij eigen keeper 
- 1-4-3-3 met punt naar achter tegen 1-4-3-3 met de punt naar voren 
- Tegenstander druk zetten met de 10 in samenwerking met de 11 
- Laatste linie tegenstander ongeveer op 30meter van het doel af 
 
Coaching: 
- Maximale ruimte benutten in breedte en lengte van het veld 
- Zo veel mogelijk opbouwen via de 3 en 4 
- De 6 moet 3 en 4 ondersteunen als zij onder druk komen te staan (zakt 

er wat tussen) 
- Beiden backs binden de buitenspelers en staan zo hoog mogelijk 
- Afhankelijk van de bal kiezen de buitenspelers breed en diep of tussen 

de linies 
- 9 zo diep mogelijk staan en proberen 2 centrale verdedigers te binden 
- 10 en 8 hebben optie om diep te lopen aan de kant waar 9 de ruimte laat 

vallen, of onder de spits aan te bieden 

Opbouwen trainbaar maken (komende tegenstander)
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Als gesprekken tussen de betrokken partijen 
geen soelaas bieden en voortzetting van de 
samenwerking geen realistische optie is, zal de 
voetbalwerkgever met de trainer-coach om de 
tafel moeten om te bezien of een beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 
goedvinden tot de mogelijkheden behoort. In 
de meeste gevallen zullen partijen tot een 
akkoord komen. Dat gebeurt meestal tegen de 
achtergrond dat de (lokale) voetbal”wereld” 
klein is. De kans is dus groot dat men elkaar na 
enige tijd weer tegenkomt. Bovendien zal ook 
de trainer-coach verder willen en op zoek gaan 
naar alternatieven elders in de regio of soms 
ook daarbuiten. 

In een kleiner aantal gevallen loopt het geheel 
anders. Daarbij lijkt het erop dat dat aan de 
zijde van de voetbalwerkgever de gedachte 
bestaat dat vooral moet worden voorkomen dat 
de trainer-coach in geval van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst enige vergoeding 
zal ontvangen. De wettelijke vergoeding die 
aan een werknemer toekomt in geval van 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de 
transitievergoeding ex art. 7:673 BW. De bere-
kening van de hoogte van die vergoeding is 
wettelijk bepaald. 
 
Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in 
Balans (WAB) op 1 januari 2020 heeft een werk-

nemer vanaf de eerste dag van het bestaan van 
de arbeidsovereenkomst recht op een transitie-
vergoeding na een actie van de werkgever of na 
een actie van de werknemer zelf.  
 
A. Als het dienstverband (i) door de werkgever 

is opgezegd; (ii) op verzoek van de werkge-
ver is ontbonden of (iii) na een einde van 
rechtswege op initiatief van de werkgever 
niet aansluitend is voortgezet en voor het 
eindigen van de arbeidsovereenkomst geen 
opvolgende arbeidsovereenkomst is aange-
gaan, die tussentijds kan worden opgezegd 
en ingaat na een tussenpoos van ten hoog-
ste zes maanden;  

JURIDISCH 

Wanneer is bij ontslag 
sprake van ‘ernstig 
verwijtbaar handelen’?

Regelmatig komt het “verschil van inzicht” tussen enerzijds de trai-
ner-coach en anderzijds de voetbalwerkgever in deze columns ter 
sprake. Vrijwel altijd was en is dat verschil van inzicht het sluitstuk 
van een vaak langer bestaand onderwerp, zoals bijvoorbeeld tegen-
vallende sportieve resultaten en/of ontevreden spelers. 

Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) 



B. Als de arbeidsovereenkomst, als gevolg van 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van 
de werkgever: 
1°door de werknemer is opgezegd; 
2°op verzoek van de werknemer is ontbon-
den; of 
3°na een einde van rechtswege op initiatief 
van de werknemer niet aansluitend is voort-
gezet. 

 
De transitievergoeding is niet verschuldigd 
indien het eindigen of niet voortzetten van de 
arbeidsovereenkomst: 
a. (..); b. (..) (dit zijn niet relevante onderdelen 
in dit artikel) 

c. het gevolg is van ernstig verwijtbaar hande-
len of nalaten van de werknemer. 
 
Dit laatste wordt soms door werkgevers 
(terecht) aangevoerd om aan de verplichting 
tot het betalen van de transitievergoeding te 
ontkomen. 
 
Bij ernstig verwijtbaar handelen, ongeacht of 
dit het handelen van de werkgever of van de 
werknemer is, moet volgens de wetgever 
sprake zijn van uitzonderlijke situaties. In het 
geval van een werknemer dient deze zich 
bewust te zijn, (of: behoort te zijn), van het 
onbehoorlijke karakter van zijn/haar handelen. 
Een van de voorbeelden daarvan is de situatie 
waarin de werknemer controlevoorschriften bij 
ziekte herhaaldelijk, ook na toepassing van een 
loonsanctie, niet naleeft en hiervoor geen 
gegronde reden bestaat.  
 
Het is mij bekend dat in een (klein) aantal 
gevallen voetbalwerkgevers hebben gepro-
beerd om te ontkomen aan de verplichting tot 
het betalen van de transitievergoeding door de 
trainer-coach zodanige verwijten te maken dat 
de conclusie (volgens de werkgever) moest 
luiden dat de trainer-coach ernstig verwijtbaar 
had gehandeld. De verwijten waren uiteenlo-
pend van aard en hadden vrijwel alle betrek-
king op het functioneren van de trainer-coach. 
Er zou te hard zijn getraind, niet alle spelers 
hadden voldoende speeltijd gehad, er zou 
onvoldoende rekening zijn gehouden met de 
spelers die het niveau niet konden bijbenen, 
het vertrouwen in de aanpak door de trainer-
coach was afgenomen enz. Het is duidelijk dat 
op basis van deze “klachten” geen sprake kon 
zijn van verwijtbare gedragingen, laat staan 
van ernstig verwijtbare gedragingen. 
 
Niettemin hadden in de mij bekende gevallen 
de voetbalwerkgevers ervoor gekozen om de 
arbeidsovereenkomst tussentijds op te 
zeggen. In één geval was zelfs sprake geweest 
van een ontslag op staande voet. Bij dat laatste 
voorbeeld moet worden bedacht dat een onte-
recht verleend ontslag op staande voet wordt 
gekwalificeerd als een ernstig verwijtbaar 
handelen van de werkgever. 
 

Als de voetbalwerkgever van mening is dat de 
trainer-coach zich ernstig verwijtbaar heeft 
gedragen, zal dit veelal een opmaat zijn naar 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
Als partijen daarover geen minnelijke regeling 
kunnen treffen, is de arbitrale procedure 
onontkoombaar. De trainer-coach kan die 
procedure beginnen als de voetbalwerkgever 
ten onrechte de arbeidsovereenkomst heeft 
opgezegd. De voetbalwerkgever zal de proce-
dure beginnen met de bedoeling de arbeids-
overeenkomst te laten ontbinden. Ongeacht of 
de voetbalwerkgever de verzoekende of de 
verwerende partij is, zullen de stellingen 
waarop het verzoek of het verweer zijn geba-
seerd, in het hiervoor genoemde geval ertoe 
moeten leiden dat de arbitragecommissie van 
de KNVB zal oordelen dat de trainer-coach zich 
ernstig verwijtbaar heeft gedragen. 
 
Dat zal geen eenvoudige route zijn. Er moet 
immers sprake zijn van een uitzonderlijke situ-
atie. Gelet op de bijzondere kenmerken van het 
voetbal, waarin stevigheid en weerbaarheid 
meestal hand in hand gaan, zal ernstige 
verwijtbaarheid niet snel aanwezig zijn. Dat 
wordt uiteraard anders als de trainer-coach 
vormen van ongewenst gedrag vertoont als 
gevolg waarvan de waardigheid van een of 
meerdere spelers wordt aangetast. Daarbij kan 
worden gedacht aan voortdurende bedrei-
gende, vernederende of (anderszins) kwet-
sende en kleinerende opmerkingen en/of 
gedragingen. 
 
Ook bij de coaching en training van voetbal-
spelers zullen soms prikkelende opmerkingen 
noodzakelijk zijn. Als dit wordt gedaan met de 
bedoeling om de te leveren inzet te verhogen 
en aldus de prestatie te verbeteren, kan daar-
tegen geen bezwaar bestaan. Daarbij moet 
bovendien in ogenschouw worden genomen 
dat bij het voetbal niet alleen de individuele 
prestatie van belang is, maar meer nog de 
teamprestatie. Als de coaching en de training 
ertoe zouden leiden tot dat er een of meerdere 
mentale zwakke schakels in het team 
ontstaan, ondermijnt de trainer-coach de 
teamprestatie. Hij/zij zal zich dus nimmer van 
trainingsmethoden willen bedienen die een 
averechts gevolg hebben. 
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COLUMN 

Toen Jan Bernard van Heek in 1885 als eerste in Nederland 
een voetbal uit Engeland meenam en een wedstrijd organi-
seerde op een haastig in elkaar geknutseld veldje, had hij 
geen flauw idee hoe het spelletje zich anderhalve eeuw later zou ontwikkelen tot een absurde 
miljardenbusiness. Het huidige topvoetbal is daar een prima voorbeeld van toen enige tijd gele-
den Mbappé en zijn trainer Galtier van PSG brullend van het lachen een verslaggever belache-
lijk maakten toen die een vraag stelde over het gebruik van een privéjet in plaats van een 
beschikbare trein. Een trein voor de verwende vedetten van sjeik Nasser Al-Khelaifi? De twee 
heren zijn volkomen losgezongen van de huidige realiteit.  
 
Voetbal neemt wereldwijd een uitzonderingspositie in en hoeft zich niets aan te trekken van 
almaar veranderende normen, waarden en regels. Het toekennen van het WK aan Qatar is daar 
uiteraard een prima voorbeeld van. Om middenin een competitie een toernooi te organiseren 
in een land dat geen voetbalachtergrond heeft en alleen maar hele grote bakken met geld tot 
zijn beschikking heeft, daar is al genoeg over gezegd. Ronald de Boer zal het daar niet mee 
eens zijn, maar dat terzijde. Ergerlijk is ook dat een woordvoerder van Qatar aangaf dat homo’s 
gedurende het toernooi welkom waren, maar alleen tijdens die paar weken en dan maar weer 
gewoon moesten oprotten. Immers is homoseksualiteit in dit land een geestesziekte en past 
niet in het straatbeeld van dit ministaatje. Het wordt er openlijk beleden! 
 
Echter hier in Nederland en ook Europa schieten we met het alleen het dragen van een regen-
boogband er ook niet veel mee op. Enige tijd geleden was ik aanwezig op een bijeenkomst 
waarin de LBGT problematiek aan voorzitters van een aantal amateurverenigingen onder de 
aandacht werd gebracht. Gezegd moet worden dat de spreker een prima verhaal had en goed 
verwoordde dat niet alleen de acceptatie, maar meer nog het daarbij horende gedrag op de 
velden en in de kantines nog steeds een probleem is. De bijeenkomst was voorafgaand aan de 
wedstrijd Twente tegen Groningen en juist daar werden vanuit de tribunes van Twente via 
spreekkoren de Groningers voor homo’s uitgemaakt. Dat was op z’n zacht gezegd een wat pijn-
lijk. De spreker van de bijeenkomst zat er na afloop een ietwat verslagen bij. Vooral omdat er 
niet tegen werd opgetreden.  
 
Uiteraard is dit onderwerp ook voer voor discussie in de diverse voetbalkantines en ik kan me 
niet aan de indruk onttrekken dat het accepteren van homo’s in de voetbalwereld geen 
gemeengoed is. Het probleem wordt nogal gebagatelliseerd en voetballende homo’s “kennen 
we niet”!! Het thema wordt nogal overdreven!!! Ja, dank je de koekoek, als homo zijnde bedenk 
je je wel twee keer om die machowereld binnen te stappen. Om vrijwillig een wespennest te 
betreden vraagt om een dosis moed. Het dragen van die regenboogband en het statement wat 
er van uit moet gaan, werd door de weigering van de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior 
al weer deels teniet gedaan. De KNVB heeft er dan ook geen vervolg aan gegeven. 
  
Feit is dat expliciet duidelijk is geworden dat het geloof hier een wezenlijke rol in speelt. Immers 
staat de islam de acceptatie van homoseksualiteit niet toe en ook vanuit de streng christelijke 
hoek staan ze bepaald niet te juichen. Dus zal het vooralsnog wel blijven zoals het was en zal 
dit proces voetje voor voetje naar een betere acceptatie moeten worden ingezet. Het is niet 
gewaagd te veronderstellen dat lesbische relaties in het vrouwenvoetbal meer en beter worden 
geaccepteerd dan homoseksualiteit in het voetbal bij de mannen. Misschien, heel misschien 
dat dit drempelverlagend werkt.  
 
Die paar profs die recentelijk uit de kast zijn gekomen zijn vooralsnog een uitzondering.  
 
Hans Bijvank 
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