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Op zondag 18 november 1990 was ik één van de 21 trainer-

coaches in Mierlo. In het Brabantse dorp kwamen wij op 

initiatief van Jan Reker bij elkaar om te discussiëren over 

de specifieke problemen van de professionele trainer in het 

betaald voetbal. Tijdens die bijeenkomst kwamen wij tot de 

conclusie dat de VVON, door gebrek aan specifieke kennis en 

status, niet langer de meest geschikte partij was om ons als 

vakgroep te vertegenwoordigen.

 

Wij vonden dat het de hoogste tijd werd voor een ‘eigen’ 

vak- en belangenvereniging en zo geschiedde. Aanvankelijk 

als zestiende afdeling van de VVON en sinds 14 februari 

1996 als zelfstandige organisatie. Aangezien we deze laatste 

datum als de officiële oprichtingsdatum van de CBV hanteren, 

bestaan wij dit jaar dus twintig jaar. Deze mijlpaal willen wij 

niet ongemerkt laten passeren, vandaar deze jubileumuitgave. 

Daarnaast is een jubileum natuurlijk ook een uitgelezen 

gelegenheid om zowel terug als vooruit te kijken. Sinds de 

oprichting van de CBV heb ik me altijd nauw betrokken 

gevoeld bij het wel en wee van de vereniging. In de periode tot 

2004 ben ik bijna tien jaar bestuurslid geweest, waarvan drie 

jaar als voorzitter. Daarna werkte ik langdurig in het buitenland. 

Maar toen ik in 2014 weer terugkeerde en Gerard Marsman 

en Leo Beenhakker een beroep op mij deden, heb ik met veel 

plezier de voorzittershamer weer opgepakt. Ik kan dus ook 

heden en verleden goed met elkaar vergelijken.

Van de beginjaren, onder de bezielende leiding van Jan 

Reker, herinner ik me nog vele hoogtepunten, zoals de 

studiereizen naar het EK van 1996 in Engeland en het WK 

van 1998 in Frankrijk. Deze trips waren niet alleen uniek 

vanwege de inhoud, maar ook door de onderlinge band 

die hierdoor ontstond. Uniek was ook de tweedaagse 

bijeenkomst in Brussel in december 1996. Naast de wedstrijd 

België - Nederland was toen ook al de toekomst van het 

Nederlandse voetbal en met name de jeugdopleiding het 

discussie-thema. Johan Cruyff was present en acteerde als 

één van de panelleden. Tegenwoordig wordt er voorzichtig 

geëxperimenteerd met de video-scheidsrechter en 

doellijntechnologie, maar in december 1996 organiseerde 

de CBV reeds ‘De wedstrijd van de toekomst’. In het Philips 

Stadion werden de voordelen van het gebruik van moderne 

technologie reeds gedemonstreerd. De FIFA kreeg er lucht van 

en de KNVB werd gesommeerd om hier onmiddellijk een eind 

aan te maken. Over toekomstvisie gesproken…

In een terugblik mag natuurlijk ook het G-voetbaltoernooi 

niet ontbreken, waarvan in 2017 de 25ste editie op het 

programma staat. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een 

belangrijk landelijk evenement, waarmee de CBV haar grote 

sociaal-maatschappelijke betrokkenheid demonstreert. Door 

samenwerking tussen de CBV, vakblad De VoetbalTrainer, 

de VVON en de KNVB is het Nederlands Trainerscongres 

met de uitreiking van de Rinus Michels Awards uitgegroeid 

tot een hoogtepunt voor alle trainer-coaches in zowel het 

amateurvoetbal als het betaald voetbal. Deelnemersaantallen 

van 1.500 tot 2.000 vormen geen uitzondering meer. Tenslotte 

zijn mij uit die eerste periode de legendarische - en hilarische 

- golfdagen bijgebleven, alsmede de traditionele ‘bestuurs-

kookdag’ tijdens het eerste weekend van het nieuwe jaar. 

Onze vrouwen gingen dan een dagje uit, terwijl wij mannen 

onder leiding van Jan Reker ondertussen een tien-gangen-

diner klaar maakten.

Het allerbelangrijkste is echter de constatering dat de sociaal-

juridische positie van de trainer-coach in Nederland de 

afgelopen twintig jaar ijzersterk is geworden. Iedereen bouwt 

pensioen op en waar elders in de wereld coaches vaak nog 

jaren moeten knokken om bij ontslag hun geld te krijgen, is dat 

bij ons al jaren ondenkbaar. De gedrags- en erecode zorgen 

er voor dat onbevoegd trainen in het betaald voetbal vrijwel 

is uitgeroeid en dat iedereen bij ontslag zonder onnodige 

20 Jaar CBV, 
een terug- en vooruitblik

Voorwoord Han Berger vertraging het geld krijgt waarop hij/zij recht heeft. Onze 

vereniging is ook enorm gegroeid: van 123 leden in 1996 

toen we ons afsplitsten van de VVON tot 542 leden nu. En 

onze leden werken over de gehele wereld, wat onderstreept 

dat de Nederlandse trainer-coaches een uitstekende reputatie 

hebben opgebouwd en ‘De Hollandse School’ een export-

artikel is geworden. De CBV heeft hierin een voortrekkersrol 

gespeeld.

Anno 2016 staat de CBV, onder de bezielende leiding van 

directeur Gerard Marsman, als een huis. Dat betekent 

echter niet dat we tevreden achterover kunnen leunen. 

Conform het maatschappelijk tijdsbeeld zijn ook onze leden 

meer op zichzelf en hun eigen directe belangen gericht. Dit 

manifesteert zich in mindere betrokkenheid bij de vereniging 

en de behoefte aan ‘maatwerk’. Daarnaast heeft het slechte 

economisch klimaat van de afgelopen jaren er voor gezorgd 

dat het steeds lastiger is om commerciële partners te vinden 

en te behouden. Ook dit vraagt om voortdurende aandacht 

en pro-actief beleid. De belangrijkste doelstelling voor de 

komende jaren is echter het verwerven van een meer formele 

status van de CBV binnen het Nederlandse voetbalbestel. 

Wij zijn in veel gremia vertegenwoordigd, maar hebben 

geen daadwerkelijke invloed wanneer beleidsbeslissingen 

worden genomen. En dat is op z’n zachtst gezegd vreemd, 

want het zijn immers de coaches en spelers die er voor 

hebben gezorgd dat ons kleine landje al vijftig jaar een 

voetbalwereldmacht is.

Daarom vind ik dat de CBV, net als de Centrale Spelersraad, 

stemrecht dient te krijgen in de algemene vergadering betaald 

voetbal en, eventueel tezamen met de CSR, de technische 

zetel in de RvC betaald voetbal moet kunnen voordragen. 

Ook staat het sluiten van een werkovereenkomst met de 

KNVB hoog op onze prioriteitenlijst. Wij willen meer invloed 

verkrijgen daar waar het gaat om trainer-coach opleidingen 

en bijscholingen. Wat mij betreft dienen bovenstaande 

doelstellingen gerealiseerd te zijn als we over vijf jaar ons 

zilveren jubileum vieren!

Han Berger,

Voorzitter Coaches Betaald Voetbal
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www.landstede.nl

www.q-promotions.nl

‘Dankzij het partnerschap met de 
CBV komt Q-Promotions op een 
leuke manier in contact met een 

waardevol netwerk’

Q-Promotions – Tommy Grein

‘De CBV is een waardevolle partner 
van Landstede, omdat zij een 

bijdrage levert aan ons profiel 
gezondheid en sport’

Landstede – Theo Rietkerk

‘Bestaansrecht 
dubbel en dwars 
bewezen’  

Jan Reker 

20 jaar bestuur en directie CBV

Eerste voorzitter van het eerst gekozen 
bestuur, d.d. 13-03-1991

Leo Beenhakker

18-11-1990
Eerste bijeenkomst te Mierlo
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Als voetballer speelde Jan Reker in de jeugd van FC Eindhoven, 

maar door een ongeluk op zijn twintigste werd  

de voetbalcarrière van de pure linkspoot abrupt beëindigd. 

“Door dat ongeluk is mijn knie verbrijzeld en zat voetballen er 

voor mij helaas niet meer in. Maar omdat ik destijds aan het 

CIOS studeerde kwam ik dankzij Jaap van der Leck bij Willem II 

terecht”, vertelt de Brabander, die als jeugdtrainer twee jaar actief 

was bij de Tilburgse club en vervolgens de overstap maakte 

naar PSV. “Bij PSV ben ik drie periodes werkzaam geweest, 

in totaal zeventien jaar.” Reker begon in 1971 als jeugdtrainer 

in Eindhoven. In datzelfde jaar werd hij door onder meer Bert 

Jacobs en Jaap van der Leck uitgenodigd om bij de Voetbal 

Vakbond Oefenmeesters Nederland (VVON) mee te denken over 

de invloed van trainers in het Nederlandse voetbal. “Zij zochten 

enthousiaste mensen en kwamen bij mij uit. Mede omdat ik 

altijd dacht - en nog steeds denk - in oplossingen, nooit in 

problemen.”

Landskampioen
De kwaliteiten van de jonge voetbaltrainer werden niet alleen 

opgemerkt door de VVON. Na een uitstapje bij VVV-Venlo haalde 

PSV hem in 1978 alweer terug om als assistent-trainer 

van Kees Rijvers te fungeren. In Eindhoven groeide Reker in 

korte tijd door tot hoofdcoach. Op 31-jarige leeftijd nam hij, na 

een vroegtijdig vertrek van Rijvers, het stokje al voor een paar 

maanden over. Drie jaar later werd hij gepresenteerd als de 

opvolger van Thijs Libregts, die in de zomer van 1983 verkaste 

naar Feyenoord. Als hoofdcoach van PSV bouwde Jan Reker 

snel een reputatie op als ‘teambuilder’. In het seizoen 1985-

1986 wist hij ook een echt team te smeden. Met spelers als 

Ruud Gullit, René van der Gijp, Hallvar Thoresen, Willy van de 

Kerkhof, Michel Valke, Hans van Breukelen, Eric Gerrits, Ernie 

Brandts, Huub Stevens, Ton Lokhoff en Jurrie Koolhof werd 

hij in 1986 landskampioen met PSV. Desondanks verruilde de 

oefenmeester na het winnen van de schaal Eindhoven voor 

Venlo, waar hij eerder dat jaar al een tweejarig contract had 

getekend. Guus Hiddink, in het kampioensjaar assistent van 

Reker, schoof bij PSV een stoeltje door.    

Grondlegger
Bij VVV presteerde Reker eind jaren tachtig boven verwachting. 

Clubs als Anderlecht en Standard Luik meldden zich voor hem, 

maar de geboren Eindhovenaar ging er niet 

op in. Opvallend genoeg is hij altijd werkzaam geweest bij 

clubs in het zuidoosten van het land. Willem II, PSV, VVV-Venlo, 

Roda JC en MVV, maar een buitenlandse club is niet terug 

te vinden op zijn CV. Het past allemaal precies in het plaatje 

van de rasechte Brabander, die in 2010 zijn carrière in de 

voetballerij afsloot als algemeen directeur van PSV. “Dat is nu 

ruim zes jaar geleden”, stelt een glimlachende Reker, die in de 

afgelopen jaren volop heeft genoten van zijn hobby’s en zijn 

kleinkinderen. Aan een terugkeer in de voetballerij heeft hij geen 

moment gedacht. “Op de golfbaan ouwehoer ik nog regelmatig 

met oude vakbroeders over voetbal. En tijdens de algemene 

ledenvergaderingen van de CBV natuurlijk”, zegt de grondlegger 

van de CBV, die zich het ontstaan van de vakvereniging nog 

herinnert als de dag van gisteren. “Op zondag 18 november 

1990 zijn wij - op mijn initiatief - met 21 van de 36 hoofdtrainers 

uit het betaald voetbal in Mierlo bij elkaar gekomen, om te 

discussiëren over de specifieke problemen in het betaald 

voetbal. Een issue was bijvoorbeeld de ‘ieder voor zich’-cultuur. 

“Coaches Betaald Voetbal heeft haar 
bestaansrecht dubbel en dwars bewezen.”  
Dat zegt Jan Reker, de grondlegger, 
eerste directeur én ambassadeur van 
de CBV, met de nodige trots. Als hij anno 
2016 kijkt naar ‘zijn’ vakvereniging, dan 
ziet hij een organisatie met aanzien en 
een grote naamsbekendheid. Al blijft 
het inmiddels 68-jarige voetbaldier uit 
Eindhoven kritisch. “Ook de CBV heeft 
het Nederlandse voetbal te ver laten 
afglijden.”

Als er een coach werd geschorst, dan 

zeiden de andere 35 trainers: dat is toch 

zijn probleem, niet mijn probleem.” Tot 

afgrijzen van teambuilder Reker, die in 

Mierlo voorstelde om de krachten te 

bundelen. Met succes, want hij kreeg 

bijval van zijn collega’s. Naast Jan Reker 

stonden ook Jeu Sprengers, Gerard 

Geurds, Jan Brouwer, Piet Buter en Leo 

Beenhakker aan de wieg van de CBV.

Zestiende afdeling VVON
Zo’n vier maanden later, op woensdag 

13 maart 1991, werd het eerste bestuur 

gekozen. Leo Beenhakker (voorzitter), 

Jan Reker (secretaris) en Hans Westerhof 

(penningmeester) vormden samen 

het dagelijks bestuur. Theo Vonk, Pim 

Verbeek, Leo Steegman, Jan Brouwer 

en Rob Baan maakten het bestuur 

compleet. Vonk nam nog datzelfde jaar 

voor korte tijd de voorzittershamer over 

van Beenhakker, die aan de slag ging bij 

Real Madrid. “Volgens ons hadden de 

VVON-bestuurders, allen werkzaam in 

het amateurvoetbal, te weinig kennis van 

de specifieke problemen in het betaald 

voetbal. Daarnaast hadden zij te weinig 

status en aanzien bij clubs en organisaties 

in het betaald voetbal om zaken 

besproken en geregeld te krijgen. Dat 

was de belangrijkste reden om een eigen 

vak- en belangenvereniging op te richten”, 

vertelt Reker, die nog goed weet dat de 

VVON schoorvoetend akkoord ging. “Wij 

werden de zestiende afdeling van de 

VVON, maar onze invloed bleef beperkt. 

Wij mochten wel zaken aandragen, maar 

daar werd nauwelijks iets mee gedaan. 

De VVON wilde de touwtjes in handen 

houden.”

Louis van Gaal
De nieuwe vakvereniging timmerde snel 

aan de weg. “De groep ontwikkelde zich 

prima. Alleen het rechtstreeks contact met 

de KNVB verliep stroef.” Dat veranderde 

wel enigszins toen Louis van Gaal aan het 

roer kwam. “Louis is in 1992 voorzitter 

geworden en daarna zijn er grote stappen 

gemaakt. Hij was natuurlijk succesvol met 

Ajax, waardoor er voor ons deuren open 

gingen. Zo was bijvoorbeeld Jos Staatsen, 

in die tijd voorzitter van het sectiebestuur 

betaald voetbal van de KNVB, ons 

goed gezind. Hij wilde ons een stem 

geven”, zegt Reker, die als secretaris de 

samenstelling van het bestuur regelmatig 

zag veranderen. Naast Van Gaal namen 

begin jaren negentig ook Cor Pot, Nol de 

Ruiter, Hans Dorjee, Sef Vergoossen, Han 

Berger, Wim Koevermans, Co Adriaanse 

en Jan Versleijen voor een korte of langere 

periode plaats achter de bestuurstafel. 

Logischerwijs bestond in 1996 het bestuur 

van de CBV tijdens de afsplitsing van de 

VVON uit een greep van de genoemde 

namen. “Op woensdag 14 februari 1996 

zijn wij officieel zelfstandig geworden. 

Dat hebben wij toen in Born tijdens een 

persconferentie wereldkundig gemaakt. 

Het bestuur bestond destijds uit Van Gaal, 

Berger, Adriaanse, Dorjee, Koevermans, 

Pot, Vergoossen, Pim Verbeek en 

ondergetekende.” 

Directeur
De CBV telde op die historische 

(Valentijns)dag in 1996 exact 123 leden. 

Een aantal dat in de afgelopen twintig 

jaar meer dan verviervoudigd is. Op 1 

oktober 2016 stond de ledenteller immers 

op maar liefst 542. Dit mede dankzij de 

jarenlange gepassioneerde inzet van Jan 

Reker, die een kleine vier maanden na de 

afsplitsing van de VVON werd benoemd 

tot directeur Coaches Betaald Voetbal. 

“Ik heb toen keurig gesolliciteerd, want 

er waren meerdere sollicitanten”, vertelt 

Reker, die echter niet vreemd opkeek 

van zijn aanstelling. “Dat was inderdaad 

niet onlogisch, want ik was per slot van 

rekening oprichter én secretaris van de 

CBV.” Als CBV-directeur sparde Reker 

regelmatig met de voorzitter. “Dankzij 

de successen van Louis met Ajax ging 

het vinden van sponsoren een stuk 

makkelijker. Heel belangrijk, want dat 

leverde ons meer aanzien op.” Er werd 

ook met regelmaat iets bewerkstelligd ten 

faveure van de leden. Jan Reker somt in 

no-time een aantal voorbeelden op. “Wij 

‘Een issue was 
de ‘ieder voor 
zich’-cultuur’

1990

Gerard Geurds (midden)

1990

Jan Brouwer
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hebben de licenties ontwikkeld en het onbevoegd trainen aan 

banden gelegd. De CBV heeft zitting genomen in verschillende 

commissies om het aanzien van het vak trainer/coach te 

vergroten. Tot 2003 is er jaarlijks een symposium georganiseerd 

en daarna elk jaar het Nederlands Trainerscongres. Verder 

heeft de CBV ook gezorgd voor vernieuwing van de 

pensioenvoorziening. Er zijn CAO’s afgesloten. Wij hebben de 

verplichte medische keuring voor trainers in het leven geroepen. 

En de landelijke G-voetbaldag in Barendrecht mag natuurlijk niet 

worden vergeten.”

G-voetbaltoernooi
Het populaire G-voetbaltoernooi dat jaarlijks wordt 

georganiseerd door de CBV viert in 2017 haar 25-jarig bestaan. 

“Natuurlijk in Barendrecht. Daar mag het ook nooit meer weg. 

De 25ste editie moet een prachtig feest worden”, stelt de 

misschien wel grootste fan, die het toernooi samen met Cor 

Pot en Simon Kelder op poten zette. “Tot dusver heb ik één 

editie gemist, aangezien PSV toen voor de Europa League in 

het buitenland moest spelen. Dat vond ik heel jammer, want 

het enthousiasme waarmee G-voetballers spelen is geweldig 

om te zien. Ik heb er in de afgelopen jaren al een paar keer mijn 

vakantie voor uitgesteld”, lacht Reker, die trots is op het feit 

dat de coaches uit het betaald voetbal nog elk jaar met veel 

plezier en belangeloos meewerken aan de G-voetbaldag. “Dat 

is fantastisch en je ziet de spelers daar enorm van genieten.” 

Al weet Reker ook dat de coaches vandaag de dag over zeer 

volle agenda’s beschikken. “Als hoofdtrainer in het betaald 

voetbal fungeer je tegenwoordig meer als manager dan als 

voetbaltrainer. Moet je kijken wat er naast de spelers allemaal 

op het trainingsveld loopt. Ik vind het allemaal prima, maar dat 

is wel even heel wat anders dan in mijn tijd. Bij PSV was Guus 

Hiddink mijn assistent en ik ging zelf één keer per week met de 

keepers aan de gang. Ik hield er altijd van om bovenop het team 

te zitten.”    

Michels en Rijvers
Jan Reker stond te boek als een teambuilder, maar tegelijkertijd 

werd de oefenmeester door de spelers gezien als een harde, 

strenge trainer. “Dat klopt. Al moet ik wel zeggen dat de meeste 

spelers die ik later nog eens heb gesproken, positief terug 

kijken. Zij geven aan dat ze veel hebben meegekregen.” Keihard 

trainen was en is nog steeds het devies van Reker. “Ik ben geen 

voorstander van periodisering en dat soort flauwekul. Messi en 

Ronaldo zijn van origine ook geen fysiek sterke spelers, maar 

kijk eens hoe zij wekelijks presteren.” Volgens Reker zijn het 

voetballers die de sport aantrekkelijk maken. Spelers waarvoor 

hij mooie woorden en bewondering heeft. Met veel ontzag 

spreekt hij eveneens over zijn favoriete coaches. “Rinus Michels 

en natuurlijk Kees Rijvers, met wie ik acht jaar heb gewerkt, 

zijn voor mij de beste trainers. Zij konden ook heel goed een 

team samenstellen. Een team bestaat immers niet uit de beste 

spelers. Ik weet nog goed dat Michels het boek ‘Teambuilding 

als route naar succes’ lanceerde. Hij schreef toen in het boek dat 

hij mij persoonlijk overhandigde: ‘Jan, dit boek is niet voor jou. Jij 

bent al een expert’. Dat was fantastisch.”

Kennisverrijking
Jan Reker had altijd heel goed contact met Rinus Michels, 

die volgens de Brabander zeer waardevol is geweest voor 

het Nederlandse voetbal. “Nederland is natuurlijk een groot 

voetballand geworden dankzij het totaalvoetbal van Michels.

Inzicht, tactiek en techniek waren onze drie belangrijkste 

kwaliteiten. Nou, daar hebben wij andere landen in de afgelopen 

decennia heel veel over geleerd, terwijl wij zelf al die tijd niets 

hebben overgenomen van andere landen. Zo missen wij in 

Nederland bijvoorbeeld nog steeds de spirit van de Engelsen 

en de mentaliteit van de Duitsers”, stelt Reker, die in zijn tijd als 

CBV-directeur altijd open stond voor kennisverrijking. “Tijdens 

ledenvergaderingen hebben wij regelmatig coaches uit andere 

‘Met Louis van Gaal zijn er
 grote stappen gemaakt’

takken van sport aan het woord gehad 

om kennis te delen. Hans Jorritsma, Toon 

Gerbrands, Mark Lammers, Cor van der 

Geest, Joop Alberda, Peter Blangé en 

zo kan ik nog wel even doorgaan. Zelfs 

de Italiaan Fabio Capello heeft een keer 

een presentatie gegeven.” Als je kleiner 

bent dan de rest, dan moet je volgens 

Reker slimmer zijn. “Jeu Sprengers zei 

altijd: ‘Het prakkiseren is uitgevonden 

door de armen’. Arme mensen moeten 

immers ook innovatief en creatief zijn om 

te overleven.”

Innovatie
Als groot voorstander van innovatie kijkt 

de 68-jarige Reker ook met veel genoegen 

terug op ‘De wedstrijd van de toekomst’, 

een symposium dat op 13 december 

1996 in Brussel voorafgaand aan de 

interland België - Nederland (0-3) door 

de CBV werd georganiseerd. Onderwerp 

van gesprek was de toepassing van 

technische hulpmiddelen in het voetbal. “In 

samenwerking met TNO hebben we toen 

op 10 december in het Philips Stadion 

de échte wedstrijd van de toekomst 

gespeeld. Twee ploegen, gecoacht door 

Leo Beenhakker en Henk ten Cate, 

oefenden tegen elkaar onder leiding 

van scheidsrechter Jaap Uilenberg, die 

was uitgerust met allemaal elektronische 

hulpmiddelen. Daarnaast werd Uilenberg 

nog bijgestaan door John Blankenstein, 

die in de regiekamer de videobeelden 

analyseerde”, vertelt Reker enthousiast. 

“Er werd met zuivere speeltijd gespeeld, 

we hadden doel- en achterlijnbewaking, 

voor het constateren van buitenspel werd 

elektronica gebruikt, de scheidsrechter 

stond in contact met de grensrechters 

en de video-scheidsrechter en in de 

kleedkamers hingen beeldschermen 

voor de bespreking in de rust.” Dat 

was nog niet alles, want er werd 

tevens met spelregel technische zaken 

geëxperimenteerd. “Eén daarvan was 

de ‘lange penalty’, een penalty van de 

rand van het strafschopgebied. Zeer 

spectaculair om te zien en bijvoorbeeld 

toe te kennen bij een grove overtreding 

buiten de zestien. Of neem tijdens een 

strafschoppenserie naast de vijf gewone 

penalty’s ook vijf lange penalty’s. Eigenlijk 

veel eerlijker, want het gehele team 

doet dan mee voor de eindoverwinning. 

En de coach moet bekijken wie welke 

penalty neemt.” Volgens Reker bewijzen 

vooral dit soort innovaties dat de CBV de 

belangrijkste partner is van het voetbal.

Winnaars van Morgen
Tot slot ziet Jan Reker het KNVB-rapport 

‘Winnaars van Morgen’ als een positieve 

ontwikkeling om het Nederlandse voetbal 

weer naar een hoger niveau te tillen. 

“Heel positief. Het gaat uiteindelijk om 

het resultaat op het veld en niet om 72 

procent balbezit. Balbezit was altijd een 

middel, maar is in Nederland een doel 

geworden. Wij hebben twintig passes 

nodig om de middenlijn te passeren. 

Dat is eigenlijk vreemd, want hoe vaker 

je een bal achterin rond speelt, des te 

meer tijd krijgt de tegenstander om zich 

te organiseren. In het hedendaagse 

voetbal maak je met kopkracht, snelheid 

en een individuele actie het verschil. 

Alles moet ondergeschikt zijn aan het 

resultaat. Fritz Korbach zei ooit eens 

tegen mij: ‘Als ik verlies, dan kan ik na 

afloop niet zeggen dat er een goede 

speler in de C1 rondloopt’. Oftewel: je 

moet er niet omheen lullen.” Dat doet 

ook Reker niet. “De meeste vakkennis 

zit bij de coaches, want in de voetballerij 

zijn alleen de coaches professioneel 

opgeleid. Bestuurders in ieder geval 

niet. De meesten zijn zelfs afkomstig uit 

het bedrijfsleven.” Desondanks schiet 

de CBV volgens de grondlegger van 

de vak- en belangenvereniging weinig 

op met stemrecht in de algemene 

vergadering betaald voetbal. “Dat is niet 

het belangrijkste. Als je twee stemmen 

krijgt van de 42, dan blijft jouw invloed 

nog beperkt. Wat daarvoor gebeurt is 

véél belangrijker. De coaches moeten 

een belangrijke stem hebben in de 

ontwikkeling van de voetbalfilosofie. En 

wat dat betreft is er geen commissie waar 

de CBV niet in is vertegenwoordigd.” 

‘Ik denk altijd 
in oplossingen, 
nooit in 
problemen’

19901990

Jeu Sprengers �Jan Reker

1990

Leo Steegman
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‘CBV opgericht voor 
ontwikkeling voetbalsport’ 

“Tijdens mijn periode bij Volendam heb ik, enkele jaren voor de 

oprichting van de vak- en belangenvereniging, al bijeenkomsten 

georganiseerd voor coaches in het betaald voetbal”, meldt Jan 

Brouwer vanuit Angola. “De eerste maal kwam Thijs Libregts, 

destijds bondscoach van het Nederlands elftal, naar Edam 

om zijn visie op het Nederlandse voetbal te delen. En een jaar 

later was Bobby Robson de gastspreker. Jan Reker woonde 

beide bijeenkomsten bij en hij kon zich goed vinden in mijn 

ideeën om de invloed van coaches op de ontwikkeling van de 

voetbalsport in Nederland te vergroten.” Weer een jaar later 

kwamen op voorspraak van Reker 21 hoofdtrainers uit het 

betaald voetbal in Mierlo bij elkaar. “Ik weet nog wel dat Jan 

en ik voorafgaand aan die bijeenkomst eerst Jeu Sprengers 

om advies hebben gevraagd inzake de eventuele juridische 

structuur van de op te richten belangenvereniging. Verder staat 

mij bij dat Leo Beenhakker tijdens de bijeenkomst in Mierlo, 

waar ook oud-scheidsrechter Gerard Geurds en Piet Buter bij 

betrokken waren, de oprichting nadrukkelijk stimuleerde en echt 

het voortouw nam”, aldus Brouwer, die in 1991 een plek kreeg 

in het bestuur van de zestiende afdeling van de VVON.  

De geboorte van de vak- en belangenvereniging vond plaats 

in de tijd dat Jan Brouwer zelf een managersfunctie vervulde 

bij FC Volendam. “Na eind jaren tachtig twee seizoenen 

hoofdtrainer te zijn geweest bij Volendam, heb ik als manager 

in de jaren negentig bewust afstand genomen van de zaken 

op het veld. Ik wilde de coach niet voor de voeten lopen”, 

vertelt Brouwer, die in 1996 noodgedwongen en voor een 

korte periode weer op het veld kwam te staan. “Helaas verliep 

het seizoen 1995-1996 niet zoals bedoeld. Hoofdtrainer Bert 

Jacobs kampte met fysieke problemen en kon daardoor zijn 

taak niet volledig uitvoeren. FC Volendam moest nacompetitie 

spelen om in de eredivisie te blijven. Aan mij werd gevraagd de 

handdoek op te pakken, hetgeen ik met tegenzin heb gedaan. 

Het was echter de beste oplossing, want ik kende de groep 

en zag waar het probleem lag”, stelt de geboren Vlaardinger, 

die alle zes nacompetitieduels wist te winnen en daarmee 

Volendam behield voor het hoogste niveau.

Jan Brouwer

Een avontuurlijk persoon. Op die wijze kan Jan Brouwer zonder twijfel worden gety-
peerd. De 76-jarige oefenmeester in ruste werkte in eigen land onder meer bij Willem 
II, Helmond Sport en FC Volendam. In Afrika maakte Brouwer naam als bondscoach 
van Zambia en trainde hij meerdere clubs in Angola. Daarnaast speelde hij een be-
langrijke rol bij het ontstaan van de CBV. Samen met Jan Reker, Jeu Sprengers, Gerard 
Geurds, Piet Buter en Leo Beenhakker stond hij aan de wieg.

Piet Buter

www.sportaccountant.nl

www.game-on.eu

‘Het uitgebreide netwerk van 
de CBV heeft een grote 

kenniswaarde en dat geeft een 
flinke boost aan de start up 

van Game On’ 

Game On – Wadia Khabthani

‘De CBV en Sportaccount werken 
op een prettige en professionele 
wijze samen aan een financieel 

gezonde sport’

Sportaccountant – Bas Stolwijk

1990

Jubileumuitgave
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Exact vier jaar later, in de zomer van 2000, verruilde Brouwer zijn 

rol als algemeen manager van RBC voor het bondscoachschap 

van Zambia. Met Zambia bereikte hij de halve finale van de 

COSAFA Cup in 2001 en hij kwalificeerde zich met het nationale 

team voor de Afrika Cup. “Ik raad iedereen die ooit een club of 

een nationaal team in Afrika gaat coachen aan om voor vertrek 

eerst een ‘Afrika-cursus’ te volgen. Cultuur en mentaliteit zijn zo 

verschillend in vergelijking met wat wij gewoon zijn. Geduld en 

buitensporig begrip zijn daarbij onontbeerlijke eigenschappen”, 

zegt de voormalig coach van verschillende jeugdteams van de 

KNVB, die na zijn avontuur in Zambia meerdere clubs in Angola 

heeft getraind. “Met 1º de Agosto, de meest populaire club van 

Angolo, ben ik in 2006 landskampioen geworden. Daarnaast 

sleepten wij de beker en de supercup in de wacht. De 

populariteit van die ploeg was ongekend. Na elke uitwedstrijd 

werden wij op het plaatselijke vliegveld onthaald door zo’n 

drie- tot vierduizend supporters, die de spelersbus onder luid 

kabaal naar het stadion begeleidden”, aldus de oefenmeester, 

die nog steeds in Angola woont. “Maar ik ben niet meer actief 

in de voetballerij.” Als Jan Brouwer terugblikt op zijn gehele 

carrière, dan spreekt hij met lof over meerdere trainers. “Ik heb 

als speler veel geleerd van Bob Jansen en Wim Blokland. En als 

manager van Volendam heb ik zeer goede herinneringen aan 

de samenwerking met Leo Steegman, een rustige, verstandige 

en bovenal uitstekende voetbalman. Hij eindigde met Volendam 

op de zesde plaats in de eredivisie. Deze prestatie werd later 

herhaald door Fritz Korbach, eveneens een prima kerel en 

collega. Verder kijk ik met plezier terug op de samenwerking 

met Robert Maaskant. Hij wist met RBC te promoveren naar de 

eredivisie. Ik vond het prettig om met hem te werken.”

Tot slot spreekt Brouwer met bewondering en vol trots over 

zijn periode aan het CIOS. “De docenten waren absolute 

toppers in hun sport. Zo gaf Klaas Boot turnen, Anton 

Geesink leerde ons judoën en Jaap van der Leck en Kick 

Smit waren de voetbaldocenten. Allemaal docenten met 

enorme praktijkervaring, de absolute top van Nederland. 

Zij waren verantwoordelijk voor de technische en tactische 

opleidingsfacetten. Daarnaast liepen er twee docenten rond 

die zich hadden gespecialiseerd in het ‘methodiseren’ van 

de verschillende technieken en het overbrengen van deze 

technieken. Tevens verstonden zij het als geen ander om de 

studenten te motiveren. Deze combinatie van praktijkdocenten 

en bewegings-analisten was naar mijn mening uniek in 

Nederland.” 

Imint modignienis deritation porestr 
uptatectasLoratia conseque estem et por 
assim utAnt volendit quia voluptate

1996 Jaar van oprichting

Imint modignienis deritation porestr 
uptatectasLoratia conseque estem et por 
assim utAnt volendit quia voluptate maxi

1997 1 jarig bestaanwww.eismamediagroep.nl

www.solfly.nl

‘SolFly is trots op de samenwerking 
met de CBV, want coaches 

spelen een centrale rol in het 
niveau van ons voetbal’

SolFly – Hans Mosselman

De VoetbalTrainer ziet de CBV als 
een professionele partner, die 
duidelijk spreekt namens de 

coaches uit het betaald voetbal’

De VoetbalTrainer – Peter Feenstra

1991

Theo Vonk
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“Ik vind het nog steeds mooi om spelers en een team beter 

te maken. Het blijft natuurlijk een geweldig spelletje”, vertelt 

de voormalig coach van onder meer AZ, Sparta, FC Twente, 

FC Groningen, Roda JC en Heracles, die sinds de zomer van 

2016 fungeert als de hoofdtrainer van de Enschedese zondag 

derdeklasser FC Suryoye. “Ik heb in de afgelopen jaren 

meerdere clubs in mijn regio getraind. Op die manier doe ik 

iets terug voor het voetbal”, stelt Theo Vonk, die al betrokken 

was bij de vak- en belangenvereniging voor coaches in het 

betaald voetbal toen deze nog in de kinderschoenen stond. 

Kort na de oprichting van de zestiende afdeling van de VVON 

werd hij zelfs al benoemd tot voorzitter. “In de regels stond 

destijds dat de vice-voorzitter een stoeltje doorschoof als de 

voorzitter naar het buitenland verkaste. En aangezien Leo 

Beenhakker naar Real Madrid ging, werd ik automatisch de 

nieuwe voorzitter. Dat ben ik alleen niet heel lang geweest, 

want in 1992 vertrok ik zelf ook naar een Spaanse club.” Vonk 

verruilde FC Twente na zes seizoenen voor Real Burgos, waar 

hij na nog geen half jaar werd ontslagen.

Zijn verblijf in Spanje was weliswaar van korte duur, maar 

Theo Vonk deed er wel een idee op voor de CBV. “In 

Spanje hanteerden zij de regel dat een nieuwe trainer pas 

mocht worden benaderd, nadat alles met zijn voorganger 

was afgehandeld. Die gentlemen’s agreement vond ik wel 

respectvol, waardoor ik mij bij de CBV ook hard heb gemaakt 

voor een vergelijkbare gedragsregel voor coaches onderling. 

Je gaat niet in gesprek met een club waar jouw collega nog 

‘gewoon’ werkzaam is. Uiteraard wordt het wat anders als 

de zittende coach heeft aangegeven aan het einde van het 

seizoen te vertrekken.” Het Spaanse avontuur van Vonk 

betekende tevens dat er opnieuw een nieuwe voorzitter aan 

het roer kwam bij de belangenvereniging voor coaches in 

het betaald voetbal. “Na mij hanteerde Louis van Gaal de 

voorzittershamer.” Tot enthousiasme van Theo Vonk. “Zeker, 

want ik had hem in mijn periode als voorzitter zelf bij het 

bestuur gehaald. Ik kende Louis goed van de tijd dat hij bij mij 

speelde bij Sparta. Hij was toen al wat recalcitrant, maar ik 

vond en vind hem nog altijd een geweldige jongen.”

‘Er zijn maar weinig 
héél goede coaches’  

Theo Vonk 

Hij was op zondag 18 november 1990 één van de 21 hoofdtrainers bij de door  
Jan Reker geïnitieerde bijeenkomst in Mierlo. Vier maanden later, op woensdag  
13 maart 1991, werd hij gekozen als eerste vice-voorzitter van de zestiende afdeling 
van de VVON. En nog in datzelfde jaar nam hij de voorzittershamer over van  
Leo Beenhakker. Aan het woord is de inmiddels 69-jarige Theo Vonk, de voetbalcoach 
die nog altijd actief is in het amateurvoetbal. “Voetbal zit in mijn hart!”

Voor Van Gaal kan Vonk groot respect opbrengen. Maar ook 

voor bijvoorbeeld Ronald Koeman. “Het zijn coaches die 

zelf op een hoog niveau hebben gevoetbald en hun eigen 

ervaringen goed weten over te brengen. Ik zeg ook altijd: 

een coach is de som der ervaringen, plus een eigen sausje. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat een voetbalcarrière op niveau 

noodzakelijk is om een goede coach te worden, maar het is 

wel een pre. Je moet in ieder geval de kleedkamer hebben 

geroken”, stelt de 69-jarige oefenmeester, die tijdens zijn 

coachcarrière een paar keer in het buitenland heeft vertoeft. 

Zo zwaaide hij niet alleen bij Real Burgos de scepter, maar 

ook bij het Duitse Eintracht Nordhorn. En hij is nog werkzaam 

geweest als scout voor West Ham United. “Ik ben tevreden 

met mijn staat van dienst. De mensen in mijn omgeving 

zeggen wel eens dat zij het onbegrijpelijk vinden dat ik nooit 

een topclub heb getraind. Zelf vind ik dat niet zo erg. Ik heb 

overigens wel de mogelijkheid gehad, maar door bepaalde 

factoren is dat er niet van gekomen”, aldus Vonk. “Ik vond het 

altijd heerlijk om eigen jongens van de club in te passen. Dat 

heb ik bij Sparta en FC Twente bijvoorbeeld veel gedaan. In 

de laatste jaren bij Twente veranderde dat overigens wel, want 

toen werden spelers als Arthur Numan en Ronald de Boer 

aangetrokken.” Met de Enschedese club eindigde Theo Vonk 

in de eredivisie drie achtereenvolgende seizoenen als derde. 

Hij had toen de beschikking over spelers als Fred Rutten, Theo 

Snelders, Theo ten Caat, André Paus, Mika Lipponen en later 

Pieter Huistra, Andy Scharmin, Piet Keur en Claus Nielsen.

Als Vonk vandaag de dag naar het trainersvak kijkt, dan stelt 

hij zijn vraagtekens bij het uitgebreide takenpakket van de 

coaches in het betaald voetbal. “Het takenpakket van een 

hoofdtrainer is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Alle 

energie behoort naar het spelletje te gaan, maar tegenwoordig 

moet een trainer voor veel meer zaken opdraven. Van 

persconferenties tot sponsorbijeenkomsten. Volgens mij komt 

dat het voetbal niet ten goede. Een coach moet zich volledig 

kunnen focussen. Elke boerenlul kan een seizoen lang training 

geven, maar je moet wel weten wat een ploeg nodig heeft. 

Ook tijdens een wedstrijd is het lezen van de wedstrijd erg 

belangrijk. Naar mijn mening kun je als trainer tijdens een 

wedstrijd namelijk nog heel veel invloed uitoefenen. Zo kun je 

door goed te kijken naar de tegenpartij de speelwijze van jouw 

eigen ploeg veranderen. Dat zie ik coaches niet vaak doen. In 

mijn ogen zijn er ook maar weinig héél goede coaches.” Als 

een ware ‘gentleman’ noemt de voormalig verdediger van AZ 

en Volendam liever geen namen. “Nee dat doe ik niet, want 

uiteindelijk hebben we allemaal één en hetzelfde belang. Wij 

willen allemaal graag het Nederlandse voetbal naar een hoger 

niveau tillen.”

In dat kader is Vonk ook lovend over de ontwikkeling van 

de CBV. “Ik ben altijd lid gebleven en vind dat de CBV is 

uitgegroeid tot een respectabele en innovatieve organisatie. 

Inmiddels kijk ik er meer vanaf de buitenkant naar, maar ik 

vind dat de CBV het uitstekend doet. Er wordt in verschillende 

commissies naar de coaches geluisterd, al zou ook wat mij 

betreft de stem van de CBV zwaarder mogen wegen. Wie 

anders dan de voetbalcoaches kunnen er beter met een 

technisch oog naar voetbal kijken? Niet de spelers. En ook de 

bestuursleden niet. De meeste bestuursleden komen uit een 

compleet andere wereld. Het zijn de voetbalcoaches die de 

kwaliteit van het product voetbal verbeteren!”

  

‘De CBV is uitgegroeid 
tot een respectabele en 
innovatieve organisatie.’ 

Rob Baan

19911991

Hans WesterhofPim Verbeek

1991
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1992

‘Ik ben er vanaf de eerste 
minuut bij’ 
“Zonder de inzet van Jan Reker was er in de jaren negentig géén 

vakvereniging voor trainers in het betaald voetbal opgericht. Later 

misschien wel, maar niet in die periode.” Het is duidelijke taal van 

de 73-jarige Leo Steegman, die zich de afsplitsing van de VVON  

goed kan herinneren. “Dat ging niet zonder slag of stoot. De 

VVON zag het zelfs als een aanslag.”

Leo Steegman droeg als voetballer onder meer de shirts van 

Feyenoord en RCH. Hij begon zijn trainerscarrière bij de amateurs 

van Zilvermeeuwen in Zaandam, waarna hij als assistent-trainer 

van Evert Teunissen bij Heracles het profmetiér binnen stapte. 

Die taak had hij aanvankelijk ook bij Sparta, totdat hij in 1972 op 

Het Kasteel de eindverantwoordelijkheid kreeg. Steegman ging 

vervolgens in 1976 voor een jaar aan de slag bij FC Volendam en 

kwam via MVV en ADO Den Haag weer terug in het vissersdorp. 

“Als hoofdtrainer van Volendam was ik in 1990 present bij de 

door Jan Reker geïnitieerde bijeenkomst in Mierlo”, vertelt de man 

die in 1991 tevens zitting nam in het bestuur van de zestiende 

afdeling van de VVON. “Ik ben er vanaf de eerste minuut bij”, zegt 

Steegman met trots. “Ik was destijds ook een groot voorstander 

van de afsplitsing van de VVON. In tegenstelling tot sommige 

andere coaches. Die waren toch wat argwanend en hadden er 

moeite mee zich af te scheiden van de VVON.”

Als bestuurslid kreeg Steegman de portefeuille commercie 

toebedeeld. “Klopt, al had dat in de beginfase weinig om het lijf. 

“Wij hadden wel wat sponsoren, maar spannend was dat niet.” 

Daar kwam echter verandering in toen Louis van Gaal in 1992 

de voorzittershamer ter hand nam. “Louis is natuurlijk een mooi 

en goed baasje die wervend kan praten, dus toen stroomden 

de sponsoren inderdaad binnen”, stelt Leo Steegman, die zijn 

bestuursfunctie in het tijdperk Van Gaal neerlegde na commotie 

omtrent ‘onbevoegd trainen’. “Tijdens een ledenvergadering 

werd er vanuit de zaal kritiek op mij persoonlijk geuit. Ik was in 

die periode technisch directeur bij Volendam en had - samen 

met manager Jan Brouwer - André Stafleu aangesteld als 

hoofdtrainer. Stafleu zat wel op de cursus, maar had nog 

geen diploma. Dat werd tijdens de vergadering op een pittige 

wijze aangestipt. Ik voelde mij verantwoordelijk voor die ophef 

en reageerde een beetje eigenwijs, terwijl Louis de boel juist 

wilde sussen. Meerdere keren onderbrak ik het verhaal van de 

voorzitter, die dat niet natuurlijk niet leuk vond. Ondertussen 

liepen de gemoederen in de zaal zo hoog op dat ik vroeg om een 

schorsing van de vergadering.” Tijdens die onderbreking besloot 

het bestuurslid zijn zetel op te geven. “Terwijl Louis nog zei: dat 

hoef je niet te doen!”

Het bestuur moest vervolgens op zoek naar een vervanger voor 

Leo Steegman, die na zijn aftreden wel lid bleef van de vak- en 

belangenvereniging. “Jazeker. Ik bezoek de ledenvergaderingen 

nog regelmatig. En tot op de dag van vandaag ben ik volgens 

mij de laatste persoon die de CBV heeft vertegenwoordigd 

in het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB.” Tot 

eind 1999 zat de voetbalcoach, die anno 2016 fungeert als 

raadslid in de gemeente Zandvoort, in het bestuur met de 

portefeuille technische zaken. Met een noodkreet probeerde 

Leo Beenhakker de zetel destijds nog te behouden, maar het 

sectiebestuur van de KNVB besloot verder te regeren met vijf in 

plaats van zes leden. En de portefeuille technische zaken bleef 

onbemand. “Het is opmerkelijk dat de CBV sindsdien geen stem 

meer heeft gehad. Zeker als je kijkt naar de omvang van de 

CBV. Ik had begin jaren negentig niet durven bevroeden dat de 

vereniging zo groot zou worden. Al vraag ik mij wel sterk af of dit 

nou de bedoeling is geweest.”

Leo Steegman

www.pronamic.nl

www.bilderberg.nl

‘Het partnerschap tussen de CBV 
en Bilderberg wordt gekenmerkt 

door korte lijnen en veel 
persoonlijk contact’

Bilderberg – Dries van der Vossen

‘Pronamic haalt heel veel plezier uit 
de samenwerking met de CBV. 
Persoonlijk en met aandacht 

voor de mens’

Pronamic – Jan Lammert Sijtsema

Nol de Ruiter Cor Pot
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Voor de meest succesvolle Nederlandse voetbalcoach uit 

de geschiedenis is het even graven in zijn geheugen, maar 

uiteindelijk weet hij zich de beginperiode van de CBV nog goed 

te herinneren. “Jan Reker is natuurlijk de grondlegger. Hij heeft 

begin jaren negentig alles aan het rollen gebracht”, vertelt de 

inmiddels 65-jarige Louis van Gaal, die in 1992 toetrad tot 

het bestuur. Destijds was de CBV nog nauw verbonden aan 

de VVON. “Jan wilde graag de trainer van Ajax, Feyenoord of 

PSV als voorzitter. Simpelweg omdat die trainers meer invloed 

hebben dan andere trainers.” Leo Beenhakker zwaaide dan ook 

in eerste instantie (1991) de scepter. De voormalig Ajax-coach 

werd kort daarna opgevolgd door Theo Vonk, destijds actief 

als trainer van FC Twente. “Leo wilde niet verder, omdat hij 

waarschijnlijk al wist dat hij naar Real Madrid zou vertrekken.” 

Beenhakker maakte kort daarna inderdaad de overstap van 

Amsterdam naar Madrid en dat pakte goed uit voor Van Gaal, 

want hij promoveerde bij Ajax van assistent tot hoofdtrainer. 

“En om die reden werd ik gevraagd voor het bestuur”, vertelt 

Louis van Gaal, die geen idee had waar hij bij de CBV aan 

begon. “Ajax was mijn eerste klus als hoofdcoach en ik was net 

begonnen, dus wat moest ik in het CBV-bestuur? Het ging in 

die tijd voornamelijk over gedrag. Spelers en trainers gedroegen 

zich niet altijd goed op het veld.”

The Godfather
Onwennig of niet, Van Gaal vervulde zijn functie met verve. 

Hij hanteerde op 14 februari 1996, de dag dat de CBV zich 

afsplitste van de VVON en op eigen benen ging staan, zelfs de 

voorzittershamer. De rol als spreekbuis van de coaches in het 

betaald voetbal bleek hem op het lijf geschreven. Niet geheel 

toevallig had hij als voetballer al met hetzelfde bijltje gehakt. 

“Ik ben inderdaad actief geweest voor de spelersvakbond 

VVCS. Als aanvoerder van Sparta was ik door Karel Jansen, 

de voorvechter van de belangen van de spelers in het betaald 

voetbal, uitgenodigd voor de algemene vergadering van 

het betaald voetbal. Het was voor mij de eerste keer dat ik 

deze vergadering bezocht, omdat ik de vier jaar daarvoor in 

België had gevoetbald. Alle aanvoerders waren aanwezig”, 

zegt de voormalig middenvelder. “En toen de vraag voor de 

spreekbuisfunctie in deze vergadering voorbij kwam, stak 

niemand zijn hand op.” Ook de aanvoerders van de topclubs 

verroerden zich niet, waardoor de Sparta-aanvoerder de 

handschoen oppakte. “Karel Jansen was ‘The Godfather’ 

van de VVCS. Hij was het gezicht en ik werd min of meer de 

uitvoerder. Namens de spelers heeft Karel gewoon invloed 

afgedwongen. En eigenlijk is het best gek dat de coaches nooit 

een stem hebben gekregen. Meer dan een adviserende rol heeft 

de CBV niet. Dat vind ik onverklaarbaar.”

‘CBV-leden moeten 
zich uitspreken’  

Louis van Gaal

“De leden van de CBV moeten zich vandaag de dag veel meer uitspreken. Het is toch 
onverklaarbaar dat spelers wél en coaches géén stemrecht hebben bij de KNVB als 
het gaat om voetbaltechnische zaken.” Aan het woord is een openhartige Louis van 
Gaal, eerste voorzitter, erevoorzitter en tevens ambassadeur van Coaches Betaald 
Voetbal. “Wij zijn twintig jaar na de oprichting van de CBV nog altijd monddood. Dat 
is een tekortkoming!”

1992
Louis van Gaal
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Gebrouilleerd
Als oud-voorvechter is Louis van Gaal zich 

terdege bewust van het belang van een 

organisatie als Coaches Betaald Voetbal. 

Desondanks is hij al bijna tien jaar geen 

lid meer van de vakvereniging. “Ik ben in 

januari 2007 met de CBV gebrouilleerd. 

Dat was buiten elke proportie, want 

in mijn ogen heb ik niets verkeerd 

gedaan”, zegt Van Gaal anno 2016. De 

oefenmeester, destijds hoofdcoach van 

AZ, heeft dan ook nooit de drang gehad 

om terug te keren bij de CBV. “Ik werd 

door de leiding van de CBV gevraagd om 

excuses te maken voor enkele uitlatingen 

over bondscoach Marco van Basten. 

Maar ik heb geen kwaad woord over 

hem gezegd. En als je mijn woorden 

afzet tegen de dingen die tegenwoordig 

allemaal over tafel gaan in de verschillende 

televisieprogramma’s, dan lach je er om. 

Zeker als je het hebt over afzeiken van 

de bondscoach.” Jan Reker en Foppe 

de Haan, respectievelijk CBV-directeur 

en -voorzitter in die tijd, deden er na de 

reactie van Van Gaal alles aan om hem 

te behouden voor de CBV, maar zonder 

succes. “Zij zijn inderdaad nog bij mij thuis 

geweest en haalden de gedragscode aan, 

maar - zoals gezegd - ik had de wedstrijd 

geanalyseerd en mijn mening onderbouwd 

gegeven.”

Sociale media
De commotie rond Louis van Gaal werd 

in januari 2007 breed uitgemeten in de 

media. In een periode dat sociale media 

net om de hoek kwamen kijken. “Door de 

komst van de sociale media is de media 

in de afgelopen jaren sterk veranderd”, 

vertelt de voormalig coach van onder 

meer Barcelona, Bayern München en 

Manchester United. “Bij Manchester 

United werd ik door de club zelfs volledig 

afgeschermd voor de media. De media 

kregen niet de kans om trainingen bij te 

wonen of om mij te interviewen. Er werd 

altijd achter gesloten deuren getraind. Dus 

de media moesten het doen met de foto’s 

die zo nu en dan door de spelers op social 

media werden gepost. En daar bedachten 

zij dan zelf de verhalen omheen. De 

Engelse media schreven maar wat. En 

dat kon je ze eigenlijk niet eens kwalijk 

nemen.” Van Gaal vond het heerlijk dat hij 

in Engeland alleen maar persconferenties 

hoefde te geven. “Maar dat betekende 

wel dat ik mijn stem niet altijd kon laten 

horen. Ik moest daardoor altijd antwoord 

geven op de gestelde vragen en kon 

daardoor niet altijd mijn genuanceerde 

mening geven. Om die reden heb ik tien 

jaar geleden al op het punt gestaan om 

een social media-account aan te maken, 

maar dat heb ik nooit gedaan. Daar heb ik 

nu wel spijt van, want in sommige situaties 

had ik graag mijn verhaal of standpunt 

kenbaar willen maken om een goed beeld 

te kunnen schetsen.”

Eén tegen heel veel
Terwijl de internationale topcoach geniet 

van zijn ‘sabbatical’, laat hij in het midden 

of hij ooit nog het trainerspak aantrekt. 

Wel weet hij dat het trainersvak in de 

afgelopen twintig jaar een stuk moeilijker 

is geworden. “De samenleving verandert. 

Het is lastiger om bij spelers binnen 

te komen. Door de media en sociale 

media is de druk op voetbalcoaches 

flink toegenomen. Zeker omdat de 

media altijd kiezen voor de kant van 

de spelers, waardoor je ook altijd de 

situatie één tegen heel veel krijgt”, stelt de 

voormalig bondscoach van Oranje, die 

tevens het spelletje in de loop der jaren 

heeft zien veranderen. “Het voetbalspel 

is gedevalueerd. Er wordt een stuk 

defensiever gespeeld. Het EK voetbal van 

dit jaar in Frankrijk was niet om aan te zien. 

Elke ploeg speelde met tien man achterin 

en één vooruit geschoven spits om een 

doelpunt te maken. Met uitzondering van 

Spanje en Duitsland.” 

Vincent Janssen
Op het Europees kampioenschap ontbrak 

het Nederlands elftal, dat twee jaar eerder 

- onder leiding van bondscoach Louis van 

Gaal - nog knap derde werd op het WK 

in Brazilië. In tegenstelling tot de publieke 

opinie is Van Gaal positief gestemd over 

het huidige Oranje. Zeer enthousiast wordt 

hij bijvoorbeeld van Vincent Janssen. “In 

‘Ik heb altijd oog 
gehad voor de 
totale mens’

Hans Dorjee �

2014 had ik nog nooit van hem of Rick Karsdorp gehoord, 

maar wat een geweldenaar is dat. Hij past zich aan in elk 

systeem, is sterk aan de bal en in de duels en pikt ook nog 

eens zijn goaltjes mee. Zo’n spits kan elk team gebruiken.” 

Een goed gevoel hield Van Gaal dan ook over aan de WK-

kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. “Iedereen vond dat Frankrijk 

zo geweldig was, maar Nederland had gewoon kunnen winnen. 

Die Fransen stonden met zijn negenen te wachten op een foutje 

bij Oranje.” Het foutje werd gemaakt en Manchester United-

middenvelder Paul Pogba werd met zijn treffer matchwinner: 

0-1. Oranje verloor, maar de nederlaag kwam niet op het conto 

van bondscoach Danny Blind. “Danny is een uitstekende trainer. 

Het is opmerkelijk en zeer knap hoe hij in een uiterst moeilijke 

periode de criticasters voor zich heeft weten te winnen. Als 

je het hebt over het geloof in dit Nederlands team, dan is er 

duidelijk sprake van een kentering in positieve zin.” Die positieve 

kentering kwam in oktober 2016 als geroepen, want de KNVB 

werd de afgelopen twee jaar vaker in verband gebracht met 

randzaken dan met voetbalzaken. 

Dubbelrol
Door de CBV werd met name het gebrek aan 

voetbaltechnische ‘knowhow’ op directieniveau bij de KNVB 

als groot minpunt gezien. De belangenvereniging pleitte in 2015 

dan ook - niet voor het eerst - voor een technisch directeur bij 

de KNVB. Als ideale kandidaat werd veelvuldig de naam van 

Louis van Gaal genoemd, maar in juni 2016 presenteerde de 

KNVB Hans van Breukelen. De functie van de oud-doelman 

van PSV en Oranje is echter niet nieuw binnen de KNVB, want 

Van Gaal vervulde tijdens zijn eerste periode in Zeist immers 

een dubbelrol: bondscoach én technisch directeur. “Nou, dat 

heeft Henk Kesler in een interview lange tijd geleden ontkracht. 

Volkomen belachelijk. En de reden daarvan weet ik niet.” Van 

Gaal tekende in de zomer van 2000 een zesjarig contract bij de 

KNVB, maar na het mislopen van het WK 2002 besloot hij zelf 

in november 2001 op te stappen. “In die periode hebben wij 

met mijn filosofie het ‘Masterplan van de KNVB’ geschreven. 

Daarvoor hebben mensen als Arno Pijpers, Mark Wotte en 

Andries Jonker geweldig werk verricht. En niet te vergeten het 

technisch kader van de KNVB.”

Totale-mens-principe
Oordelen over de aanstelling van Hans van Breukelen als 

technisch directeur doet Louis van Gaal niet. “Of je het nou 

goed vindt of slecht, duidelijk is nu in ieder geval dat alles op 

het bordje van Van Breukelen terecht komt. Alles binnen de 

KNVB heeft immers met voetbal te maken”, stelt Van Gaal, die 

het toejuicht dat het creëren van een ‘winning mindset’ één van 

de speerpunten is van de technisch directeur van de KNVB. 

“Dat is het totale-mens-principe. Daar geloof ik in. Ik heb altijd 

oog gehad voor de totale mens, niet voor de voetballer alleen. 

Als coach probeer ik een speler te raken, zodat hij voor mij en 

zijn medespelers door het vuur gaat. Het is immers essentieel 

dat een speler doet wat het team eist. Wat dat betreft heeft 

een intuïtieve speler het doorgaans moeilijk bij mij”, vertelt 

de eerste voorzitter van de CBV, voor wie wijlen Leo van der 

Burg een grote inspirator is geweest. Om grip te krijgen op 

de geest van zijn spelers schakelde hij bij AZ de hulp in van 

de organisatie-adviseur en beoefenaar van ‘menskundige 

bedrijfskunde’. Van der Burg leerde Van Gaal twee lessen: dat 

het beter is te werken aan de sterke punten van spelers dan 

aan hun zwakke punten en dat elke speler anders is en dus een 

eigen benadering moet krijgen. “Sindsdien denk ik in kleuren”, 

zegt Louis van Gaal, voor wiens carrière  nog twee mensen 

zeer inspirerend zijn geweest. “Rinus Michels natuurlijk. En Leo 

Beenhakker is echt een voorbeeld voor mij. Van hem heb ik heel 

veel geleerd. Het zijn twee boegbeelden van het Nederlandse 

trainersgilde”, aldus de topcoach, die het toejuicht dat de CBV 

zich opnieuw sterk maakt voor stemrecht in de algemene 

vergadering betaald voetbal. 

 

Sef Vergoossen
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Henk Christ
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www.basicfit.nl

‘De diversiteit en het netwerk van 
de CBV maken het partnerschap 

voor Basic-Fit interessant en 
waardevol’ 

Basic-Fit – René Moos

‘De passie van de CBV voor het 
voetbalvak werkt voor de Rabo 

Topsportdesk zeer motiverend en 
inspirerend’

Rabo Topsportdesk – Hugoline van Hoorn

‘De CBV heeft nu de rol  
 waarvoor het is opgericht’ 
“De CBV heeft nu de rol waarvoor het is opgericht: het vak van 

coach betaald voetbal op een zo’n hoog mogelijk pijl brengen en 

mede invloed uitoefenen op en verantwoordelijkheid dragen voor 

het verder ontwikkelen van het betaald voetbal in Nederland.” De 

inmiddels 73-jarige Rob Baan spreekt met lof over de jubilerende 

vak- en belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal.

Als hoofdtrainer van eerstedivisionist Cambuur Leeuwarden nam 

Rob Baan in 1991 zitting in het eerste bestuur van de zestiende 

afdeling van de VVON. “Ik zat wel in het eerste bestuur, maar heb 

bij de oprichting slechts een ondersteunende rol vervuld”, zegt 

de Rotterdammer bescheiden. Als de oefenmeester terugdenkt 

aan de beginperiode van de vak- en belangenvereniging, 

dan schieten hem twee dingen door het hoofd. “Het solidaire 

optreden van de CBV is mij altijd bijgebleven, want daardoor 

heeft ons vak een betere bescherming gekregen. Daarnaast 

weet ik dat er de nodige energie is gestoken in het verkrijgen van 

een positie binnen de KNVB. Hier werd flink op ingezet, zodat 

wij door de clubs en door de KNVB werden gehoord en invloed 

kregen op beslissingen die gerelateerd waren aan ons vakgebied, 

te weten: technische zaken.” 

Ruim een jaar na de oprichting van de vakvereniging pakte 

Baan met Cambuur de titel en promoveerde hij met de Friese 

club naar de eredivisie. Het was zeker niet zijn eerste kunstje als 

hoofdtrainer, want hij zwaaide daarvoor al de scepter bij onder 

meer VVV, ADO Den Haag, Roda JC, Sparta en niet te vergeten 

het Nederlands elftal. Nadat bondscoach Jan Zwartkruis in 

januari 1981 zijn ontslag nam, werd assistent Rob Baan korte 

tijd eindverantwoordelijk voor het Nederlands elftal. In de eerste 

interland onder zijn leiding, thuis tegen Cyprus, baarde hij opzien 

door in zijn selectie geen spelers van Ajax op te nemen. In de 

opstelling stonden liefst zeven spelers van AZ. Nederland won 

met 3-0. Een compleet andere tijd volgens de Rotterdamse 

voetbaltrainer, die in de jaren negentig ook bij FC Twente en 

Excelsior nog als hoofdcoach fungeerde. “Het trainersvak is sterk 

veranderd. In mijn beginjaren als jeugdtrainer trainde ik de A-, B- 

en C-jeugd, het tweede elftal, de keepers en ik assisteerde bij het 

eerste elftal. Daarbij gaf ik conditietraining aan de honkballers en 

de cricketers gedurende de zomerperiode”, vertelt Baan. “Later 

- als hoofdtrainer - trainde ik het eerste elftal, de keepers en 

was ik manager en scout tegelijk. De club had één hoofdtrainer 

in dienst, één parttimer voor het tweede elftal en de A-jeugd 

en één parttime masseur voor zowel het eerste als het tweede 

elftal. Tegenwoordig beschikt elke club over een hoofdtrainer, 

een assistent-trainer, een spitsen-trainer, een conditietrainer, 

fysiotherapeuten, masseurs, scouts, enzovoort. Plus een 

technisch directeur.”

Na twee en een half jaar als assistent-trainer van Dick Advocaat 

te hebben gewerkt bij PSV, maakte Baan in januari 1998 de 

overstap naar Feyenoord. Bij de Rotterdamse club werd hij 

allereerst bestuurslid technische zaken en later technisch 

directeur. Feyenoord won in die periode het landskampioenschap 

(1999) en de UEFA Cup (2002). Via de Verenigde Arabische 

Emiraten en Australië belandde Baan in India, waar hij nog altijd 

actief is als technisch directeur. “In 2017 organiseert India het 

WK voor spelers onder 17 jaar, dus daar kijk ik erg naar uit”, 

stelt Rob Baan, die uit ervaring weet hoe belangrijk een goede 

jeugdopleiding is. “In Nederland hebben op dat gebied alle CIOS-

trainers een waardevolle rol vervuld. Zij hebben er voor gezorgd 

dat de jeugdopleiding serieus werd genomen door de BVO’s. En 

dat er een visie werd ontwikkeld die specifiek gericht was op het 

opleiden van jeugd van 8 tot 18 jaar, met de daarbij behorende 

landelijke competitie-opzet.”

1994

Erelid

Rob Baan

Han Berger
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Co AdriaanseWim Koevermans

De 26-jarige Jord Roos en de 24-jarige 

Davey de Jonge zijn qua leeftijd de 

twee jongste leden van de vak- en 

belangenvereniging Coaches Betaald 

Voetbal. Beide heren werken bij 

respectievelijk NEC en PEC Zwolle 

fulltime in het betaald voetbal, maar 

voetbalden zelf nooit op het hoogste 

niveau. Geen ramp, want de opmars van 

de ‘laptoptrainer’ in Duitsland bewijst dat 

een rijke voetbalcarrière niet noodzakelijk 

is. “Hopelijk waait de trend in Duitsland 

in de toekomst over naar Nederland”, 

aldus Roos en De Jonge.

Voor Jord Roos was werken in het 

betaald voetbal altijd zijn grote droom. 

Een droom die al op 20-jarige leeftijd 

werkelijkheid werd, want inmiddels is 

de Nijmegenaar reeds zes jaar actief 

bij NEC in Nijmegen. “Momenteel ben 

ik trainer van NEC D1 en als assistent-

trainer betrokken bij NEC A1”, vertelt de 

ambitieuze Roos, die door zijn opleiding 

aan het CIOS besmet werd geraakt 

met het trainersvak. “Ik voetbalde 

zelf wel bij Achilles ‘29, maar toen ik 

stage ging lopen als jeugdtrainer van 

Union kwam ik er snel achter dat ik 

veel meer voldoening haalde uit het 

training geven.” Roos besloot zijn 

trainersdiploma’s te halen en werkte zich 

in rap tempo naar een hoger niveau. Zo 

fungeerde hij op zijn 23ste een half jaar 

als interim-hoofdtrainer van topklasser 

Juliana ‘31. “Nu ben ik bezig met de 

opleiding TC 1, maar die had ik toen 

natuurlijk niet. Voor die paar maanden 

bij Juliana kreeg ik dispensatie, maar ik 

mocht na de zomer niet door.”

Dankzij zijn collega’s bij NEC kwam 

Jord Roos in contact met de CBV. “Ik 

ben nu twee jaar lid en dat is voor mij 

gigantisch interessant. Het netwerk 

van de CBV is zeer waardevol en de 

bijeenkomsten zijn bijzonder leerzaam. 

Ik ben overigens nooit lid geweest van 

de VVON, want mijn doel was nou 

eenmaal het betaald voetbal”, stelt 

de 26-jarige voetbaltrainer, die in de 

toekomst hoofdtrainer hoopt te worden 

bij een eredivisieclub. “Gezien mijn 

voetbalachtergrond zal dat niet makkelijk 

worden, maar aan de andere kant: in 

Duitsland kan het ook.” Die ontwikkeling 

in de Duitse Bundesliga, met nieuwe 

trainers zonder aansprekende 

voetbalcarrière, spreekt ook Davey de 

Jonge erg aan. “Ik ben keeper geweest 

bij de voetbalclub in mijn geboorteplaats 

Dedemsvaart en heb een reserverol 

gehad bij hoofdklasser Alcides, dus van 

mijn voetballoopbaan moet ik het niet 

hebben”, vertelt de 24-jarige video-

analist van PEC Zwolle.

Als student van de Landstede-opleiding 

Sport & Bewegen kwam De Jonge op 

18-jarige leeftijd bij PEC Zwolle terecht. 

“Ik liep in eerste instantie stage als 

voetbaltrainer en werd toen tevens 

verantwoordelijk voor de video-analyse 

van de jeugdopleiding. En sindsdien 

heb ik mijzelf op dat vlak steeds verder 

ontwikkeld.”, zegt het allerjongste lid 

van de CBV, die inmiddels zes jaar 

rondloopt bij de eredivisieclub. “Zo’n drie 

jaar geleden ben ik op voorspraak van 

Ron Jans ook voor de hoofdmacht aan 

de slag gegaan en nu ben ik in Zwolle 

alweer twee jaar fulltime werkzaam als 

video-analist”, aldus De Jonge, die voor 

zijn contractonderhandelingen bij PEC 

op zoek ging naar professionele hulp 

en via Rini Coolen uitkwam bij de CBV. 

“Ik ben daarbij geholpen door Gerard 

Marsman en sindsdien ben ik lid. En 

dat bevalt prima. Ik merk dat video-

analyse steeds belangrijker wordt in de 

voetballerij, al hoop ik dat men het in de 

toekomst nog meer als een specialisme 

gaat zien.” 

‘Hopelijk waait de trend 
in Duitsland over’ 

Jord Roos en Davey de Jonge

jaar20

De 86-jarige Evert Teunissen was als voetballer kortstondig 

actief op het hoogste niveau. De geboren Arnhemmer 

kwam uit voor ZVV uit Zaandam en BVC Bloemendaal. Op 

19-jarige leeftijd ging hij studeren aan het CIOS in Overveen. 

“Dat was eind jaren veertig. Het CIOS bestond toen net en 

daar werd door de buitenwacht in eerste instantie vreemd 

naar gekeken. Ze vroegen dan aan mij: CIOS, is dat een 

ziekte? Maar ik heb er een geweldige tijd gehad”, vertelt 

Teunissen, die nog goed weet dat studeren aan het CIOS in 

die tijd 3.000 gulden kostte. Een bedrag dat door de ouders 

van Joop Brand niet zomaar op tafel kon worden gelegd. “Ik 

wilde in de jaren vijftig graag naar het CIOS, maar dat kon 

niet. Dus toen moest ik in dienst en werd tankcommandant”, 

zegt de inmiddels 80-jarige Rotterdammer, die als voetballer 

tijdens zijn diensttijd door DFC werd uitgeleend aan HVC. 

Bij Hollandia Victoria Combinatie speelde hij onder meer 

samen met de vader van Marco van Basten. “Klopt, 

maar ik ben begonnen met voetballen bij de Rotterdamse 

voetbalclub Xerxes. Daar speelde ik samen met onder 

meer Coen Moulijn en Faas Wilkes. In 1955 ging Coen op 

18-jarige leeftijd voor een gigantisch bedrag - 25.000 gulden 

- naar Feyenoord. En ik ging in diezelfde periode voor 

12.000 gulden naar DFC. Bij DFC ging ik van twee naar vier 

keer per week trainen. Ik kreeg elke week een rijksdaalder 

voor de eerste training, 5 gulden voor de tweede, 7,50 

gulden voor de derde en 10 gulden voor de vierde training. 

En als wij een wedstrijd wonnen, dan kreeg ik 40 gulden. 

Een gelijkspel leverde 25 gulden op. En bij verlies kregen wij 

niks”, vertelt Brand.

Joop Brand dankte zijn overstap van Xerxes naar DFC mede 

aan drie heren. “Ik ben thuis christelijk opgevoed, maar ik 

Evert Teunissen en 
Joop Brand leven 
voor het spelletje

Coaches Betaald Voetbal bestaat in 2016 twintig jaar. Een mooie periode, maar het 
trainersvak bestaat natuurlijk al veel langer. Dat weten Evert Teunissen (86) en Joop 
Brand (80) als geen ander. In dit jubileumjaar zijn deze twee oefenmeesters qua leef-
tijd de twee oudste leden van de CBV. Maar bij zowel Teunissen als Brand druipt de 
passie voor het spelletje er nog steeds vanaf.

1995

Jan Versleijen
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vond de kerk niet zo leuk. De dingen die ik moest geloven, 

die geloofde ik niet. En bij voetbalvereniging Xerxes voelde 

ik mij gelukkig. Ik werd in die tijd gesteund door Jaap de 

Bruin, Jan Remmers en Dries Visser. Aan deze drie mensen 

heb ik heel veel lol te danken”, aldus Brand, die uiteindelijk 

toch op het CIOS terecht kwam. “Het CIOS heeft een 

enorme wending aan mijn leven gegeven. In die tijd werd 

er heel anders opgeleid dan tegenwoordig, maar ik vond 

het een fantastische opleiding.” Vele jaren later keerde hij 

er zelfs terug als docent. “Ik ben maar liefst 27 jaar docent 

geweest aan het CIOS.” Aan het CIOS maakte Brand onder 

meer kennis met Jaap van der Leck, die hem in 1961 naar 

Heracles Almelo haalde. “Jaap werd daar hoofdtrainer en 

hij nam mij mee als speler en hij maakte mij hoofd opleiding 

in Almelo. Maar na verloop van tijd kreeg Jaap van der 

Leck ruzie met Frits van der Elst en ontstond er een unieke 

situatie. Ik was toen niet alleen meer aanvoerder en hoofd 

opleiding, maar trainde tegelijkertijd ook nog zelf het eerste 

elftal.” Het bleek de opmaat voor een mooie carrière als 

voetbalcoach.

Voor Evert Teunissen begon zijn trainerscarrière op een 

compleet andere wijze. “Ik weet nog goed dat ik voor 

Het Parool een wedstrijdverslag van De Volewijckers in 

Amsterdam-Noord had geschreven en dat ik bij Rien Bal 

aan het bureau stond te bibberen om te horen wat hij er 

van vond. De kop van mijn verhaal was: De Volewijckers 

aan de leiding. En het eerste wat ik toen te horen kreeg 

was: loodgieters staan aan de leiding, voetbalclubs 

staan bovenaan! Dat ben ik nooit vergeten”, aldus 

Teunissen, die na een korte periode bij de jeugd van 

ODIZ (Zaandam) aan de slag ging als jeugdtrainer bij De 

Volewijckers. “Wij woonden in een huisje dat in 1953 door 

de watersnoodramp was getroffen en dat huisje stond pal 

naast het veld van De Volewijckers. Ik was dag en nacht met 

voetbal bezig. Als ik ’s ochtends uit bed kwam, dan stapte 

ik direct in trainingspak het veld op”, vertelt Teunissen, 

die altijd graag jeugdig talent mocht inpassen. Toen hij in 

1956 promoveerde tot hoofdtrainer van De Volewijckers, 

kreeg zijn club zelfs de bijnaam Mosveld-babies. Nadat een 

aantal spelers verkocht werd, besloot ook Teunissen de 

club te verlaten. Hij verkaste in 1959 naar FC Hilversum en 

stond vervolgens nog aan het roer bij De Graafschap, SC 

Heerenveen, Heracles, Fortuna Sittard en ADO Den Haag. 

In 1974 werd Teunissen teruggehaald naar De Graafschap, 

met als belangrijkste opdracht een broodnodige verjonging 

door te zetten. “Ik was gek op de Achterhoek en ik durfde 

wel jonge spelers op te stellen. Zo haalde ik bijvoorbeeld 

Dick Schoenaker uit het tweede van Wageningen”, aldus de 

geboren Arnhemmer, die destijds ook Guus Hiddink in zijn 

ploeg had.      

In oktober 1976 werd Evert Teunissen bij De Graafschap 

ontslagen na een conflict met algemeen directeur Joop 

van de Klink, waarna hij een jaar werkzaam was bij het 

Noorse Steinkjer FK. “Daarnaast ben ik nog een periode 

in Amerika actief geweest en ik heb vijf jaar bij de KNVB 

gewerkt.” Teunissen fungeerde onder de vlag van de 

KNVB onder meer enkele seizoenen als bondscoach van 

het nationaal zaalvoetbalteam. Hij ontwierp de cursus 

JVSL ‘Van straat naar veld’. En hij ontwikkelde samen 

met Georg Kessler, Megh de Jongh en Joop Brand het 

KNVB Jeugdplan Nederland. “Dat heb ik inderdaad samen 

‘Tegen een partij als 
de KNVB is de CBV 
misschien wel te 
fatsoenlijk’

19971996

Huub Stevens Kees Zwamborn

met Joop gedaan.” Op dat plan 

zijn de twee ervaren oefenmeesters 

nog altijd erg trots. Daarentegen 

hebben zij van het hedendaagse 

jeugdvoetbal geen hoge pet op. “Wij 

hebben in Nederland een gigantisch 

voetbalprobleem”, stelt Brand. “De 

kinderen worden tegenwoordig 

compleet gehersenspoeld. Balbezit is 

tot kunst verheven. Koppen kunnen ze 

niet. Pingelen mag niet. Over techniek 

wordt niet meer gesproken. En de 

spelers zitten alleen nog maar zichzelf 

mooi te maken in de krachtcentra.” 

Klare taal, waar ook Teunissen zich 

bij aansluit. “Luister nou gewoon naar 

onze landgenoot Pepijn Lijnders, 

assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool. 

Daar doen ze helemaal niets aan 

krachttraining. Een duel gaat immers 

tussen twee mensen. Dat leer je niet in 

een krachthonk.” 

Teunissen en Brand zien de 33-jarige 

Lijnders als een voorbeeld voor de 

coaches in Nederland. “Hij bewijst 

bij Liverpool dat je met de Hollandse 

School nog altijd succesvol kan zijn”, 

zegt Evert Teunissen. De Hollandse 

School klinkt ook Joop Brand als 

muziek in de oren. “Ik was één van de 

deelnemers aan de allereerste cursus 

coach betaald voetbal. Van de 27 

cursisten slaagden er slechts drie. Dat 

waren Rinus Michels, Wiel Coerver en 

ik. Maar tegenwoordig slaagt iedereen. 

De huidige trainersopleiding van de 

KNVB is niet acceptabel. Alles gaat 

digitaal. Een vriend van mij is zelfs 

geslaagd zonder ook maar één keer 

op het veld te hebben gestaan”, aldus 

Brand. “Laten we als coaches nou 

gewoon eens beginnen te eisen van 

spelers dat elke bal minimaal twee 

meter naar voren wordt gespeeld. En 

als dat niet kan, dan mag ie alleen 

schuin.” Volgens Teunissen is Ajax-

trainer Peter Bosz één van de weinige 

trainers in de eredivisie die op de goede 

weg is. “Ik prijs zijn durf. Hij houdt 

vast aan zijn eigen visie en geeft jonge 

talenten de kans. Als hij de tijd krijgt bij 

Ajax, dan gaan we daar nog veel plezier 

aan beleven.” Brand heeft op zijn beurt 

een zwak voor Alex Pastoor. “Dat vind 

ik een heerlijk ventje. Zijn spelopvatting 

is geweldig. En hij weet het te presteren 

om met kwalitatief mindere spelers 

aantrekkelijk voetbal te spelen.”

Met enthousiasme spreekt de 

Rotterdammer over de huidige Sparta-

trainer, maar het ontzag voor Rinus 

Michels is toch vele malen groter. 

“Michels heb ik heel hoog zitten. Hij 

was voetbalinhoudelijk erg sterk. Hij 

heeft mij ook geleerd dat je bij een 

kampioensteam altijd drie of vier 

spelers moet vervangen: de zwakste, 

de oudste, de speler die het vaakst 

geblesseerd is en degene die de 

meeste kaarten pakt.” Bewondering 

hebben de twee voetballiefhebbers 

tevens voor de kartrekkers van de CBV, 

al kan het volgens de heren altijd beter. 

“Jan Reker heeft in de beginperiode 

baanbrekend werk verricht. Maar 

ook tegenwoordig doet de CBV het 

heel goed. De club wordt geleid door 

correcte en eerlijke mensen, die zeer 

actief zijn. Alleen ontbreekt af en toe 

de overtuiging”, stelt Evert Teunissen. 

“Tegen een partij als de KNVB is de 

CBV misschien wel te fatsoenlijk”, vult 

Joop Brand aan. “De CBV moet zich 

duidelijker opstellen richting de KNVB, 

want het voetbal wordt teveel bepaald 

door niet-voetbalmensen. Als je het mij 

vraagt, dan maakt de CBV - gezien haar 

vakkennis - zeker aanspraak op een 

percentage van de miljoenen van de 

KNVB.”     

1998

Mark Wotte
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www.greenfields.eu

‘Het informele contact met CBV-
leden draagt op een positieve 

wijze bij aan de ontwikkeling van 
GreenFields-producten’

GreenFields – Miranda Laseroms

Fonds Gehandicapten Sport – Nike Boor

‘De CBV-voetbaldag is een 
prachtige en onmisbare dag voor 

voetballers met een handicap. 
Een dag vol blijdschap en 

empowerment’ 

1998

‘CBV heeft een giga-
vooruitgang geboekt’ 
“Coaches Betaald Voetbal is in de loop der jaren sterk gegroeid 

en enorm uitgebreid. Tegenwoordig behartigt de vakvereniging 

de belangen van een groot aantal groepen. En dat lijkt 

vanzelfsprekend, maar het moet wel allemaal worden geregeld.” 

Erelid Sef Vergoossen is sinds het eerste uur betrokken bij de 

CBV en maakte lange tijd, van 1993 tot 2004, deel uit van het 

bestuur. “De CBV heeft een giga-vooruitgang geboekt.”

Als hoofdtrainer van MVV, in die periode nog eredivisionist, was 

Sef Vergoossen in november 1990 present bij de door Jan 

Reker geïnitieerde vergadering in Mierlo. “Volgens mij is tijdens 

die bijeenkomst de vakvereniging geboren. Die avond hebben 

wij tot ’s avonds laat vergaderd en zijn wij zelfs in Mierlo blijven 

slapen”, vertelt de nuchtere Limburger, die het belangrijk vond om 

in Brabant zijn stem te laten horen. “Wij waren destijds allemaal 

lid van de VVON, maar de belangen van ons als coaches in het 

betaald voetbal kwamen gewoonweg niet meer overeen met 

de belangen van de trainers in het amateurvoetbal. En daardoor 

werd in Mierlo besloten om ons af te scheiden en verder te gaan 

als de zestiende afdeling van de VVON, al was dat best moeilijk 

en pijnlijk”, zegt de inmiddels 69-jarige Vergoossen.

Een kleine drie jaar na de historische bijeenkomst in Mierlo 

trad Sef Vergoossen toe tot het bestuur van de vak- en 

belangenvereniging voor coaches in het betaald voetbal. “Ik 

vermoed dat ik destijds door grondlegger Jan Reker ben 

benaderd”, aldus de voormalig trainer van onder meer VVV-

Venlo, MVV, Roda JC en PSV, die zich als bestuurslid bezig hield 

met sociale zaken. “In de beginfase stonden de fatsoensnormen 

hoog in het vaandel. Wij probeerden allemaal onze wedstrijden 

te winnen, maar wij spraken af om daarnaast als normale 

mensen met elkaar om te gaan. De reguliere bijeenkomsten zijn 

in dat kader van waarde geweest”, vertelt Vergoossen, die zelfs 

tijdens zijn drie seizoenen als hoofdtrainer van het Belgische 

Racing Club Genk aanbleef als CBV-bestuurslid. “Klopt, 

pas toen ik in 2004 aan de slag ging bij Al-Jazira heb ik mijn 

bestuursfunctie neergelegd. Overigens weet ik nog goed dat 

ze in België ook een soort van CBV wilden beginnen, maar dat 

lukte van geen kant. De meningen van de coaches liepen daar 

veel te veel uiteen. Terwijl wij er in Nederland juist voor kozen om 

de krachten te bundelen, want samen sta je immers sterker.”

Als dank voor zijn verdiensten voor de CBV werd de Limburger 

benoemd tot erelid. “Dat kwam voor mij als een grote 

verrassing, want ik was geen bestuurslid geworden om een 

eretitel te krijgen.” Vergoossen vond het niet meer dan logisch 

dat hij zich inzette voor de vakvereniging. “Het mooie van de 

CBV vind ik nog altijd dat de vereniging niet alleen haar leden 

vertegenwoordigd, maar ook opkomt voor de kwaliteit van 

het voetbal in het algemeen. Een nobel streven”, aldus de 

oud-trainer van PSV, die warme herinneringen koestert aan de 

verschillende bijeenkomsten met het CBV-bestuur. “Jan Reker 

was natuurlijk een meester in het bij elkaar brengen van partijen. 

Met diverse activiteiten wist hij iedereen bij elkaar te houden 

en elke keer weer een hechte groep te smeden. Een mooi 

voorbeeld daarvan was het jaarlijkse eindejaarsfeest voor alle 

leden. Daarbij moet ik wel zeggen dat het ledenaantal destijds 

veel lager lag. Zoiets krijg je tegenwoordig niet zomaar meer 

voor elkaar”, beweert Sef Vergoossen, die weet dat de tijden 

zijn veranderd. “De gehele voetbalwereld is veranderd. Als 

hoofdtrainer ben je geen manager meer van één team, maar van 

twee teams: het elftal zelf en het elftal stafleden. De kunst is om 

dat alles goed te managen. En dat maakt het trainersvak zeker 

niet minder interessant.” 

Sef Vergoossen

Hans van der Zee
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Hennie Spijkerman Thijs Libregts

“De Hollandse School is een goede 

basis om in het buitenland aan het werk 

te gaan. Maar daarmee alleen ben je er 

nog niet.” Dat zegt ervaringsdeskundige 

Jan Versleijen, al twintig jaar actief in het 

buitenland en tegenwoordig als technisch 

coördinator bij Al-Jazira in Abu Dhabi. “Je 

moet je altijd verdiepen in de cultuur, de 

gewoontes en de religies van het land. 

Ik ben nu bijvoorbeeld werkzaam in een 

Moslim-land en dan is het wel zo handig 

om de bid-tijden te weten.”

Niemand minder dan Jan Reker 

slaagde er in 1995, een jaar voor de 

verzelfstandiging van de CBV, in om 

Jan Versleijen te strikken voor een 

bestuursfunctie. “Hij heeft mij destijds 

benaderd en ik heb mij een korte periode 

bezig gehouden met de technische 

zaken”, vertelt de 61-jarige Versleijen. 

“Daarnaast heb ik mij ingezet voor de 

organisatie van het congres.” Waarmee 

de oefenmeester doelt op de voorloper 

van het Nederlands Trainerscongres. 

De CBV-bestuurszetel werd echter niet 

lang bezet door de Limburger, want in 

januari 1996 verruilde hij VVV-Venlo voor 

het Japanse JEF United. “Ik ben nu al 

twintig jaar weg uit Nederland. Wel ben ik 

in die tijd betrokken gebleven bij de CBV, 

alleen is het voor mij onmogelijk om de 

verschillende bijeenkomsten bij te wonen.”

Als Jan Versleijen zijn trainerscarrière 

kort analyseert, dan ziet hij het als een 

groot voordeel dat zijn carrière in eigen 

land is gestart. “Ik ben door de bond 

opgeleid met de Hollandse School en 

dat is een goede basis. De aspecten 

voetbal, trainen en organiseren zijn tijdens 

de opleiding volop aan bod gekomen”, 

aldus de geboren Venloër, die weet dat de 

Hollandse School ook in het buitenland 

zeer in de smaak valt. “Dat komt mede 

doordat Nederland internationaal altijd 

goed heeft gepresteerd. Momenteel kijkt 

men bijvoorbeeld vooral naar landen als 

Portugal en Duitsland, omdat die landen 

succesvol zijn. Die zullen het dan wel goed 

doen, denkt men. De inhoud en waarom 

deze landen zo goed presteren is verder 

niet interessant.” Versleijen vindt het echter 

moeilijk om te beoordelen of Nederlandse 

coaches minder in trek zijn. “Ik weet 

wel dat een land als China nu enorm in 

opkomst is. Daar staan grote zakken geld 

klaar voor internationaal grote namen, 

maar Nederlandse trainers zijn daar niet.”

Op de vraag door welke oefenmeesters 

Versleijen zich tijdens zijn carrière heeft 

laten inspireren, geeft de huidige technisch 

coördinator van Al-Jazira in no-time 

antwoord. “Ik heb lange tijd samen met 

Jan Reker gewerkt en ik vond hem altijd 

erg sterk in het motiveren. En hij ging 

goed om met randzaken. Daar heb ik 

veel van opgestoken. En als je het hebt 

over het voetbal technische vlak, dan is 

Rob Baan echt een inspirator voor mij 

geweest. Ja, aan deze twee heren heb ik 

een groot gedeelte van mijn ontwikkeling 

te danken”, vertelt Jan Versleijen, die geen 

goed beeld heeft van de nieuwe generatie 

Nederlandse coaches. “Daar kan ik van 

buitenaf niet veel over zeggen. Opvallend 

vind ik wel het grote aantal jonge 

trainers in de Duitse Bundesliga. Dit zijn 

jongens die geen grote carrière hebben 

gehad in het  professionele voetbal, 

maar kennis hebben van moderne 

trainingsmethodieken ondersteund door 

data en video-analyse. Ik noem het 

moderne voetbaltrainers. Je kan vandaag 

de dag de toepassing van technische 

snufjes in het voetbal niet meer uit de 

weg gaan. Vroeger is geweest. De kennis 

van het voetbal zelf blijft uiteraard het 

belangrijkste en dat is de core  business, 

maar het is geen schande - en zelfs 

een vereiste - om nieuwe kennis toe te 

passen.”     

‘Hollandse School goede 
basis voor buitenland’ 

Jan Versleijen

2001

Foppe de Haan

‘Een trainer is slechts 
een passant’ 
Crisismanager, brandweerman in trainingspak, ijzervreter en 

coach van beton. Het zijn zomaar een paar titels die Huub 

Stevens tijdens zijn trainerscarrière kreeg opgeplakt. In het 

voorjaar van 1996, kort na de verzelfstandiging en officiële 

oprichting van de CBV, maakte Stevens zijn opwachting in 

het CBV-bestuur. Met goede intenties, maar nog in datzelfde 

jaar verruilde hij Roda JC voor Schalke ‘04. “Ik ben maar 

acht maandjes bestuurslid geweest, want die rol viel niet te 

combineren met Schalke.”

“Door wie en waarom ik werd gevraagd voor het CBV-bestuur 

dat weet ik niet meer precies, maar het speelde allemaal vlak 

voordat Schalke ‘04 zich aandiende”, vertelt de inmiddels 

63-jarige Huub Stevens, die logischerwijs in ging op het aanbod 

van de Duitse club. Bij Schalke bleef de Limburger tot juni 2002 

aan het bewind en won in die periode de UEFA Cup (1997) en 

twee keer de DFB-Pokal (2001 en 2002). “Als bestuurslid zat 

ik eigenlijk in de verkenningsfase. Ik was nog vooral aan het 

rondkijken, maar ik kwam er al vrij snel achter dat het vanuit 

Duitsland niet haalbaar bleek om van waarde te kunnen zijn 

voor de CBV. En dan moet je ook eerlijk zijn en mensen de kans 

gunnen een andere kandidaat te vinden”, aldus Stevens, die wel 

altijd lid is gebleven van de vakvereniging. 

“De ontwikkeling die de CBV in de loop der jaren heeft 

doorgemaakt vind ik positief. Met name voor jonge trainers is de 

CBV heel belangrijk. Zij kunnen altijd terugvallen op de steun van 

de CBV. Daarnaast zijn de contacten die je tijdens vergaderingen 

opdoet zeer waardevol. Ik heb daar tijdens mijn carrière wel baat 

bij gehad. Je hoort dan iets en dat neem je mee. Het is daarbij 

wel belangrijk dat je nooit iemand na gaat doen. Dan loop je 

vanzelf tegen de muur. Als trainer moet je altijd je eigen plannen 

en ideeën volgen. Je oor te luister leggen is goed, maar blijf 

dicht bij jezelf”, benadrukt Huub Stevens, die in zijn tijd als speler 

vooral werd geïnspireerd door Kees Rijvers. “Hij is een groot 

voorbeeld voor mij geweest.” In een later stadium leerde de 

voormalig hoofdcoach van onder meer zes verschillende Duitse 

clubs met name van zijn assistenten. “Als ik naar een club ging, 

dan nam ik doorgaans één vertrouwenspersoon mee. Ik vond 

het belangrijk dat de andere stafleden uit de club zelf kwamen. 

Een trainer is immers slechts een passant en als die vertrekt dan 

moet de club wel verder.”

De Sittardenaar weet als geen ander hoe je een club kunt 

aantreffen waar de trainer vroegtijdig is vertrokken of ontslagen. 

Meerdere malen werd hij als ‘crisismanager’ aangetrokken. Zo 

ook door TSG 1899 Hoffenheim, de club waar hij in februari 

2016 vanwege gezondheidsredenen noodgedwongen moest 

stoppen. “De voetbalwereld gaat verder zonder mij. Natuurlijk 

mis ik het spanningsveld nog wel, maar jouw gezondheid is 

toch het belangrijkste in het leven”, zegt Huub Stevens, die als 

voetballiefhebber zoveel mogelijk blijft volgen. Op de hoogte is hij 

ook van het KNVB-rapport ‘Winnaars van Morgen’. “Zeker, maar 

daar heb ik wel mijn bedenkingen bij. Natuurlijk hoop ik dat het 

allemaal goed gaat komen, maar ik weet niet of dit het medicijn 

is. Wel denk ik dat Hans van Breukelen binnen de KNVB een 

weg gaat bewandelen die nodig is om het Nederlandse voetbal 

weer naar een hoger niveau te tillen. Rust bij de bond is daarvoor 

noodzakelijk, want alleen dan kan er een goed programma voor 

meerdere jaren worden neergezet.”              

Huub Stevens
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‘Het partnerschap met de CBV is 
voor Brantjes Advocaten erg 

belangrijk om de contacten met 
voetbalclubs te onderhouden’

Brantjes Advocaten – André Brantjes

‘Gelukkig spreekt CBV al jaren onze 
taal. Daardoor hervatten we 

iedere keer het spel. En ligt er 
volgend jaar weer een nieuw 

magazine voor u’

Guts Communication – Barbara Jansen

2001

Leen Looijen

“In mijn periode als voetballer ben ik niet 

zozeer geïnspireerd door trainers. Dat wil 

niet zeggen dat ik geen goede trainers heb 

gehad, maar zo heb ik dat nou eenmaal 

ervaren.” Het zijn de woorden van Kees 

Zwamborn, CBV-bestuurslid van 1997 tot 

2000, voor wie er op 26-jarige leeftijd een 

wereld open ging bij Ajax. “Ik ben in die 

periode sterk beïnvloed door enkele grote 

spelers om mij heen en voornamelijk door 

Ruud Krol.”

De voormalig centrumverdediger van 

onder meer Ajax, MSV Duisburg en 

NAC Breda maakte op 23-jarige leeftijd 

in het shirt van FC Vlaardingen ‘74 zijn 

debuut in het betaald voetbal. “Dat was 

natuurlijk relatief laat”, zegt Zwamborn, 

die drie jaar later in de zomer van 1978 de 

overstap maakte naar Ajax. “Ik had geen 

opleiding genoten bij een academie, zoals 

veruit de meeste spelers tegenwoordig 

doorlopen. Dus voor mij was het een 

behoorlijke eye-opener toen ik bij Ajax aan 

de slag ging.” In Amsterdam werd Kees 

Zwamborn ploeggenoot van spelers als 

Piet Schrijvers, Ruud Krol, Jan Everse, Pim 

van Dord, Frank Arnesen, Søren Lerby en 

Dick Schoenaker. “Met name door Ruud 

Krol ben ik destijds sterk beïnvloed. Er 

werd tijdens trainingen en in het veld heel 

veel gecoached en gezegd. En dat ging 

niet altijd zachtaardig, maar uiteindelijk is 

het wel van waarde geweest voor mijn 

trainerscarrière.”

Na afloop van zijn actieve carrière haalde 

de Zuid-Hollander zijn trainersdiploma 

en ging hij verder als oefenmeester. 

In die hoedanigheid trainde hij onder 

andere de jeugd en het tweede elftal 

van Feyenoord en stond hij aan het 

roer bij FC Den Bosch en NAC Breda. 

“In 1996 heb ik als hoofdtrainer van 

Den Bosch mijn intrede in het betaald 

voetbal gemaakt. En toen ben ik een 

jaar later gevraagd om zitting te nemen 

in het CBV-bestuur. Jan Reker was er 

natuurlijk bij betrokken en Louis van Gaal 

heb ik nog als voorzitter meegemaakt. 

Verder zaten mannen als Han Berger 

en Wim Koevermans in het bestuur. 

Ik ben zelfs nog even vice-voorzitter 

geweest, nadat Han de voorzittershamer 

van Louis had overgenomen”, aldus 

de inmiddels 64-jarige Zwamborn, die 

zijn bestuursperiode als prettig heeft 

ervaren. “Wat ik mij goed kan heugen is 

dat ik samen met Jan Reker naar Sevilla 

ben geweest. Daar hebben wij een 

internationaal congres van de AEFCA 

bijgewoond en dat was heel interessant.”

Voor Kees Zwamborn kwam er een einde 

aan zijn bestuursfunctie bij de CBV toen 

hij in 2000 Hans Westerhof opvolgde 

als hoofd opleiding bij Ajax. “Door die 

functie ben ik inderdaad gestopt”, 

bevestigt Zwamborn, die in 2003 vertrok 

naar Sunderland om bij de Engelse club 

dezelfde rol te vervullen. Lang duurde zijn 

avontuur in Engeland niet, want in juli 2005 

werd hij technisch manager van Willem 

II. In Tilburg fungeerde de ex-Ajacied ook 

nog tijdelijk als hoofdtrainer. Al was dat 

niet zijn laatste kunstje als coach, want 

in 2010 fungeerde de Alblasserdammer 

nog enkele maanden als bondscoach van 

Suriname. “Daar kwam ik mede dankzij de 

KNVB terecht. Ik ben in 2008 als docent 

begonnen bij de KNVB en vandaag 

de dag geef ik nog de trainerscursus 

UEFA A. Voor deze opleiding staan wel 

wat vernieuwingen op stapel. Alleen 

maak ik die niet meer mee, want ik sta 

bijna op het punt om met pensioen te 

gaan”, vertelt Zwamborn, die sinds de 

zomer van 2016 - naast zijn job bij de 

KNVB - actief is als technisch manager 

bij de plaatselijke voetbalvereniging in zijn 

woonplaats Kloetinge (Zeeland). “Ik vind 

het leuk om mijn ervaring toe te passen bij 

deze eersteklasser en hoop daarmee van 

waarde te zijn.”    

‘Als speler sterk beïnvloed 
door Ruud Krol’ 

Kees Zwamborn
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Via de jeugdafdeling van Go Ahead Eagles en de 

amateurclubs Rohda Raalte en SV Urk werd Hennie 

Spijkerman in 1998 op 47-jarige leeftijd voor het eerst 

hoofdtrainer in het betaald voetbal. “Ik was net begonnen 

bij VVV-Venlo toen Leo Beenhakker mij belde met de 

vraag of ik wilde toetreden tot het CBV-bestuur. Voor de 

portefeuille financiën was een vacature en gezien mijn 

werkervaring bij ABN AMRO kwam ik in aanmerking.” 

Spijkerman werd meteen enthousiast, al wilde hij 

natuurlijk niet toetreden om alleen de cijfertjes van de 

jaarrekening te controleren. “Klopt, meepraten over 

voetbal gerelateerde zaken sprak mij misschien nog 

wel meer aan.” En dat heeft de Zwollenaar elf jaar lang 

gedaan. “Het meest interessant vond ik dat wij altijd 

in een vroeg stadium bezig waren met het vinden van 

oplossingen. Vaak nog voordat desbetreffend onderwerp 

elders ter tafel was gekomen.”

In zijn periode als bestuurslid is een groot aantal 

onderwerpen de revue gepasseerd. “Jazeker, maar er 

waren ook veel onderwerpen die iedere keer weer terug 

kwamen. Het onbevoegd trainen bijvoorbeeld. En wat 

te denken van de beloftencompetitie. Een complex 

onderwerp met verschillende partijen en belangen. En 

elke partij preekt logischerwijs voor eigen parochie, 

terwijl de CBV zo’n onderwerp juist benadert ten faveure 

van het Nederlandse voetbal in het algemeen”, vertelt 

Hennie Spijkerman, die in zijn huidige rol als assistent-

coach van Ajax erg te spreken is over de veranderingen 

van de afgelopen jaren. “Dat Jong Ajax nu in de Jupiler 

League speelt vind ik zeer positief. Het aanzien is 

flink toegenomen. Eerder liep ik op zondag na een 

competitiewedstrijd van het eerste elftal door de bus 

en dan werd ik door de wissels al met een scheef oog 

aangekeken. Niemand wilde op maandag graag in de 

beloftencompetitie spelen. En nu is de belangstelling 

van de spelers zelfs groot. Het gaat ergens om. De 

spelers moeten vol aan de bak en zij beseffen dat 

‘De coaches moeten 
één front vormen’  

Hennie Spijkerman

“Van mijn periode als CBV-bestuurslid 
heb ik genoten én geleerd.” Het zijn de 
woorden van Hennie Spijkerman, van 
1999 tot 2010 bestuurslid van de CBV 
en in oktober 2011 benoemd tot lid van 
verdienste. De inmiddels 66-jarige assis-
tent-coach van Ajax kijkt met een goed 
gevoel terug op zijn periode als bestuurs-
lid. Al betreurt hij - anno 2016 - het feit 
dat een aantal prominente trainers niet 
meer is verbonden aan de CBV. “De 
coaches moeten één front vormen, dat 
maakt de CBV geloofwaardiger.”

20022001

Henk van Stee Ronald Spelbos

ze beter worden door regelmatig tegen fysiek sterke 

tegenstanders te spelen. Dat is alleen maar goed. De 

ploeg is echt een verlengstuk van de jeugdopleiding 

geworden. Bovendien is het tegenwoordig een genot om 

naar Jong Ajax te kijken.”

Als geen ander weet Spijkerman hoe belangrijk het is om 

jezelf in de voetballerij door te ontwikkelen. Op zijn eigen 

route om een goede trainer te worden bleef hij zichzelf 

ook continue uitdagen. “Toen ik bij de jeugdafdeling van 

Go Ahead Eagles werkzaam was, heb ik heel veel geleerd 

van Jan Versleijen. Een prima trainer waar ik veel aan 

heb  gehad. Maar er zijn wel meer trainers waar ik iets 

van heb opgestoken. Ik heb echter nooit geprobeerd om 

een trainer te imiteren”, zegt Spijkerman, die in het jaar 

2000, na zijn vertrek bij VVV, er zelf voor koos om vrijwillig 

mee te lopen bij SC Heerenveen. “Ik heb Foppe de Haan 

en Gertjan Verbeek destijds benaderd en gevraagd of ik 

een kijkje mocht nemen in de keuken van Heerenveen. 

Dat mocht en ik maakte daar bijna alles van dichtbij mee. 

Van trainingen tot wedstrijdbesprekingen.” De werkloze 

oefenmeester deed dat met de intentie om zijn kans 

op een terugkeer in het betaald voetbal te vergroten. 

“Vreemd genoeg zag het UWV mijn verblijf in Heerenveen 

als werk, waardoor mij werd verboden om door te gaan.” 

Complete onzin volgens Spijkerman, die in de afgelopen 

jaren meerdere malen te maken heeft gehad met oud-

voetballers die bij Ajax de kans hebben gekregen om 

eerst eens aan het trainersvak te ruiken. “John Heitinga 

is natuurlijk een goed voorbeeld. Maar ook Frank de Boer 

is eerst bij de jeugd begonnen. En datzelfde geldt voor 

Dennis Bergkamp, die nog altijd denkt als een voetballer. 

Dat vind ik interessant, want hij heeft immers op een zeer 

hoog niveau getraind. Dus wij hebben het er dan wel 

eens over hoe Arsène Wenger bepaalde zaken aanpakte, 

analyseren dat dan kritisch en passen dat vervolgens op 

geheel eigen wijze toe bij Ajax.”

Als 66-jarige voetbaltrainer leert Hennie Spijkerman nog 

altijd. Zoals hij ook heeft geleerd van zijn periode als CBV-

bestuurslid. “Daar heb ik van genoten en van geleerd. 

Ik ben helemaal geen vergaderbeest, maar volgens mij 

heb ik in die elf jaar slechts drie vergaderingen gemist. Ik 

vond het altijd belangrijk om erbij te zijn. We doken diep 

de materie in en na afloop van de vergaderingen was het 

vaak interessant om met collega-trainers over voetbal 

te praten. Zo belde ik buiten de vergaderingen om ook 

regelmatig met Leen Looijen om te sparren over bepaalde 

zaken. Hij keek dan als buitenstaander objectief naar mijn 

issue en daar kon ik weer verder mee”, stelt de assistent-

coach van Ajax, die ook weet dat het trainersvak in 

de afgelopen jaren sterk is veranderd. “Ik ben zelf 

hoofdtrainer geweest, maar het verschil met mijn tijd is 

groot. De randzaken zijn steeds belangrijker geworden. 

Voor mijn gevoel moet Peter Bosz steeds vaker opdraven 

voor persconferenties en dergelijke.” Spijkerman vindt 

dat geen positieve ontwikkeling. “Een hoofdcoach 

kan tegenwoordig niet alles zelf meer doen. Hij wordt 

gedwongen om te delegeren. Dat is ook een kwaliteit, 

maar voetbal moet toch de core business blijven.”

Voor Coaches Betaald Voetbal is voetbal in de afgelopen 

twintig jaar altijd de core business gebleven. Met het 

oog op de toekomst wenst Spijkerman de vak- en 

belangenvereniging veel wijsheid toe. “Een heet hangijzer 

blijft het stemrecht van de CBV. De CBV moet niet alleen 

meepraten, maar ook passende bevoegdheden krijgen. 

Dat komt het gezicht van de vereniging ten goede. 

Belangrijk daarbij is dat de coaches één front vormen. In 

de media zie ik ex-trainers zonder verantwoordelijkheid 

zich regelmatig negatief uitlaten over andere coaches. Dat 

vind ik jammer. Met het uiten van frustraties demotiveer je 

mensen.”  

 

2004

Ron Jans
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De voormalig hoofdcoach van onder meer Borussia 

Dortmund en Feyenoord werd tijdens de algemene 

ledenvergadering van 26 oktober 2011 benoemd 

tot CBV-erelid. De Deventenaar kreeg in Hoenderloo 

de onderscheiding uit handen van Leo Beenhakker, 

destijds CBV-voorzitter, voor zijn verdiensten voor het 

Nederlandse voetbal. Onder luid applaus nam Van 

Marwijk de oorkonde in ontvangst, nadat hij eerder die 

middag zijn collega’s een interessant ‘kijkje in de keuken’ 

van zijn werk als bondscoach van het Nederlands elftal 

had gegeven. Bert van Marwijk begon zijn openhartige 

verhaal met een terugblik op zijn eerste dag op 1 juli 

2008. “Ik weet het nog goed. Ik kwam aan in Zeist en er 

was bijna niemand”, aldus de oefenmeester, die ook al 

vroeg in zijn presentatie een citaat van basketbalcoach 

Ton Boot aanhaalde. “Hij zei mij ooit een keer: mijn 

waarheid, is niet de waarheid. En dat is mij altijd 

bijgebleven. Mede omdat veel van mijn collega’s af en 

toe een beetje doorslaan. Zij denken dat hun waarheid, 

daadwerkelijk de waarheid is.” Van Marwijk kwam er 

tijdens zijn enerverende presentatie meerdere malen op 

terug. Ook blikte hij terug op het succesvolle WK in Zuid-

Afrika. Hij legde uit waarom er vlak voor het WK nog een 

trainingskamp - met familie - was belegd in Oostenrijk, 

gaf een toelichting op zijn keuze voor het hotel in Zuid-

Afrika en vertelde zeer enthousiast over het fantastische 

trainingsveld aldaar.

Tijdens het WK voetbal in 2010 sprak Bert van Marwijk 

constant over de missie van het Nederlands elftal. Een 

uitspraak die op een gegeven moment ook door de 

spelers werd overgenomen. Maar de weg naar de finale 

verliep zeker niet vlekkeloos. Van Marwijk wist tijdens het 

toernooi meerdere akkefietjes in de kiem te smoren. “Na 

de wedstrijd in de achtste finales tegen Slowakije heb 

ik bij aankomst in het hotel meteen iedereen bij elkaar 

geroepen en gezegd dat we geen vrienden van elkaar 

hoeven te zijn. Maar we moeten wel vechten voor elkaar 

en elkaar durven de waarheid te zeggen.” De speech 

van de coach had effect, want in de kwartfinales werd 

er afgerekend met Brazilië. “Daarna nam de druk toe. Er 

werd ook meteen verwacht dat we Uruguay wel ‘even’ 

zouden verslaan.” Uruguay werd met 3-2 geklopt en ook 

de afloop van de finale is bekend. “De teleurstelling was 

enorm groot en in die rondvaartocht door de grachten 

had eigenlijk niemand zin, maar het was onvergetelijk. 

Bovendien heeft het bezoek aan de koningin zeer veel 

indruk op mij gemaakt”, aldus de succescoach, die na 

afloop veel waardering kreeg. Er was daarentegen tevens 

negatieve publiciteit. “Daar word je ook sterker van. We 

hebben op het WK maar één fout gemaakt: het verliezen 

van de finale! Pas na het terugzien van de wedstrijd 

realiseer ik mij hoe dichtbij we eigenlijk waren. 

Het verschil met Spanje was kleiner dan ik in eerste 

instantie dacht.”

‘Goed dat de CBV het vak 
coachen bewaakt’  

Bert van Marwijk

“In een sport waarbij opportunisme hoogtij viert, is het goed dat er een organisatie is 
die bewaakt dat coachen een vak is.” Het zijn de mooie woorden van de 64-jarige Bert 
van Marwijk aan het adres van de jubilerende vak- en belangenvereniging Coaches 
Betaald Voetbal.

“Wij zijn in 1976 gelijktijdig als docent begonnen aan het 

CIOS in Heerenveen en sindsdien kennen wij elkaar.” Ruim 

veertig jaar na dato twijfelt Foppe de Haan geen moment als 

hem naar het exacte jaartal wordt gevraagd. Zijn vriend Hans 

Westerhof durft het niet met zekerheid te zeggen. “Ik weet 

wél dat mijn CIOS-achtergrond enorm waardevol is geweest 

voor mijn trainerscarrière”, vertelt de 68-jarige Westerhof, 

die beweert dat hij daardoor zelfs een voorsprong had op 

andere voetbalcoaches. “Dat denk ik ook”, stelt De Haan. 

“Als je ergens les in geeft, dan moet je over de stof hebben 

nagedacht. Je brengt iets over en dat is een proces waar je 

als docent elke dag middenin zit.” Daarmee spreken beide 

heren voormalig Oranje-bondscoach Ernst Happel tegen. Hij 

had het in de jaren zeventig altijd over ‘CIOS-loel’ wanneer 

een trainer ter sprake kwam die zich had bijgeschoold aan 

het sportinstituut. Trainen is een kwestie van ervaring en 

inzicht en die doe je alleen op het veld op, meende de 

Oostenrijkse trainer.

Trainingskunde
In de periode dat Westerhof aan de slag ging aan het CIOS 

voetbalde hij bij eerstedivisionist BV Veendam, de club 

die hij in de zomer van 1977 verruilde voor SC Cambuur. 

“Ik was inderdaad voetballer en gaf daarnaast les in 

trainingskunde. Al heb ik wel eerst een jaar meegelopen met 

Foppe, die was voordat hij begon aan het CIOS al actief 

als voetbaltrainer”, zegt de geboren Achterhoeker. Foppe 

de Haan trainde in de jaren zeventig de amateurclubs VV 

Akkrum en Drachtster Boys en was tevens actief voor de 

jeugdopleiding van ‘zijn’ SC Heerenveen, de club waar hij 

later ruim zestien seizoenen lang als hoofdcoach fungeerde. 

Onder leiding van De Haan groeide Heerenveen uit tot 

een subtopper in de eredivisie. In het seizoen 1999-2000 

eindigde hij met de Friese club zelfs op plek twee en dwong 

daarmee kwalificatie voor de Champions League af. Zijn ster 

was rijzende en dat bleef ook bij de CBV niet onopgemerkt. 

“Ik ben in die periode door Han Berger benaderd met de 

‘De immense 
druk staat 
ontwikkeling 
in de weg’ 

Foppe de Haan en Hans Westerhof 

Docent op het CIOS, hoofdtrainer van 
amateurclub ACV in Assen en bonds-
coach van Jong Oranje. Het zijn drie ‘jobs’ 
die prijken op het CV van zowel Foppe 
de Haan (73) als Hans Westerhof (68). De 
carrières van de twee oefenmeesters - en 
tevens elkaars boezemvrienden - verto-
nen aardig wat overeenkomsten. En niet 
alleen vanwege de drie genoemde func-
ties, want ook in de historie van de CBV 
komen de namen De Haan en Westerhof 
veelvuldig voorbij.   

2005

Foeke Booy
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vraag om toe te treden tot het bestuur en daar heb ik ‘ja’ 

op gezegd.” In 2001 werd Foppe de Haan benoemd tot 

bestuurslid en drie later nam hij de voorzittershamer over 

van de man die hem hoogstpersoonlijk voor het CBV-

bestuur had gestrikt.  

Voorzittersperiode
Zes jaar lang zwaaide de ereburger van Heerenveen de 

scepter bij de vak- en belangenvereniging Coaches Betaald 

Voetbal. Door zijn vertrek naar Ajax Cape Town kwam er 

een einde aan zijn voorzittersperiode. “Klopt, toen ik naar 

Zuid-Afrika ging heeft Leo Beenhakker het stokje van mij 

overgenomen”, vertelt Foppe de Haan, die in oktober 2011 

de titel CBV-erelid kreeg toebedeeld. “Als trainer in het 

amateurvoetbal was ik ook altijd lid van de VVON. In die tijd 

heb ik regelmatig aan demonstraties meegedaan. Wat dat 

betreft ben ik een echte vakbondsman. Ik zie het als mijn 

plicht om kennis uit te dragen.” Evenals De Haan deed ook 

Westerhof mee aan dergelijke demonstraties. Westerhof 

trainde in de jaren tachtig de amateurclubs ONS Sneek 

en ACV en als hoofdtrainer van FC Groningen was hij op 

zondag 18 november 1990 present bij de door Jan Reker 

geïnitieerde bijeenkomst in Mierlo. “Ja, daar was ik bij. Ik 

weet nog wel dat Jan in de beginperiode alle bijeenkomsten 

in Mierlo belegde. Dus ik kon elke keer vanuit Groningen 

een mooi stukje reizen”, vertelt de voormalig coach van 

onder meer PSV en Ajax, die te boek staat als één van de 

grondleggers van de CBV. Niet geheel onlogisch, want op 

woensdag 13 maart 1991 werd Westerhof benoemd tot 

penningmeester van het eerste bestuur van de zestiende 

afdeling van de VVON. “Was ik de penningmeester? Oh dat 

weet ik helemaal niet meer”, lacht Hans Westerhof, die er de 

lol wel van in kan zien. “Alles draaide toen om Jan Reker. Hij 

verdeelde de taken, stelde de agenda samen en gooide de 

verschillende punten op tafel. Regelmatig ging het over de 

rechtspositie van de coaches, het onbevoegd trainen en niet 

te vergeten het pensioen. Dat laatste onderwerp kwam elke 

vergadering wel aan bod en zorgde voor een hoop gedoe, 

al was het natuurlijk wel een belangrijk punt.”    

Kookcursussen
Door het bestuur werd destijds echter niet alleen serieus 

vergaderd. “Daarnaast was het ook beregezellig. Aan café 

In Den Ouden Vogelstruys in Maastricht heb ik bijvoorbeeld 

mooie herinneringen en ik kan mij nog wel een paar leuke 

kookcursussen bij Jan thuis heugen”, zegt Hans Westerhof. 

“Jan Reker en Sef Vergoossen waren dikke vrienden en 

op een gegeven moment deden zelfs beide zoons mee 

aan de kookcursus. Verder moesten er altijd spelletjes 

worden gespeeld. Ik heb nog een foto waarop ik met een 

lepel in mijn mond rondloop.” Het klinkt Foppe de Haan 

allemaal bekend in de oren. “Ja, Jan en koken dat was 

echt een dingetje. Ik weet nog goed dat wij met ons gezin 

op wintersport waren geweest en dat mijn vrouw en ik op 

de terugweg via Venlo zijn gereisd. De kinderen reden door 

naar huis, terwijl alle CBV-bestuursleden zich verzamelden 

in een grote keukenstudio in Venlo. De vrouwen waren er 

ook bij, want die mochten één keer per jaar meekomen. En 

het was echt steenkoud, dik onder nul”, beschrijft De Haan, 

die in Venlo niet wist wat hem overkwam. “Jan gaf iedereen 

een opdracht en ik dacht echt: wat krijgen we nou?” De 

nuchtere Fries kreeg zelf de schone taak om het toetje te 

fabriceren. “Toen heb ik geleerd dat er ongelofelijk veel 

suiker in een toetje gaat. Maar het was al met al fantastisch. 

Over en weer werden de meest geweldige verhalen verteld. 

Jan was daar ijzersterk in en ook Han Berger had een aardig 

repertoire.”

Afscheid
De Haan en Westerhof beseffen zich terdege dat 

‘teambuilder’ Reker belangrijk is geweest voor de CBV. 

“Bijzonder belangrijk”, bekrachtigt Westerhof. “Als ik er nu 

zo over nadenk vraag ik mij af waar hij al die tijd vandaan 

haalde. In de periode van de oprichting fungeerde hij 

immers als hoofdtrainer van Roda JC. En in de jaren daarna 

trainde hij Willem II en MVV. Tegelijkertijd stond hij ontslagen 

20072006

Erik ten Hag Wiljan Vloet

trainers bij. Hij had een zetel in het 

bondsbureau. En dan organiseerde hij 

ook nog jaarlijks het G-voetbaltoernooi 

in Barendrecht.” Het was volgens De 

Haan dan ook niet zo vreemd dat Jan 

Reker in 2007 moeite had om afscheid 

te nemen van de CBV. “Toen Jan stopte 

als CBV-directeur was ik de voorzitter. 

Ik kon aan alles merken dat hij het 

moeilijk vond om afstand te nemen. 

Niet zo gek overigens, want de CBV 

was zijn kindje.” Na gesprekken met 

meerdere kandidaten werd Gerard 

Marsman aangesteld als de nieuwe 

directeur. “Voor Gerard was het niet 

eenvoudig om die functie van Jan over 

te nemen, want Jan had natuurlijk alles 

in zijn hoofd. En hij had de contacten. 

Maar ik vind dat Gerard dat prima heeft 

opgepakt.”                  

Mexico
“Jan Reker had inderdaad graag 

alle touwtjes in handen”, zegt Hans 

Westerhof, die snel een voorbeeld uit 

zijn mouw schudt. “In de tijd dat hij 

technisch directeur was bij PSV vroeg 

hij mij mee naar Mexico om daar te 

onderhandelen over Salcido en Maza. 

En dat gesprek verliep volledig in het 

Spaans en dat vond Jan helemaal 

niks. Hij zat zichzelf echt op te vreten 

en vroeg mij constant: wat zeggen 

ze?” Voor Westerhof daarentegen was 

het geen probleem om de Mexicanen 

te volgen, want hij had als coach 

van topclub Chivas Guadalajara 

(Mexico), zusterclub Chivas USA en het 

Mexicaanse Club Necaxa al de nodige 

ervaring opgedaan aan de andere 

kant van de wereld. In 2008 keerde 

Westerhof terug naar Nederland, om 

hooftrainer te worden van Vitesse. 

Maar op de voorlaatste dag van dat 

jaar werd hij ontslagen bij de Arnhemse 

club. Reden voor de sympathieke 

oefenmeester om opnieuw af te reizen 

naar Mexico, waar hij bij Pachuca de 

Soto samen is gaan werken met zijn 

zoon Wout. “Wout werkt nog steeds 

bij Pachuca. Hij traint de oudste jeugd 

en zorgt voor de verbinding tussen 

de jeugdafdeling en de hoofdmacht”, 

vertelt een trotse vader, die zelf in 

september 2016 is toegetreden tot 

de Raad van Commissarissen van SC 

Heerenveen. Uitgerekend de club waar 

zijn vakbroeder het afgelopen seizoen 

(2015-2016) op 72-jarige leeftijd nog 

als hoofdcoach op de bank zat. Foppe 

de Haan zou in eerste instantie tot de 

winterstop zijn grote liefde helpen, maar 

werd door de clubleiding gevraagd tot 

het einde van het seizoen te blijven. 

Na overleg met zijn vrouw besloot het 

clubicoon van SC Heerenveen in te 

gaan op dat verzoek. 

Media-spektakel
“Ik vond het prachtig om te doen, maar 

het kostte mij ook heel veel energie”, 

aldus de Fries, die door zijn recente 

rol bij Heerenveen uitstekend kan 

beoordelen dat het trainersvak vandaag 

de dag niet meer hetzelfde inhoudt als 

een paar decennia geleden. “Het is 

veel complexer geworden. Je bent als 

hoofdcoach nu veel meer dan alleen 

een oefenmeester, wat ik overigens 

nog steeds de mooiste benaming vind. 

Het web er omheen is flink gegroeid. In 

mijn beginperiode bij Heerenveen had ik 

alleen met een journalist van het Friesch 

Dagblad en met een journalist van de 

Leeuwarder Courant te maken. Verder 

kwam alleen Omroep Friesland af en toe 

een keer langs, maar tegenwoordig heb 

je te maken met een media-spektakel 

van jewelste. Na een wedstrijd ben je 

door alle media-verplichtingen zo een 

uur onderweg voordat je pas vrij bent 

om te gaan en staan waar je wil.” Een 

verplicht nummer waar de meeste 

coaches niet warm voor lopen. “Het 

hoort er tegenwoordig bij. De belangen 

zijn veel groter geworden. Geld speelt 

daarin natuurlijk een belangrijke rol”, 

2008
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stelt de voormalig bondscoach van 

Tuvalu, die ook de samenstelling 

van de technische staf flink heeft 

zien veranderen. Wat volgens Hans 

Westerhof niet meer dan logisch is. “Er 

is niemand die alle facetten beheerst, 

dus een hoofdtrainer wordt gedwongen 

taken te verdelen. Dat is niet altijd even 

makkelijk, want de coach fungeert altijd 

als de kop van Jut. En in de voetballerij 

krijg je nou eenmaal niet veel tijd. Zeker 

in een land als Mexico heeft men weinig 

geduld. Na drie nederlagen op rij komt 

er gewoon weer een nieuwe trainer.”

Vrouwen
De Haan en Westerhof zien de 

immense druk op trainers als een 

belemmering. “Absoluut, het staat 

ontwikkeling in de weg”, zeggen de 

heren in koor. “Er wordt puur naar 

resultaten op korte termijn gekeken, 

dus daar gaan trainers naar handelen. 

Je kiest als coach dan toch sneller 

voor een oudere speler, terwijl een 

jonge speler juist speelminuten moet 

krijgen om op langere termijn uit te 

groeien tot een meerwaarde voor 

jouw ploeg”, redeneert De Haan. “En 

door de invloed van sociale media als 

Twitter en Facebook wordt het er ook 

niet makkelijker op. Het publiek laat 

zich via die kanalen snel negatief uit 

en reacties zijn vaak direct agressief”, 

vult Westerhof zijn vriend aan. Foppe 

de Haan: “De spelers communiceren 

onderling ook minder. Dat is enorm 

storend. Een reactie uitlokken is lastig, 

want ze kruipen allemaal in hun telefoon. 

Wat dat betreft kunnen de mannen nog 

veel leren van de vrouwen, want die zijn 

een stuk evenwichtiger. Ik ben nu als 

adviseur betrokken bij het Nederlands 

vrouwenteam en die speelsters hebben 

gewoon zelf met elkaar spelregels 

opgesteld. Die zie je tijdens het eten of 

in de kleedkamer niet met een telefoon. 

Dat is echt fantastisch.”

Valeri Lobanovski
Hans Westerhof ziet het als een 

grote uitdaging om anno 2016 een 

kleedkamer te managen. “Daar gaan 

mijn handen wel van jeuken”, stelt de 

voormalig oefenmeester van onder meer 

Willem II en Vitesse, die tegenwoordig 

regelmatig in Spanje bivakkeert. “Ik 

ga daar ook wel eens een wedstrijdje 

kijken en als ik dan bijvoorbeeld Malaga 

tegen Celta de Vigo zie, dan vind ik 

dat het niveau veel hoger ligt dan bij 

een eredivisieduel in Nederland.” Het 

niveauverschil wordt volgens de heren 

groter en groter. “In 2003 speelde ik 

met Heerenveen nog in de finale van 

de Intertoto Cup tegen Villareal en toen 

waren wij over twee wedstrijden echt 

niet minder”, vertelt De Haan. “Het is 

ook een gevolg van het feit dat spelers 

op steeds jongere leeftijd naar het 

buitenland verkassen. Eerder gingen 

ze op 22-jarige leeftijd en nu vliegen ze 

soms op hun zestiende al uit. Terwijl het 

niveau van de trainers in Nederland best 

hoog ligt”, aldus Westerhof, die houdt 

van vernieuwende trainers. “Ik heb heel 

veel van Foppe geleerd. Verder heb ik 

altijd met bewondering naar Louis van 

Gaal en Rinus Michels gekeken.” De 

Haan: “Ik zit nog regelmatig beelden 

uit 1974 te bekijken. Het voetbal dat 

toen werd gespeeld was echt uniek.” 

Enorm genieten deden De Haan en 

Westerhof ook in 1986 toen zij tijdens 

het Amsterdam Tournament in het 

Olympisch Stadion zaten te kijken 

naar het Dinamo Kiev van coach Valeri 

Lobanovski. “In een onvoorstelbaar 

tempo en met voetbal van een griezelige 

perfectie denderde Dinamo over 

het Braziliaanse Botafogo heen. De 

eindstand van 6-0 weerspiegelde amper 

de verhoudingen. Dat was onvergetelijk!” 

Vernieuwende coach
De vader van het ‘turbovoetbal’ overleed 

in 2002 op 63-jarige leeftijd. “Hij was een 

goed voorbeeld van een vernieuwende 

coach. Het toonde ook aan dat het 

systeem niet heilig is. Als je 4-3-3 speelt 

dan is alleen het middenveld cruciaal. 

Daar moet je drie verschillende types 

hebben staan. Eén van de drie moet 

als schaduwpits kunnen spelen, ééntje 

als libero en de derde moet de ruimte 

tussen de verdediging en de aanval 

kunnen overbruggen. Als je dat voor 

elkaar hebt, dan kun je altijd door 

slechts één positiewisseling overstappen 

op een ander systeem”, stelt Westerhof, 

die tot slot positieve woorden over heeft 

voor het KNVB-rapport ‘Winnaars van 

Morgen’. “Mensen uit het werkveld 

worden bevraagd en dat is een goede 

ontwikkeling, want dat is in het verleden 

nooit gebeurd.” Ook De Haan heeft 

vertrouwen in de nieuwe weg die door 

de KNVB is ingeslagen. “Zeker, al 

heeft dat wel tijd nodig. Een belangrijk 

speerpunt vind ik in ieder geval het 

hervormen van de trainersopleiding, 

waar naar mijn mening de CBV een 

belangrijke stem in moet krijgen.” 

Westerhof: “Daar sluit ik mij volledig 

bij aan, want de CBV is een geweldig 

syndicaat!”

‘De voetballerij is een 
conflictueuze wereld’ 
“Mijn periode als bestuurslid van de CBV was een hele leuke 

tijd. Tijdens vergaderingen hing er altijd een harmonieuze sfeer. 

Na afloop bleef het ook vaak gezellig, want wij gingen zeker niet 

gelijk naar huis.” Leen Looijen, CBV-lid van verdienste, blikt met 

een prettig gevoel terug op zijn periode als bestuurslid van de 

vereniging Coaches Betaald Voetbal.

Leen Looijen was in 1990 als hoofdtrainer van NEC present 

bij de door Jan Reker geïnitieerde bijeenkomst in Mierlo. De 

69-jarige Wageninger werd in de beginperiode van de vak- en 

belangenvereniging meerdere malen door Reker gepolst en 

gevraagd voor een bestuursfunctie, maar door uitlopende 

redenen moest Looijen telkens ‘nee’ verkopen. “Zo ging ik in 

1992 net naar het Zwitserse FC St. Gallen en eigenlijk was 

er elke keer wel wat”, vertelt de voormalig oefenmeester van 

onder meer Vitesse, RKC, NAC Breda, FC Groningen en FC 

Emmen. “Op een gegeven moment zag ik het wel als mijn 

verantwoordelijkheid om mij in te zetten voor de CBV, want ik had 

immers al het nodige te danken aan de sport.” Looijen stapte in 

het jaar 2001 in. “Volgens mij heb ik zo’n zes of zeven jaar in het 

bestuur gezeten. In die tijd zaten ook mannen als Han Berger, 

Sef Vergoossen, Hennie Spijkerman, Foppe de Haan en Jan 

Versleijen er bij. Jan Reker opereerde als de professional en wij 

fungeerden als een soort van raad van commissarissen.”

In zijn rol als bestuurslid hield Looijen zich bezig met sociale 

zaken. “Oftewel met brandjes blussen, want de voetballerij is een 

conflictueuze wereld. Als er bijvoorbeeld problemen waren tussen 

een club en een trainer, kwam ik om de hoek kijken. Jan Reker 

deed dan overigens het meeste werk en ik ondersteunde hem 

als commissaris alleen”, zegt Leen Looijen, die tijdens algemene 

ledenvergaderingen ook meerdere malen als voorzitter heeft 

gefungeerd. “Ik vormde een koppeltje met Foppe. Hij was de 

voorzitter en ik de vice-voorzitter. En doordat Foppe regelmatig in 

het buitenland zat, schoof ik automatisch een stoeltje door om de 

honneurs waar te nemen.” Het bestuurlijke avontuur bij de CBV 

eindigde voor Looijen toen hij begon met zijn eigen bedrijf ‘Coach 

voor Coaches’. “Gezien het commerciële karakter hiervan vond ik 

de combinatie met de CBV niet gepast.” Als dank voor zijn inzet 

voor de CBV werd hij tijdens zijn afscheid benoemd tot lid van 

verdienste.

Naast de CBV-eretitel hield de geboren Wageninger een aantal 

vrienden over aan zijn bestuursperiode. “Dat kun je wel stellen. 

Han Berger, de huidige CBV-voorzitter, is zelfs een hele goede 

vriend geworden.” Met Berger discussieert Looijen nog vaak over 

voetbal. Als een voorbeeld ziet hij hem echter niet. “Ik adoreer 

niemand. Ik heb ook nooit iemand voor een ‘selfie’ of om een 

handtekening gevraagd”, benadrukt de voetbalcoach, die sinds 

de zomer van 2013 actief is als trainer van VV Jonker Boys. Dit 

betreft een amateurclub met één team dat bestaat uit patiënten 

en begeleiders van tbs-kliniek De Pompekliniek in Nijmegen. 

Vanwege het bijzondere karakter van de club mag het team op 

last van de rechtbank alleen thuiswedstrijden spelen op het veld 

binnen de afgesloten kliniek. “Jonker Boys zie ik als een mooie 

uitdaging. Ik geloof dat ieder mens een tweede kans in zijn 

leven verdient.” Het typeert Leen Looijen, die waarschijnlijk geen 

topfunctie in het betaald voetbal meer gaat bekleden. “Ik ben in 

2008 bondscoach geweest van de Nederlandse Antillen en ik 

heb Foppe de Haan opgevolgd bij Tuvalu. Voor dat soort klussen 

ben ik nog wel in, maar de rest laat ik aan anderen over. De tijd 

staat niet stil.”

Leen Looijen
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De imposante carrière van de voormalig coach van onder 

meer Ajax, Feyenoord en Real Madrid valt onmogelijk in een 

paar woorden samen te vatten, maar de titel ‘boegbeeld 

van het Nederlands trainersgilde’ komt hem zeker toe. Als 

trainer van een groot aantal clubs en nationale teams in alle 

hoeken van de wereld fungeerde hij vele jaren als uithangbord 

van het Nederlandse voetbal. En nog altijd wordt hij overal 

met open armen ontvangen. Zo ook bij de CBV, de vak- en 

belangenvereniging waarvan hijzelf aan de wieg stond. Hij 

werd op 13 maart 1991 immers benoemd tot eerste voorzitter 

van de zestiende afdeling van de VVON. En nadat de CBV 

zich in 1996 afsplitste van de VVON hanteerde Beenhakker 

nog eens twee periodes de voorzittershamer (1997-2000 

en 2010-2015). “Het trainersvak is in de loop van de vorige 

eeuw meer en meer een volwaardig vak geworden”, vertelt 

Leo Beenhakker. “De belangen van de professionele coaches 

en de amateurtrainers liepen daardoor en mede door de 

ontwikkelingen in het profvoetbal ook steeds verder uiteen, 

waardoor besloten werd een eigen belangenvereniging op te 

richten. Er werd bewust gekozen voor een vakvereniging, met 

deels uiteraard aandacht voor de sociale aspecten.”

Licentiebeleid
In de beginjaren van de CBV was het aanscherpen van het 

licentiebeleid één van de speerpunten. Dat weet Beenhakker 

zich nog goed te herinneren. “Jazeker. Het kwam in die tijd 

regelmatig voor dat een speler zijn voetbalcarrière beëindigde 

en vervolgens doodleuk aan de slag ging als trainer. Nou, 

dan zeiden wij: wacht eens even vriend, dat gaat zomaar 

niet. Trainer zijn is een vak! Vooral Jan Reker heeft er veel aan 

gedaan om die criteria aangescherpt te krijgen. Maar toen 

waren er nog altijd mensen die bijdehanter dachten te zijn dan 

de Paus. De clubs gingen vervolgens

werken met een zogeheten stroman. Tot groot ongenoegen 

van Jan, die meerdere malen met een donkere bril in 

de bosjes heeft gelegen. Gedreven als hij is nam hij 

hoogstpersoonlijk een kijkje om waar te nemen wie er 

werkelijk de training leidde. Het zijn de befaamde romantische 

‘Het trainersvak is veel
moeilijker geworden’  

Leo Beenhakker 

“Als we het hebben over de totstandkoming van Coaches Betaald Voetbal, dan gaan 
alle credits naar Jan Reker. Hij is er immers in geslaagd om alle haantjes te vereni-
gen.” Het zijn de woorden van Leo Beenhakker, meervoudig voorzitter, erevoorzitter, 
lid van verdienste en ambassadeur van de CBV. De 74-jarige Rotterdammer blikt met 
veel genoegen terug op de geschiedenis van de CBV en kijkt tegelijkertijd met een 
heldere visie naar het hedendaagse voetbal. 

20102008
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verhalen”, stelt Don Leo met een brede 

glimlach op zijn gezicht. 

Loyaliteit
Naast het strikt handhaven van het 

licentiebeleid heeft de CBV zich altijd 

hard gemaakt voor een gedrags- en 

erecode voor coaches onderling. Zo 

ook Leo Beenhakker. “Loyaliteit vind ik 

erg belangrijk. Zeker in de voetballerij, 

want daarin wordt niet altijd even 

genuanceerd geoordeeld over de 

prestaties van een trainer. Van het 

ene op het andere moment kun je als 

oud vuil op straat worden gezet. En 

begrijpelijkerwijs staan er dan direct vijf 

trainers klaar om jouw baantje over te 

nemen. Maar het kan niet zo zijn dat 

je elkaar op de gang al tegenkomt”, 

zegt de Rotterdamse oefenmeester, die 

content is met de huidige regeling. “Er 

wordt tegenwoordig door de coaches 

eerst naar de CBV gebeld met de vraag 

of alles met de vertrekkende coach 

correct is afgehandeld. Dat is volgens 

mij de enige juiste weg. Bovendien 

weet iedereen dat je zelf ook een keer 

met de billen bloot gaat. Door het grote 

verwachtingspatroon kom je allemaal 

aan de beurt. En de één gaat daar wat 

beter mee om dan de ander”, aldus 

Beenhakker, die erg te spreken is over 

de kwaliteit van de juridische bijstand 

die door de CBV aan haar leden wordt 

geboden. “Daar komt behoorlijk wat bij 

kijken. Zeker op directieniveau probeert 

iedereen het slimste jongetje van de klas 

uit te hangen en dat kan behoorlijk wat 

gesteggel opleveren.”

Kunstgras
Volgens de voormalig bondscoach van 

Nederland, Saoedi-Arabië, Trinidad en 

Tobago en Polen worden de bestuurlijke 

functies in de voetballerij veel te veel 

bekleed door mensen van buiten 

de sportwereld. “Ik kan mij nog een 

uitspraak van Toon Gebrands heugen 

over de kracht van PSV. Hij sprak over 

een ereschavot en op de plaatsen één, 

twee en drie stond ‘voetbal’ en helemaal 

niets anders. In de lijn daarvan is het 

toch te gek om over te praten, dat bij 

de Koninklijke Nederlandse ‘Voetbal’ 

Bond niet alles puur over voetbal gaat. 

Wij hebben een klein landje en voor 

dat landje moet je toch de benodigde 

voorwaarden kunnen creëren. Een 

voorbeeld van een essentiële discussie 

vind ik: wel of geen kunstgras? Dat is 

echt iets om goed over na te denken, 

want voetballen op kunstgras is 

gewoon een heel ander spelletje. Het 

is zaalvoetbal zonder dakkie”, stelt 

Beenhakker, die het niet vreemd vindt 

dat er in de Europese topcompetities niet 

op kunstgras wordt gespeeld. “Kijk naar 

de Champions League. Uit welke landen 

komen de ploegen die overwinteren? En 

dan kun je zeggen: wat een gelul, dat 

heeft toch niets van doen met kunstgras. 

Maar het is wel een detail dat meespeelt. 

En ik snap ook wel dat wij op het 

financiële vlak afhaken, maar je moet op 

basis van het voetbaltechnische aspect 

wel elk jaar op de deur kunnen kloppen.”

Vicente del Bosque
Naast de discussie over kunstgras stipt 

de erevoorzitter en ambassadeur van 

de CBV ook graag de aspecten fysiek 

en mentaal aan. “In Nederland trainen 

wij veel te weinig. Vergelijk het maar 

eens met Engeland of Spanje. Ik heb bij 

Real Madrid vier seizoenen lang samen 

met Vicente del Bosque gewerkt. Hij 

had destijds de jeugdopleiding van Real 

onder zijn hoede en hij werkte altijd 

keihard met zijn team, maar ook met zijn 

spelers individueel. Er telde slechts één 

ding: winnen. En als het niet ging zoals 

het moest, dan moest het maar zoals 

het kon. De passie spatte er vanaf. Het 

gaat verdomme om overleven. Je moet 

daar winnen. Dat zat al zo verweven 

in de opleiding.” Als bondscoach van 

Spanje won Del Bosque in 2010 het WK 

en in 2012 ook het EK. “Die heeft in zijn 

carrière nog wel wat prijsjes gewonnen. 

Hij herhaalde tegen mij altijd de zin: jullie 

hebben de beste opleiding van Europa, 

maar jullie winnen nooit wat.” Duidelijke 

‘Voetballen 
op kunstgras 
is zaalvoetbal 
zonder dakkie’

20112011

Peter Bosz Mario Captein

taal, waar Beenhakker geen speld tussen kon krijgen. “Toen 

ik aan de klus bij Real Madrid begon kreeg ik ook maar één 

boodschap mee van de voorzitter. Hij zei toen: ik zal je nooit 

ontslaan, maar dan moet je wel ieder jaar wat winnen. De 

eerste drie jaar is me dat gelukt, het vierde jaar niet…”

Culturen
In de jaren tachtig veroverde Leo Beenhakker met Real 

Madrid drie landstitels op rij. Hij beschikte over topspelers als 

Hugo Sánchez en Emilio Butragueño, voetballers die alles 

gaven voor hun club. Volgens Don Leo zijn het spelers waar 

de huidige generatie nog veel van kan leren. “Ik mis vandaag 

de dag bij spelers vaak de ‘drive’ om alles uit hun carrière 

te halen. Zij leven goed van het voetballen, maar leven niet 

altijd goed voor het voetballen. Daar word ik heel verdrietig 

van.” Beenhakker heeft in het najaar van 2016 dan ook met 

argusogen de ontwikkelingen rond spelers als Riechedly 

Bazoer en Anwar El Ghazi gevold. “Het is geen verwijt naar 

de huidige generatie. En je hoort van mijn geen kwaad 

woord over de verschillende culturen, want ik heb overal 

op de wereld gewerkt. Maar ze hebben gewoon moeite 

om met elkaar te voetballen en in een team te functioneren. 

Kijk bijvoorbeeld naar Afrikaanse spelers. In potentie zijn 

Afrikaanse spelers werkelijk fantastisch, maar vreemd genoeg 

hebben landen als Nigeria, Kameroen en zelfs Marokko nog 

nooit wat gewonnen. Spelers uit deze landen stappen snel uit 

het team. En dat is zo ongelofelijk zonde.” 

Michel Breuer
Als groot liefhebber van het spelletje kan de 74-jarige 

Rotterdammer er nog altijd heel slecht tegen als iemand niet 

het maximale uit zijn carrière haalt. “Van meneer El Ghazi 

word ik inderdaad heel bedroefd. Helemaal omdat zo’n 

jongen sterft van het talent”, zegt Beenhakker, die tevens 

weinig begrijpt van de loopbaan van Luc Castaignos. “Luc 

was bij Feyenoord echt een groot talent. Maar hij moest op 

zijn achttiende zo nodig naar Inter, naar Italië. En kijk nu eens 

wat hij heeft bereikt. Hij zit tegenwoordig met zijn 24 jaar op 

de bank bij Sporting Lissabon. Daar word ik heel verdrietig 

van. Je kunt het namelijk nooit meer over doen.” Gelukkig zijn 

er in de ogen van de voetbaltrainer ook spelers die wel de 

juiste stappen hebben gemaakt. “Jongens als Leroy Fer en 

Georginio Wijnaldum hebben het verstandig gedaan. Zo heb 

ik ook vaak moeten denken aan Nathan Aké. Op 16-jarige 

leeftijd vertrokken naar Chelsea. Gezien de laatste berichten 

lijkt het er op dat hij het gelukkig alsnog gaat waarmaken. 

Ik hoop het van harte, want hij is zo’n mooie speler. Aan de 

andere kant had hij misschien al wel een vaste waarde in het 

Nederlands elftal kunnen zijn.” Iets waar Sparta-verdediger 

Michel Breuer alleen maar van heeft mogen dromen. “Maar hij 

heeft wel alles uit zijn carrière gehaald. Dat bedoel ik. Kijk naar 

zijn clubs: Excelsior, Heerenveen, NEC en Sparta. Inmiddels 

is hij 36 jaar en hij speelt nog steeds in de eredivisie. Dat 

geeft mij een fijn gevoel. Voor dit soort jongens maak ik een 

diepe buiging. Niet zo lang geleden sprak ik hem nog en 

toen vertelde hij mij dat hij van plan is om trainer te worden. 

Geweldig vind ik dat. Dit soort mensen heeft de voetballerij 

nodig.”

Broodvoetballers
Ondanks het feit dat Leo Beenhakker zijn trainingspak al een 

tijdje heeft opgeborgen, is hij zich er terdege bewust van dat 

het trainersvak in de afgelopen decennia een stuk moeilijker is 

geworden. “In mijn tijd had je straatvoetballers, die speelden 

voor premies. Ruud Krol, Søren Lerby en Piet Schrijvers 

waren echte broodvoetballers. Als Tscheu La Ling een 

‘Ik mis vandaag de dag 
de ‘drive’ bij spelers’
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mindere dag had, dan deden jongens 

als Frank Arnesen, Dick Schoenaker en 

Søren Lerby er ieder een halfje bij, zodat 

ik tóch met elf man speelde. Zij waren 

zich bewust van de afrekening aan het 

einde van elke maand. En ik weet wel 

dat die tijd niet is te vergelijken met nu, 

want de macht van het geld is extreem 

geworden. Dat financiële verschil met de 

grote voetballanden valt ook niet meer 

op te lossen. Wij moeten in Nederland 

accepteren dat wij niet meer zijn dan 

een opleidingsland op clubniveau. Dat 

betekent spijtig genoeg ook dat wij 

bijvoorbeeld geen vijf jaar meer gaan 

genieten van een talentvolle speler als 

Kasper Dolberg.” De jonge Deense spits 

groeide in het eerste deel van het huidige 

seizoen uit tot één van de smaakmakers 

in de ploeg van Peter Bosz, de Ajax-

coach waar Beenhakker met veel lof 

over spreekt. “Als hoofdtrainer ben je 

tegenwoordig voor vijftig procent met 

voetbal-management bezig en voor vijftig 

procent met mensen-management. 

Dat valt allemaal niet mee, maar ik vind 

dat Peter Bosz het heel knap doet bij 

Ajax. Hij blijft dicht bij zichzelf en bij zijn 

eigen filosofie. Dan weet je dat je een 

keer op je bek gaat, maar hij stapt niet 

van zijn geloof af. Dat is de kracht van 

Peter. Bovendien durft hij keuzes te 

maken en kiest hij altijd voor het ideale 

elftal, ongeacht de mening van een paar 

ontevreden pikkies van 20 jaar.”

Rinus Michels
Je hoort volgens Beenhakker als 

profvoetballer boos en teleurgesteld te 

zijn als je niet speelt. “Klopt, alleen is 

het wel zaak om die teleurstelling aan 

te grijpen als een uitdaging. Om op de 

eerstvolgende training nog eens extra 

gas te geven. Het heeft allemaal met 

mentale hardheid te maken. Dat hoef 

je spelers als Jan van Halst, Lasse 

Schöne en Dirk Kuijt niet uit te leggen”, 

aldus de laatste trainer die Feyenoord 

landskampioen maakte. “Ik heb als 

coach keihard gewerkt met mijn spelers. 

En er stapte er bij mij ook wel eens 

ééntje uit. Maar gelukkig accepteerde 

ik dat een grote speler altijd belangrijker 

was dan de trainer. Al moest die grote 

speler wel luisteren en hup terug in de 

kruiwagen.” Dat luisteren heeft Leo 

Beenhakker zelf ook veelvuldig gedaan 

naar zijn grote inspiratiebron Rinus 

Michels. “Rinus was een heel bijzonder 

en geweldig mens. Met hem had ik 

een zeer bijzondere band”, vertelt de 

Rotterdammer enigszins geëmotioneerd. 

“Hij noemde mij altijd zijn ‘werkvriend’ en 

dat vond ik wel dierbaar klinken. Ik heb 

heel veel respect voor hem. Hij is de man 

die van 1965 tot 2005 zijn stempel op 

het Nederlandse voetbal heeft gedrukt. 

Ik heb erg veel dierbare herinneringen 

aan hem. Eind jaren zestig heb ik hem 

bij Veendam voor het eerst ontmoet en 

het is mij een eer en genoegen dat ik met 

hem heb mogen samenwerken. Voor mij 

is hij nog altijd ‘The Godfather’ van het 

Nederlandse voetbal.”

Werkgroep
Naast zijn jarenlange en waardevolle 

relatie met Rinus Michels is Leo 

Beenhakker ook altijd nauw 

verbonden gebleven met de vak- en 

belangenvereniging Coaches Betaald 

Voetbal. “Ik koester de CBV. En ik 

hoop dat de CBV ook in de toekomst 

gesloten blijft voor de grote buitenwereld. 

Laten we met zijn allen niet vergeten 

dat het trainersvak ongelofelijk moeilijk 

is”, benadrukt de internationale 

topcoach, die de CBV in de toekomst 

met name een sterkere positie binnen 

de KNVB toewenst. De ‘knowhow’ 

zit bij de voetbalcoaches. En er zijn 

in de trainerswereld voldoende grote 

trainers beschikbaar. Waarom stelt de 

KNVB geen werkgroep samen met de 

toptrainers van het Nederlandse voetbal: 

Wim Jansen, Bert van Marwijk, Louis van 

Gaal, Guus Hiddink en zo kan ik er nog 

wel een aantal noemen. Zet ze bij elkaar 

en laat ze nadenken over een goede 

aanpak, zodat we met zijn allen weer 

structureel beter gaan voetballen!”

‘Michels was een heel bijzonder 
en geweldig mens’

20142014

Peter JeltemaArt Langeler

 
‘Ik ben gevormd door 
Han Berger’ 
“Ik ben gevormd door Han Berger. Hij is de grondlegger 

van het Utrechtse jeugdplan, waardoor talentvolle 

Utrechtse jongens de kans hebben gekregen om zich 

verder te ontwikkelen.” Aan het woord is de 55-jarige 

Gert Kruys (CBV-bestuurslid van 2008 tot 2011), die 

grote bewondering heeft voor de huidige voorzitter van de 

jubilerende vak- en belangenvereniging Coaches Betaald 

Voetbal.

Gert Kruys voetbalde vrijwel zijn gehele carrière voor FC 

Utrecht. Alleen in het seizoen 1986-1987 kwam hij tijdelijk 

uit voor RKC Waalwijk. De Utrechter maakte in 1978 

zijn debuut, toen Han Berger bij FC Utrecht de touwtjes 

in handen had als trainer. “Han was in die tijd zelf nog 

heel jong. Als ik het goed heb is hij op 25-jarige leeftijd al 

hoofdtrainer geworden van Utrecht”, zegt Kruys, die verder 

aangeeft dat Berger goed overweg kon met jonge spelers. 

“Maar tegelijkertijd werkte hij ook prima met de wat oudere 

spelers, zoals Willem van Hanegem, Dick Advocaat en 

Gerard van der Lem. Dat maakte hem extra bijzonder.” 

Han Berger is echter niet de enige coach die Kruys heeft 

geïnspireerd. “Van Barry Hughes heb ik eveneens veel 

geleerd. En Willem van Hanegem heeft in de periode dat 

hij assistent-trainer was bij FC Utrecht grote indruk op mij 

gemaakt.”

Aan het einde van zijn carrière als speler koos Kruys 

niet gelijk voor een trainerscarrière. “Ik heb het altijd leuk 

gevonden om jeugd te trainen en ik wilde ook graag trainer 

worden, maar toen ik afgekeurd werd als voetballer ben ik 

eerst een taxibedrijf begonnen. Op die manier wilde ik een 

grote jongen worden, alleen bleek dat toch niet helemaal 

mijn wereldje te zijn”, vertelt de Utrechter, die daarop 

besloot zijn trainersdiploma’s te halen. Via Holland en 

AGOVV ging hij in 1998 bij Cambuur Leeuwarden aan de 

slag. Eén van de hoogtepunten in zijn trainerscarrière tot 

dusver beleefde Gert Kruys in 2004, toen hij met FC Den 

Bosch het kampioenschap van de eerste divisie vierde. 

“Een mooie tijd”, aldus de Utrechter, die daarna onder 

meer nog werkte bij De Graafschap, FC Dordrecht, FC 

Volendam en Sparta.

In zijn periode als hoofdtrainer van FC Dordrecht bekleedde 

hij tevens een functie als CBV-bestuurslid (2008-2011). 

“Ik heb mij destijds bij Gerard Marsman gemeld en bij 

hem aangegeven dat ik beschikbaar was”, stelt Kruys, 

die in het bestuur voornamelijk samenwerkte met collega 

Wiljan Vloet. “Wiljan hield zich veelal bezig met het 

jeugdvoetbal en de positie van de trainer in het algemeen. 

Daar ondersteunde ik hem bij.” Kruys beschrijft het als 

een leerzame periode. “Ik hing aan de lippen van Leo 

Beenhakker. En ik ervoer ook dat mannen als Hennie 

Spijkerman en Erik ten Hag een geweldige kijk op voetbal 

hebben.” In 2011 legde de huidige trainer van hoofdklasser 

DOVO zijn bestuursfunctie neer. “Sindsdien ben ik wel alle 

ontwikkelingen blijven volgen, want mijn interesse voor 

het vak is gewoon groot”, aldus de oefenmeester, die in 

de toekomst het liefste weer in het betaald voetbal aan de 

slag gaat. “Ik moet zeggen dat ik bij DOVO mijn ei goed 

kwijt kan. Verder heb ik een voetbalschool met meerdere 

vestigingen. En ik ben nog actief als analist voor RTV 

Utrecht en Fox Sports. Dus ik verveel mij niet. Maar fulltime 

werken met een groep blijft toch het mooiste.” 

2015

Gert Kruys

Ton Caanen
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‘Altijd geluisterd naar 
Hollandse Meesters’ 
“Als voetbalcoach in het betaald voetbal moet je dag en 

nacht stoeien en bezig zijn om beter te worden.” Wiljan 

Vloet, CBV-bestuurslid van 2007 tot en met 2011, heeft de 

CBV in de afgelopen decennia flink zien groeien. Die groei 

ervaart de hoofdtrainer van FC Den Bosch echter niet als 

een positieve ontwikkeling. Hij mist de dynamiek bij een 

groot aantal collega’s. “Je dient dagelijks keihard te werken 

om de beste te worden. Daar hoort een bepaalde attitude 

bij.”

Wiljan Vloet begon zijn trainerscarrière als leerling aan het 

CIOS, waar hij in 1979 voor het eerst kennis maakte met 

Foppe de Haan. “Van Foppe heb ik heel veel geleerd. Ik 

heb fantastische inhoudelijke discussies met hem gevoerd”, 

vertelt de 54-jarige Brabander, die aangeeft dat hij graag de 

dialoog aangaat met vakbroeders. “Ik heb altijd geluisterd 

naar de Hollandse Meesters. Zo kan ik mij nog goed 

heugen dat ik een keer anderhalf uur lang gefascineerd 

naar een verhaal van Kees Rijvers heb geluisterd.” Vloet 

is niet iemand die achterover leunt en afwacht. “Ik ben 

volgens mij sinds 1999 lid van de CBV. En als je lid bent 

van een vakvereniging, dan vind ik dat je ook actief moet 

deelnemen. Dus ik heb mijzelf tijdens een ledenvergadering 

beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie”, zegt de 

bevlogen voetbalcoach, die anno 2016 nog altijd namens de 

CBV zitting heeft in de adviescommissie tuchtzaken van de 

KNVB.

Terwijl de voormalig coach van onder meer Roda JC, 

Sparta, ADO Den Haag en NEC spreekt over de CBV, laat 

hij vrij snel het woord ‘saamhorigheid’ vallen. “Dat is altijd 

de kracht van de CBV geweest, maar ik vind dat er op dat 

gebied wel het nodige is veranderd. In het verleden was 

het clubje mensen bij bijeenkomsten veel kleiner, maar toen 

waren er wél felle discussies. Nu is de groep veel groter, 

alleen wordt er niets meer gezegd. De afstand tussen de 

mensen is bovendien groter geworden. Het reünie-gevoel 

van voorheen mis ik. En ik stoor en irriteer mij mateloos 

aan de houding van sommige leden. Rechtop zitten is 

toch het minste wat je kan doen”, aldus Wiljan Vloet, die 

tevens weinig begrip kan opbrengen voor leden die zich niet 

afmelden voor een ledenvergadering. “Elke keer weer zijn 

er ruim honderd leden die niets van zich laten horen. Dat 

is toch onacceptabel. Eis gewoon een tegenbericht. Dan 

heb ik nog liever een vereniging met geen vijfhonderd maar 

honderd leden, die wel allemaal heel actief en betrokken 

zijn. Die graag samen willen werken aan de belangen van de 

trainer-coaches.”

Volgens Vloet moet het gezien de grote hoeveelheid 

voetbalkennis waar de CBV over beschikt zeker mogelijk 

zijn om in de toekomst meer invloed af te dwingen in 

het Nederlandse voetbal. “Het product is goed, maar als 

vakvereniging acteren wij te passief. Ook in de dagelijkse 

praktijk moeten we duidelijker zichtbaar zijn”, stelt de trainer 

van FC Den Bosch met trappelende voetjes. “Wij moeten er 

voor zorgen dat ze bij de KNVB naar ons luisteren, in plaats 

van afwachten totdat zij ons een stem geven.”

Wiljan Vloet

Benoemingen

John van den Brom

2016

Marinus Dijkhuizen

Waar sta je voor en hoe wil je dat bereiken? Dat zijn volgens 

Gerard Marsman twee belangrijke vragen die de CBV zichzelf 

altijd moet blijven stellen. “De CBV is twintig jaar geleden 

opgericht ten faveure van de rechtspositie van de trainer-

coaches. In al die jaren heeft het voetbal zich sterk ontwikkeld, 

maar ook het trainersvak natuurlijk. Het takenpakket van een 

coach is enorm gegroeid en eigenlijk is ons pakket vanzelf 

meegegroeid”, vertelt Marsman met de nodige bescheidenheid. 

De CBV-directeur treedt niet al te vaak in de spotlights. Hij 

excelleert liever achter de schermen, waar hij samen met Petra 

Balster bergen werk verzet. “Als je lid wordt van een vereniging, 

dan weet je volgens mij waarom je contributie betaalt. Maar toch 

zijn er nog heel veel mensen die niet weten wat wij precies doen. 

Aan de voorzijde communiceren wij wel over wie wij zijn en wat 

wij doen, maar wat willen de leden en wat verlangen zij van ons?” 

Marsman en Balster nodigen de CBV-leden graag uit om onder 

het genot van een kopje koffie van gedachten te wisselen en om 

kennis te maken met... “Als vereniging bieden wij ondersteuning 

en hulp en dat weten de leden. Dus als er zich een probleem 

voordoet, dan weet men ons te vinden”, geeft Petra Balster aan. 

“Dat is natuurlijk goed, want daar zijn wij voor. We moeten echter 

voorkomen dat we alleen nog druk zijn met repareren.” De 

voormalig hoofdcoach van Heracles Almelo en De Graafschap 

sluit zich daarbij aan. “Juridische ondersteuning bieden is prima. 

Maar je wilt uiteraard liever beleidsmatig vanuit een bepaalde 

visie te werk gaan. En bij dat laatste speelt betrokkenheid van de 

leden een belangrijke rol”, aldus Gerard Marsman, die regelmatig 

complimenten ontvangt over de kwaliteit van de CBV-hulp en de 

goede bereikbaarheid. “Wij zijn er voor iedereen en iedereen is 

ons even dierbaar. Het maakt ook niet uit hoe vaak iemand aan 

de bel trekt. Van sommigen hoor je zelfs nooit iets. Die redden 

zich prima. Maar we moeten het wel gezamenlijk doen. Wij staan 

immers allemaal voor hetzelfde. Allemaal willen wij het trainersvak 

naar een hoger niveau tillen. En hoe beter wij opleiden, hoe beter 

onze trainer-coaches worden.”

In het jubileumjaar 2016 is de CBV trots op haar ledenaantal 

van liefst 542. “Zeker, want op dat gebied zijn wij flink gegroeid. 

Op het moment van de afsplitsing van de VVON in 1996 stond 

de teller nog op 123 leden”, zegt Balster. “En nieuwe leden 

melden zich uit zichzelf of op voorspraak van anderen. Dat is 

positief. Al draait alles natuurlijk wel om kwaliteit en niet om 

kwantiteit. Dus veel leden is leuk, maar het moet bijdragen tot…” 

In tegenstelling tot twintig jaar geleden zijn de criteria om lid te 

worden van de CBV aanzienlijk aangepast. “Klopt, de gestelde 

voorwaarden zijn verruimd. In de beginperiode had je alleen de 

trainers. Toen kwamen daar assistenten bij. Maar vandaag de 

dag kan iedereen die werkzaam is in een technische functie bij 

een betaald voetbal organisatie onder voorwaarden lid worden 

‘Wij zijn er voor iedereen’  
Gerard Marsman en Petra Balster

“Een grote uitdaging!” Met die woorden omschrijft Gerard Marsman zijn functie als 
directeur van vak- en belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal. In 2007 nam hij 
het stokje over van grondlegger Jan Reker en sindsdien zet Marsman zich met ziel 
en zaligheid in voor zijn vakbroeders. “Een plafond kent de CBV niet. The sky is the 
limit”, stelt Petra Balster, die sinds 2008 actief is als officemanager van de CBV.
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van de CBV”, zegt Marsman, die deze 

ontwikkeling toejuicht. “De vraag naar 

maatwerk wordt steeds vaker gesteld. 

Een groot scala aan trainers en coaches 

wil zich graag scholen en bijscholen, maar 

nog niet voor alle functies is een opleiding 

ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld geen 

opleiding tot scout, terwijl die functie toch 

een vak apart is. Hoe kijk je naar talent? En 

aan de andere kant: hoe meet je als club 

een scout? Het zijn zaken waar beleid voor 

moet komen. Zoals er nu wordt gewerkt 

aan vernieuwing van de cursus tot hoofd 

opleiding.”

Als het aan de CBV-directeur ligt, krijgen 

de mensen uit de sport/voetballerij zelf 

de touwtjes in handen. “Wie gaan er nu 

over het product voetbal: bestuursleden 

of coaches? Juist, de macht ligt bij de 

bestuursleden. En dat terwijl het gros niet 

uit de sport komt. Deze mensen denken 

meestal niet aan het algemeen belang, 

maar kiezen vaak voor eigen belangen.” 

Het is volgens Marsman de hoogste tijd 

om mensen vanuit de sport op te leiden 

tot sportbestuurders. “Bij die mensen 

zit passie en liefde voor de sport, de 

kennis en ervaring. Er lopen voldoende 

geschikte kandidaten rond. Maar als ik 

alleen even kijk naar de functie technisch 

directeur, dan is daar al geen opleiding 

voor.” Marsman maakt zich hard voor een 

cultuuromslag. “Het heeft tijd nodig. Je 

moet over een lange adem beschikken”, 

stelt de Raaltenaar, die uit ervaring spreekt 

en een treffend voorbeeld oplepelt. “Wij 

hebben ons als CBV meer dan tien 

jaar ingezet voor de aanstelling van een 

technisch directeur bij de KNVB. Die is er 

nu in de zomer van 2016 in de persoon 

van Hans van Breukelen gekomen. Die 

functie had naar onze mening veel eerder 

ingevuld moeten zijn. En niet alleen 

omdat het nu wat minder gaat.” Daarbij 

benadrukt Marsman dat de CBV geen 

invloed heeft gehad op de aanstelling van 

Van Breukelen. “Door de KNVB is ons wel 

gevraagd een profielschets op te stellen. 

Die hebben wij ook keurig aangeleverd, 

maar de verdere procedure hebben wij 

overgelaten aan de KNVB als werkgever. 

De CBV beschikt over ruim vijfhonderd 

leden, dus dan kunnen wij niet tegen de 

KNVB zeggen: je moet die of die nemen. 

Dat gaat niet.”

Op bestuurlijk niveau is geduld klaarblijkelijk 

een schone zaak. “Alles draait om tijd. 

En juist die tijd wordt voetbalcoaches 

doorgaans niet gegund”, vertelt 

officemanager Petra Balster. “Tja, dat blijft 

een bijzonder fenomeen”, vult Gerard 

Marsman aan. “Je kunt als coach zeven 

dagen per week keihard werken, maar 

jouw functioneren wordt puur en alleen 

gemeten op zondagmiddag tussen half 

drie en kwart over vier. Bovendien wordt 

het resultaat altijd in de schoenen van één 

persoon geschoven. En als het resultaat 

meerdere malen tegenvalt, dan sturen 

de beleidsbepalers - om het probleem 

op te lossen - de hoofdcoach naar 

huis.” Iets waar Petra Balster elke keer 

weer moeite mee heeft. “Bestuurders 

vertrekken nooit. Zij lopen bij succes 

voorop in de polonaise, maar in mindere 

periodes geven zij niet thuis. Dat vind ik 

heel erg.” Marsman kan daar eveneens 

weinig begrip voor opbrengen. “Een ploeg 

coachen blijft gelukkig mensenwerk. Het 

is geen handeling, waarbij je aan een paar 

knoppen draait en alles weer functioneert. 

Uit onderzoek blijkt ook dat het ontslaan 

van de trainer niets oplevert. Althans, 

als je het hebt over de langere termijn. 

Desondanks wordt er nog regelmatig een 

coach op straat gezet. Dus wij hebben 

voorlopig nog wel wat werk te doen.”

De clubs moeten volgens Marsman meer 

uitdragen dat zij ‘samen’ en met zijn allen 

verantwoordelijk zijn. “De trainer/coach 

is hier een onderdeel van. Wel een heel 

belangrijk onderdeel, maar je doet het met 

zijn allen”, stelt de CBV-directeur, die tot 

slot aangeeft dat het sowieso goed is om 

regelmatig kritisch naar het eigen product 

te kijken. “Wij stellen ons als CBV ook 

kwetsbaar op. Kom maar met kritiek, daar 

is niets op tegen. Iedereen mag op de 

CBV schieten. Al durf ik wel te zeggen dat 

wij met zijn allen over een zeer waardevolle 

vereniging beschikken. Wij hebben een 

mooie positie in de voetbalwereld veroverd. 

En het zegt volgens mij genoeg dat in 

de afgelopen twintig jaar  maar een klein 

aantal mensen het lidmaatschap bij de 

CBV heeft opgezegd. Die mensen zijn 

op de vingers van één hand te tellen”, 

benadrukt Marsman, die met veel 

positiviteit en enthousiasme uitkijkt naar de 

toekomst. “Wij zijn graag betrokken bij alles 

wat te maken heeft met voetbal, omdat wij 

nou eenmaal denken dat wij er verstand 

van hebben!” 

Coaches Betaald Voetbal  

Anders

s
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OEUVRE AWARD:
2004:  Kees Rijvers
2005:  Piet de Visser
2006: Niet uitgereikt
2007:  Niet uitgereikt
2008:  Wiel Coerver
2009:  Foppe de Haan
2010:  Leo Beenhakker
2011:  Niet uitgereikt
2012:  Niet uitgereikt 
2013:  Louis van Gaal
2014:  Niet uitgereikt
2015:  Guus Hiddink
2016:  Johan Cruyff ( postuum)

TRAINER/COACH: 
2004:  Co Adriaanse
2005:  Guus Hiddink
2006:  Guus Hiddink
2007:  Louis van Gaal
2008:  Fred Rutten
2009:  Louis van Gaal
2010:  Steve McClaren
2011:  Michel Preud’homme
2012:  Ronald Koeman
2013:  Frank de Boer
2014:  Frank de Boer
2015:  Philip Cocu
2016:  Erik ten Hag 

Rinus Michels Awards: 
winnaars 2004 - 2016

2016  20 jaar Coaches Betaald Voetbal

‘Kracht van 
de CBV is 
collegialiteit en 
solidariteit’ 

Guus Hiddink       

Directeuren:
• Jan Reker 

• Gerard Marsman

Ambassadeurs: 
• Rinus Michels �

• Leo Beenhakker    

• Jan Reker

• Guus Hiddink

• Louis van Gaal 

Leden van verdienste:
• Hans Dorjee �

• Leo Beenhakker

• Hennie Spijkerman

• Rini de Groot

• Leen Looijen

Ereleden:
• Han Berger

• Foppe de Haan

• Guus Hiddink

• Sef Vergoossen

• Bert van Marwijk

• Louis van Gaal

Officemanagers:
• Henk Christ

• Rini de Groot

• Petra Balster

“De kracht van de CBV is collegialiteit en solidariteit.” Dat stelt 

Guus Hiddink, ambassadeur en zeer betrokken lid van de vak- 

en belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal. “Ik heb in 

heel veel landen gewerkt en overal verklaren ze ons voor gek. 

In de meeste landen is het ‘gewoon’ om dat wat je weet voor 

jezelf te houden. In Nederland zijn wij altijd bereid om kennis te 

delen. Dat is de kracht en de sterkte van de CBV. Wij zijn van 

kennis delen en elkaar versterken”, aldus de 70-jarige Hiddink, 

die hoopt dat de jubilerende CBV zich in de toekomst nog lang 

als vakvereniging blijft presenteren.  

20 Jaar Coaches Betaald Voetbal
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Een begrip 
voor coaches 
en trainers in 
het betaald 
voetbal

20
jaar


