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Voor de duidelijkheid willen we stellen 
dat we een vereniging zijn met leden. 
Onze leden zijn geen klanten, die 
binnen komen, producten kiezen en 
aan de kassa afrekenen. Onze leden 
zijn zich bewust van hun positie en van 
hun voorbeeldfunctie. Ze hebben een 
mening en een verantwoordelijkheid. 
In gezamenlijkheid proberen ze er 
voor te zorgen dat onze vereniging 
een invloedrijke, stabiele en 
zelfstandige organisatie is en blijft.                                                
Samen met onze leden willen we de 
(voetbal)wereld graag adviseren en 
positief beïnvloeden, maar niet vanuit 
positie en macht. Ons vertrekpunt is 
bouwen, voeden en verbeteren vanuit 
kennis en ervaring, vanuit bevlogenheid 
en passie voor voetbal. Om te kijken 
of we de klok nog gelijk hebben, laten 
we periodiek onderzoeken hoe de 
leden denken over onze vereniging. De 
onlangs gehouden enquête leverde ons 
de bevestiging dat de leden over het 
algemeen een positief beeld hebben van 
Coaches Betaald Voetbal. Maar het kan 
beter (zie pagina 27).

Dat het beter kan, vinden wij als bestuur 
en directie ook. We zijn trots op wat we 
samen hebben bereikt. Wekelijks worden 
we aan tafel genodigd door bonden en 
entiteiten. We worden gerespecteerd, 
soms zelfs benijd, door collega’s en 
organisaties in binnen- en buitenland. 
Onze trainer/coaches werken vanuit de 
gedachte van De Hollandse School, over 
de hele wereld, van Mexico tot China en 
van Finland tot Zuid-Afrika. 

Onze opleidingen en bijscholingen zijn 
van hoog niveau. We ondersteunen onze 
leden op vele gebieden en helpen hen 
met antwoorden op vragen over opleiding 
en bijscholing, licentie, arbeidsrecht 
en pensioen. We beschikken over een  
jaarkalender gevuld met (inter)nationale 
evenementen, bijeenkomsten en 
congressen. We werken aan een lijst met 
daarop leden die ons willen helpen met 
het invullen van clinics, demonstraties en 
presentaties vanuit de gedachte dat elk 
lid minimaal éénmaal per jaar belangeloos 
iets doet voor de CBV: Erwin en Ronald 
Koeman en Aad de Mos gaven al het 
goede voorbeeld.
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Met onze partners Triple Double en 
Websdesign werken we hard aan 
communicatie en uitstraling. Het 
resultaat hiervan is terug te vinden op 
onze nieuwe website en leverde ons 
veel complimenten op. Het is een site, 
waarop ieder lid zich op zijn eigen manier 
kan profileren en letterlijk en figuurlijk in 
de kijker kan plaatsen. 

Jullie zien dat Coaches Betaald Voetbal 
zich graag verder wil ontwikkelen. Wie 
niet beter wil worden, houdt op goed 
te zijn. We staan open voor goede 
suggesties en constructieve ideeën. 
Ons kantoor is dagelijks bezet en via 
Petra zijn we steeds bereikbaar. Samen 
zijn we Coaches Betaald Voetbal. Maak 
gebruik van de kans ons te helpen met 
de verdere ontwikkeling.

Bestuur en directie van Coaches Betaald 
Voetbal wenst jullie een gezond en 
gelukkig 2013.     

Gerard Marsman
Directeur CBV                                                                                                                                     
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Het is één van de hogere doelen van de CBV om ook in de 

toekomst een vereniging te zijn met een eigen gezicht en een 

eigen identiteit. Ons actuele beleidsplan opent met de kern-

begrippen: integer - deskundig - professioneel. Ons streven is 

een vereniging te zijn waarin ieder lid zich herkent; zich erkend 

en thuis voelt.
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International Football 
Development 
Pieter Huistra, Ron Jans en Gerard Marsman 

hebben half december, als vertegenwoordigers 

van Coaches Betaald Voetbal, hun inzichten in 

het vak gedeeld met collega’s van over de hele 

wereld. In de Amsterdam RAI vormden de twee 

coaches en de CBV-directeur, samen met Piet 

Hubers (manager technische zaken KNVB), een 

discussiepanel tijdens The International Football 

Development Expo 2012.

Voor het tweedaagse voetbalcongres in Amsterdam waren ruim 
200 nationale voetbalbonden en meer dan 500 professionele 
clubs uitgenodigd. Maar helaas viel de opkomst ietwat tegen. 
Op de eerste dag kwamen onder andere Harry Been (KNVB), 
Raphaël Morgulis (FIFA), Gérard Houillier (voormalig coach 
van Liverpool en Aston Villa) en Les Reed (algemeen manager 

Southampton) aan het woord. Tijdens de middagsessie van 
dag twee werden alleen nog Nederlandse sprekers naar voren 
geroepen. Allereerst was het toneel voor Piet Hubers, manager 
technische zaken van de KNVB. Hij gaf een presentatie van 
dertig minuten over het Nederlandse voetbalacademie-systeem. 
Hubers begon zijn pleidooi met de zin ‘No talent may be lost’. 

Hij gaf aan dat Nederland een zeer klein land is, dat in vergelijking 
met de grote voetballanden uit een veel kleinere vijver kan vissen. 
Daardoor is het volgens de manager technische zaken van de 
KNVB essentieel dat er géén enkel talent verloren gaat.

In het congrescentrum van Amsterdam RAI maakte Piet 
Hubers na zijn presentatie plaats voor Ruben Jongkind, die op 
het toneel uitleg gaf over de oude Ajax-filosofie en de Ajax-
filosofie sinds de komst van Johan Cruyff. Jongkind liet onder 
andere weten dat jeugdspelers bij Ajax tegenwoordig niet meer 
worden ingedeeld naar kalenderleeftijd, maar op basis van 
hun biologische leeftijd. Zo kan het dus zijn dat een speler van 
14 jaar al traint met jongens van 16 of 17 jaar. Verder vertelde 
Jongkind dat de nadruk meer is komen te liggen op individuele 
trainingen om specifieke vaardigheden te trainen. Dit alles met 
als doel om jonge spelers te ontwikkelen tot totaalvoetballers. 
Over totaalvoetballers sprak KNVB-coach Nico Romeijn in 
zijn presentatie geen moment. Hij richtte zich meer op de 
coaches en stelde dat het spreken van dezelfde (voetbal)
taal zeer belangrijk is. Hij gebruikte daarbij enkele ludieke 
filmpjes en hamerde de laatste minuten van zijn presentatie op 
reflectie. Romeijn sloot zijn speech dan ook af met de kreet 
‘Coaches have to think about the things they do.’ Het laatste 
uur van het voetbalcongres stond volledig in het teken van het 

discussiepanel met daarin Piet Hubers, Pieter Huistra, Ron Jans 
en Gerard Marsman. De vier heren kregen uiteenlopende vragen 
voorgeschoteld. Zo werd er gesproken over de voor Nederland 
succesvolle jaren ’70, de invloed van Rinus Michels en Johan 
Cruyff, de Nederlandse voetbalcultuur en de sterke punten van 
Nederlandse coaches. 

Het geheel werd afgesloten met de vraag ‘How will football be 
like in 2028?’ Vanuit het oogpunt van het amateurvoetbal ziet 
Piet Hubers de voetbalclubs in 2028 als de nieuwe kerken: een 
plaats van sociaal samenzijn, sporten en sport beleven. “Gezien 
de ontwikkeling van bijvoorbeeld sociale media, denk ik dat de 
voetbalclub straks één van de weinige plaatsen is waar mensen 
elkaar nog ontmoeten.” Datzelfde verwacht ook CBV-directeur 
Gerard Marsman. “En dat zal betekenen dat ook de rol van 
de coaches groter wordt. Daarvoor moeten we ze dus goed, 
nog beter opleiden. De speler van de toekomst stelt eisen aan 
de club en aan trainers, coaches en begeleiders. Ze willen de 
besten en zullen daaraan loyaal zijn”, aldus Marsman, die verder 
benadrukte dat er wel degelijk een verschil is tussen een trainer 
en een coach. “Door de grote salarisverschillen streeft iedereen 
er naar coach van een eerste elftal te worden, maar het zou 
natuurlijk geweldig zijn als een goede trainer ambieert te werken 
met een selectie onder 12 jaar.”

De TrainerDeVoetbal Trainer
De Voetbaltrainer mediatheek,

de online bibliotheek voor trainers die het beste  uit hun team willen halen

Gratis 
proberen?

Ga naar 
devoetbaltrainer.nl/

mediatheek
Ga voor een online abonnement op de mediatheek naar

devoetbaltrainer.nl/mediatheek
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Van de bestuurstafel

Als vakbond heeft de CBV de 
volgende belangrijke onderdelen: de 
CAO, contractbegeleiding, juridische 
bijstand, licentie/licentievoorwaarden, 
vacaturebank, omscholing/re-
integratie, pensioen en Gedrags- en 
Erecode. Als vakvereniging zijn er 
de volgende activiteiten; algemene 
ledenvergaderingen, regiovergaderingen, 
trainerscongres, opleiding, scholing 
en bijscholing. De overlegvormen met 
de KNVB, zoals Technisch Platform, 
Adviescommissie Tuchtrecht, Meer dan 
Voetbal, KNVB-directie, arbitrage, VTZ/
Academie, hoofden jeugdopleiding, 
maar ook met VVON, VVCS, FBO, ECV 
en CED zijn hierbij zeer belangrijk, zo 
niet cruciaal. Zowel de nationale- als de 
internationale voetbalwereld verandert 
en de ontwikkelingen volgen elkaar snel 
op: een overvolle (inter)nationale agenda, 
steeds meer interlandwedstrijden, steeds 
meer Europese wedstrijden in een 
‘kleiner’ wordend Europa, veranderingen 
op de internationale transfermarkt, jonge 
Nederlandse talenten die steeds sneller 
uitstromen, meer cultuurverschillen, 
steeds grotere verschillen in financiën en 

begrotingen, steeds meer invloed van de 
media, het (benodigde) veranderen van 
nationale competitiemodellen (topklasse, 
beloften en bij de jeugd). Er worden veel 
meer eisen gesteld aan de trainer/coach 
en het vraagt steeds meer kwaliteit en 
professionaliteit waarbij de (financiële)
belangen ook nog immer groeien. Ook 
zijn er steeds meer functies binnen 
een BVO naast de trainer/coach, zoals 
technisch directeur, assistent-trainer(s), 
keeperstrainer, maar ook specialisme 
in video-analyse, mentale/sociale 
vaardigheden, management, scouting, 
en jeugdtrainers/coördinatoren.
Dit alles moet ook bekostigd worden, 
dus inkomsten zijn bij de BVO’s maar 
zeker ook bij de CBV heel erg belangrijk. 
Zeker in deze periode van crisis is 
dat geen eenvoudige opdracht en 
alhoewel de CBV ondanks het verlies 
van de afgelopen jaren nog steeds een 
financieel gezond bedrijf is, moeten alle 
zeilen bijgezet worden om ook als CBV 
niet in de problemen te geraken. 

Samen met Triple Double, een 
top sportmarketingbureau met als 

specialisatie het ontwikkelen van 
strategische samenwerkingsverbanden 
in de driehoek met sport en media, zijn 
wij bezig met plannen om zowel meer 
businesspartners aan ons te binden als 
de CBV beter in de markt weg te zetten. 
Het imago van de CBV als cultuurdrager 
van ‘De Hollandse School’ met de 
trainer/coach die zijn eigen, herkenbare 
stijl van mooi, dominant en aanvallend 
voetbal praktiseert, is over de hele 
wereld bekend. Het allerbelangrijkste 
is en blijft wel dat wij de toenemende 
concurrentie op aller (voetbal)gebied 
de baas blijven. De uitspraak van 
Mohammed Allach, technisch manager 
van de KNVB, zegt alles: “Nederland 
heeft lachend al haar kennis gedeeld, 
zonder zelf alweer twee stappen vooruit 
te zijn.” Kunnen investeren in talenten, 
jeugdtrainers, jeugdopleidingen, 
faciliteiten en technische hulpmiddelen 
en voordeel blijven halen uit onze 
fantastische infrastructuur is daarbij 
cruciaal. De CBV kan en moet iedere dag 
wéér in staat zijn om hier een belangrijke 
rol in te vervullen vanuit de organisatie!

Op 17 november 1990 was er het 

initiatief van 21 hoofdtrainers in 

het betaald voetbal om zich af te 

scheiden van de VVON en een eigen 

belangenvereniging op te richten.  

Eerst als zestiende afdeling van de 

VVON en sinds 14 februari 1996 als 

zelfstandige vakvereniging. De CBV 

telde bij de afsplitsing 123 leden, 

maar intussen al bijna 500! 

De CBV gaat alweer haar zeventiende jaar als zelfstandige vereniging in en is een vaste waarde in het Nederlandse 
betaald voetbal. De vereniging is ook uniek in de voetbalwereld, met meer dan 100 leden werkzaam in 40 
verschillende landen: van Rwanda tot Canada. De missie van de CBV is om haar leden te vertegenwoordigen in de 
diverse organisaties, ten behoeve van de kwaliteit van het voetbal en het verder ontwikkelen en professionaliseren 
van het vak van trainer/coach in het betaald voetbal. Hierbij richten we ons op drie kerntaken;

Rini de Groot

•  De eerste kerntaak is het 
verhogen van de kwaliteit van het 
voetbal. Dit willen we bereiken 
met werkovereenkomsten, door 
zitting te nemen in alle technische 

commissies van de KNVB, 
houden van studiebijeenkomsten, 
jaarlijks organiseren van een 
trainerscongres, een nadrukkelijke 
bijdrage leveren aan de opleiding 

van de trainers/coaches 
bij de KNVB Academie en 
structureel overleg met andere 
belangenorganisaties en Nederland 
en daarbuiten.

•  De tweede kerntaak is het goed 
behartigen van de belangen van 
leden. Door onder andere een  

 
CAO af te sluiten, begeleiden 
en juridisch ondersteunen, 
bevorderen en stimuleren van  

 
werkgelegenheid, beheren van de 
vacaturebank en het inzetten van 
werkloze trainers bij activiteiten.

•  De derde kerntaak is het 
naar een hoger plan tillen van 
het imago van het product 
voetbal en het vak trainer/
coach. Hierbij is het naleven 
van de onderling afgesproken 
‘Gedrags- en Erecode’ 

erg belangrijk, evenals het 
benoemen van ambassadeurs 
en bestuursleden met status. 
Op dit moment heeft de 
CBV met Guus Hiddink, Jan 
Reker (grondlegger van de 
CBV) en Leo Beenhakker 

(huidige voorzitter) drie 
ambassadeurs. Verder is 
ook het organiseren van het 
jaarlijks G-voetbaltoernooi 
een belangrijk onderdeel en 
natuurlijk het actief inzetten 
voor meerdere goede doelen.

1
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Henk Veldmate heeft de buitenlandse 
talenten allemaal zien komen en gaan. 
Al sinds 1998 is hij de technisch 
manager van FC Groningen. Zeven 
dagen per week zet hij alles opzij voor 
de eredivisieclub. Hij vliegt de hele 
wereld over om de juiste spelers naar 
Groningen te halen. En dit alles met 
maar één doel: “FC Groningen moet een 
stabiele subtopper worden met kansen 
op Europees voetbal.” Aan dat doel 
werkt Veldmate sinds 1998 als technisch 
manager, maar hij kwam al in 1975 
binnen bij ‘zijn’ club. “Ik ben opgegroeid 
in Schalkhaar, vlakbij Deventer, en ben op 
18-jarige leeftijd naar Groningen verhuisd”, 
vertelt de inmiddels 55-jarige Veldmate. 
“Ik wilde graag het betaald voetbal in en 
studeren aan de ALO, opleiding tot leraar 
lichamelijke opvoeding. Ik heb destijds 

voor de ALO in Arnhem met succes een 
test afgelegd. Maar omdat Groningen mij 
in die periode graag - als speler - wilde 
hebben, is het anders gelopen. Willem 
Beltman zorgde er in één dag voor dat 
ik in Groningen naar de opleiding kon, 
zonder dat ik een nieuwe test af hoefde te 
leggen. En naast mijn opleiding kon ik bij 
FC Groningen voetballen.”

De opleiding tot sportdocent werd door 
Veldmate succesvol doorlopen, waarna 
hij aan de slag ging in het onderwijs. “Ik 
heb in totaal twintig jaar met plezier in het 
onderwijs gewerkt. Als voetballer was 
ik altijd semi-prof”, vertelt de voormalig 
docent LO, die uiteindelijk zeven 
seizoenen uitkwam voor de hoofdmacht 
van FC Groningen. “Daarna heb ik nog 
een jaar bij Cambuur gespeeld, twee 

seizoenen voor Go Ahead Eagles en 
tot slot vier jaar Veendam.” Vervolgens 
kwam Veldmate op een belangrijk punt 
in zijn leven. “Ik kon misschien nog één 
of twee jaar voetballen, maar kreeg in 
1989 de kans jeugdtrainer te worden bij 
Groningen.” Lang hoefde hij toen niet na 
te denken. Hij stapte in het avontuur en 
stond daarmee tevens aan de wieg van 
de Groningse jeugdopleiding. “Samen 
met een aantal andere mensen heb ik 
de opleiding handen en voeten mogen 
geven. Als trainer van de A1, het enige 
jeugdteam in die tijd.”

Negen jaar werkte Veldmate - naast zijn 
job in het onderwijs - als jeugdtrainer, 
totdat in 1998 Hans Nijland bij hem kwam 
met de vraag om technisch manager 
te worden. “Een uitdagende functie, 

businesspartner

Kijk ook op intersport.nl

Dé sportspeciaalzaak voor 

iedereen die zich graag fi t 

voelt en plezier aan sport 

beleeft. 

Met 85 sportwinkels in 

Nederland, onderdeel van 

een wereldwijd netwerk, 

is er altijd wel een 

INTERSPORT in de buurt!

Henk Veldmate: 'Rendement van
jeugdopleiding steeds belangrijker'

Erik Nevland, Bruno Silva, Luis Suárez, Marcus 

Berg, Andreas Granqvist, Tim Matavž en Dušan 

Tadić. Allemaal buitenlandse spelers die door FC 

Groningen naar Nederland zijn gehaald en in het 

hoge noorden zijn uitgegroeid tot topspelers. Een 

knap staaltje ‘scoutwerk’. Een andere pijler van 

de club is de jeugdopleiding. “Het rendement van 

de jeugdopleiding wordt steeds belangrijker”, stelt 

technisch manager Henk Veldmate.
Foto: Erwin Otten



De discussie spitst zich op dit 
moment toe op de pensioenen die zijn 
ondergebracht bij pensioenfondsen. 
Deze fondsen zijn opgericht om voor 
een gehele bedrijfstak de pensioenen te 
beheren. Veel pensioenfondsen zitten 
al enige tijd in ernstige problemen. 
Een veel gebruikt begrip hierbij is de 
dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft 
de verhouding weer tussen het vermogen 
van een pensioenfonds en de pensioenen 
die in de toekomst betaald moeten 
worden. Een te lage dekkingsgraad 
betekent dat er meer geld wordt 
uitgegeven dan er aanwezig is. Om het 
tij te keren zullen er stevige maatregelen 
genomen worden. Het verhogen van de 
pensioenleeftijd en de pensioenpremies 
zal in het huidige systeem onvermijdelijk 
zijn. Ook zullen pensioenfondsen in 
bepaalde gevallen over moeten gaan tot 
het verlagen van de pensioenen.

Professionals 
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De zorgpremie krijgt op dit moment 
alle aandacht, maar tot voor kort was 
het vooral het pensioenvraagstuk 
dat iedereen bezighield. Ook in de 
toekomst zal dit onderwerp weer 
volop in het nieuws zijn. 
De grote groep ouderen in 
combinatie met het besef dat ook de 
euro’s van een pensioenfonds maar 
één keer kunnen worden uitgegeven 
vormen samen een explosief 
mengsel. Vooral de jongeren maken 
zich hevig zorgen. Wanneer kan ik 
met pensioen? Is er überhaupt nog 
geld over tegen die tijd?

die ik nog altijd bekleed.” Veldmate houdt zich binnen de club 
reeds veertien jaar bezig met het technisch beleid en richt zich 
daarbij op drie segmenten: de eerste selectie/beloftenteam, de 
jeugdopleiding en de scouting. “Op vaste momenten in de week 
heb ik contact met de technische staf om te praten over de 
selectiespelers/beloften, maar ik bemoei mij uiteraard niet met 
de opstelling. Voor wat betreft de jeugdopleiding heb ik wekelijks 
contact met hoofd jeugdopleiding Peter Jeltema. En ook praat ik 
regelmatig met de scouts.” Als technisch manager is Veldmate 
tegelijkertijd hoofd scouting. “De meeste tijd besteed ik aan 
scouting. Ik vind het logisch dat ik in dat segment de regie voer.”

Voor Henk Veldmate was het in zijn eerste jaren als technisch 
manager niet eenvoudig om de club naar een hoger plan te 
tillen. “Ik had in april ‘ja’ gezegd tegen de functie en in mei 
degradeerde Groningen onverwacht naar de eerste divisie. We 
hebben toen twee jaar in de eerste divisie gezeten en in de jaren 
daarna wisten we ons steeds met moeite te handhaven. Het 
niveau van de selectie opkrikken ging ook zeer moeizaam.” Pas 
toen FC Groningen van start ging met een investeringsfonds ging 
de zon meer schijnen in het noorden. “Wij hebben in 2004 twee 
spelers van Volendam gehaald. Dat waren Jack Tuyp en Gijs 
Luirink. Voor zowel Tuyp als Luirink hebben wij 3,5 ton betaald. 
Helaas brak Tuyp niet door, maar Luirink ging twee jaar later 
voor 3,5 miljoen naar AZ. En van die transfer profiteerden de 
investeerders ook, waardoor zij steeds meer vertrouwen kregen 
in het fonds”, aldus de technisch manager, die verder aangeeft 
dat het nieuwe stadion een flinke impuls is geweest voor de club. 
Mede daardoor kwam bijvoorbeeld Luis Suárez in 2006 naar 
Groningen. De Uruguayaan werd voor 1,5 miljoen gekocht en 
een jaar later voor een slordige 8 miljoen verkocht aan Ajax.

Als opvolger van Suárez werd Marcus Berg naar de Euroborg 
gehaald. Opnieuw een schot in de roos. Veldmate ontdekte in 
die jaren dat het netwerken onder makelaars en clubs zeker 
zo belangrijk is als het scouten van spelers. “Ik was - een jaar 
voor de komst van Berg naar Groningen - in Scandinavië om 
wedstrijden te bekijken en dan heb je overdag natuurlijk tijd over. 
Toen ben ik wat makelaars gaan bellen om contacten te leggen. 
Eén van hen was Kent Carlsson, die de agent bleek te zijn van 
Marcus Berg. Dat kwam goed van pas op het moment dat we 
hem wilden aantrekken. Je weet dan ook dat zo’n speler die 
stap wil maken.” In de afgelopen jaren wist Veldmate met zijn 
scoutingsapparaat vooral te scoren met Tim Matavž en Dušan 

Tadić, maar de Groninger weet ook dat niet elk schot raak is. 
“Met Matavž dreigde het in zijn beginperiode mis te gaan, maar 
uiteindelijk kwam het gelukkig toch goed. En dit seizoen blijkt dat 
Filip Kostić iets meer tijd nodig heeft om zijn draai te vinden bij 
de club. De communicatie met hem verloopt zeer stroef en dat 
hebben we niet goed ingeschat. Maar ik weet wat hij kan…”

Een andere speler waar Veldmate de afgelopen zomer veel 
energie in heeft gestoken is het Peruaanse talent Edison Flores. 
Groningen was bijna rond met de aanvaller, maar hij koos op het 
laatste moment voor Villareal. “Dat was jammer, al kunnen wij wel 
zeggen dat wij zijn talent goed hebben ingeschat. Wij gaan zeker 
nog van hem horen”, stelt de oud-docent, die eind november 
plotseling met Rasmus Lindgren op de proppen kwam. “Wij 
hoorden dat zijn contract bij Red Bull Salzburg was afgekocht 
en dat maakte het voor ons interessant met hem in gesprek te 
gaan. Rasmus is een ervaren speler, die van waarde kan zijn voor 
onze jonge selectie. Bovendien kennen wij hem goed en hij kent 
ons.” Veldmate hoopt dat de 28-jarige Zweed de jonge spelers 
uit de eigen jeugd de komende jaren bij de hand neemt. 'Op 
onze weg naar de subtop is de jeugdopleiding meegegroeid. Nu 
is het alleen zaak daar meer rendement uit te halen.'

Na de doorbraak van Leandro Bacuna in de Groningse 
hoofdmacht, was het even wachten op nieuwe talenten uit de 
eigen kweek. Dit seizoen kloppen echter steeds meer jonge 
spelers op de deur. Tot grote tevredenheid van de technisch 
manager. “Het debuut van de 16-jarige Richairo Zivkovic was 
natuurlijk geweldig. Hij kwam hier al in de D-tjes en het is dan 
een beloning voor alle mensen binnen de club als zo’n jongen 
uiteindelijk het eerste haalt.” Zivkovic viel begin december in de 
thuiswedstrijd tegen Heracles in en scoorde bijna meteen. “Hij 
werd direct door het publiek in de armen gesloten. Datzelfde 
geldt voor Nick Bakker en Henk Bos, die dat duel ook nog 
binnen de lijnen kwamen.” Met deze spelers en wellicht nog 
enkele aanstormende talenten wil FC Groningen graag weer 
omhoog kijken. Europees voetbal is het ultieme doel. “Zowel in 
2006 als in 2007 was ons Europese avontuur van korte duur, 
maar die wedstrijden tegen Fiorentina waren natuurlijk geweldig. 
Daar krijg je extra energie van. Die wedstrijden wil je spelen.”

Stichting Contractspelersfonds KNVB

De vraag is waar de pensioenen 
van de oefenmeesters zich in dit 
pensioengeweld bevinden. De 
pensioenen van de oefenmeesters waren 
tot 1 juli 2010 ondergebracht in een 
pensioenfonds. Per deze datum is het 
pensioenfonds echter opgeheven en zijn 
de pensioenaanspraken ondergebracht 
bij Aegon. Aegon garandeert deze 
pensioenen ongeacht de ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op de kapitaalmarkt. Ook 
als de gemiddelde leeftijdsverwachting 
opeens scherp toeneemt, kan Aegon 
deze pensioenen niet naar beneden 
bijstellen. Met Aegon is ook afgesproken 
tegen welke voorwaarden en tarieven 
de nieuw op te bouwen pensioenen 
(vanaf 1 juli 2010) zullen plaatsvinden. 
De onderliggende overeenkomst met 
Aegon loopt tot 1 juli 2020. Dit betekent 
dat, ongeacht de ontwikkelingen, Aegon 
tussentijds bijvoorbeeld niet de premies 
kan verhogen en/of de pensioenen kan 
verlagen.

De discussie die momenteel woedt 
rondom pensioenfondsen gaat op dit 
moment dan ook grotendeels aan de 
pensioenen van de oefenmeesters 
voorbij. Van het tussentijds verlagen van 
pensioenen of verhogen van de premies 
zal in ieder geval geen sprake zijn. Wel 
zal uiteindelijk ook in de pensioenregeling 
van de oefenmeesters de verhoogde 
pensioendatum worden geïntroduceerd. 
Op welke wijze dit vorm gaat krijgen is 
helaas nog niet te zeggen.

Arco van der Veer 
Bestuurder van Stichting Contractspelersfonds 

KNVB (CFK). Het CFK is uitvoerder van de 

overbruggingsregeling voor contractspelers 

en ondersteunt de uitvoering van diverse 

collectieve regelingen binnen het betaalde 

voetbal waaronder de pensioenregelingen 

van de oefenmeesters en de contractspelers. 

Het CFK streeft ernaar om alle deelnemers 

zo optimaal mogelijk te informeren over hun 

pensioensituatie en combineert hierbij de 

gegevens uit de diverse regelingen om voor 

de deelnemers een zo compleet mogelijk 

beeld te schetsen. Hebt u een vraag over uw 

pensioen neem dan contact met ons op via 

0182-571171. We nemen graag uw situatie 

persoonlijk met u door.

'Op onze weg naar de subtop is de 

jeugdopleiding meegegroeid.'
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Door Rob Heethaar

Hans Westerhof voelt zich in Mexico als een God in Frankrijk. De 
geboren Achterhoeker werkt inmiddels al weer anderhalf jaar als 
technisch directeur bij het Mexicaanse Pachuca en verveelt zich 
geen moment. “Het bevalt mij hier heel goed. Ik had in eerste 
instantie getekend voor één jaar, maar zit nu in mijn tweede jaar. 
Dat zegt denk ik genoeg”, vertelt Westerhof via Skype. Voor 
de Nederlandse oefenmeester is Mexico geen vreemd land. In 
2003 verhuisde hij immers al naar Mexico om coach te worden 
van topclub Chivas Guadalajara. Westerhof werd oorspronkelijk 

aan de trainersstaf van Chivas toegevoegd als coördinator van 
de jeugdopleiding, maar nam in oktober 2003 de positie van 
hoofdtrainer over. In de periode daarna werkte hij ook nog bij 
zusterclub Chivas USA en het Mexicaanse Club Necaxa, om in 
2008 aan de slag te gaan bij Vitesse.

Pachuca de Soto 
“Mijn zoon Wout is de hoofdreden dat ik sinds de zomer van 2011 
in Pachuca de Soto zit. Hij zat al in Mexico en ik werd twee jaar > 

Hans Westerhof  
geniet elke dag in Mexico

Als je de kranten er op naslaat, dan komt Mexico bijna zonder uitzondering 

negatief in het nieuws. Natuurlijk is de drugsoorlog daar de belangrijkste reden 

van. Maar er valt toch ook wel goed nieuws te melden uit Mexico? “Jazeker”, 

stelt Hans Westerhof. “Het is een heerlijk land om te wonen. De mensen zijn 

zeer aardig. En de voetbalfaciliteiten zijn werkelijk geweldig.”

Seacon Logistics is dé logistieke ketenregisseur met een maritiem karakter.
Wereldwijde logistieke vraagstukken lossen we in samenwerking met onze
partners integraal op vanuit onze aanwezigheid in meer dan 75 landen.
Seacon Logistics loopt al meer dan 25 jaar voorop in het toepassen van het
multimodale transportconcept. Onze inlandlocaties aan spoor-, weg- en
waterterminals zijn het fundament van waaruit wij wereldwijd opereren.

Meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling sales,
tel. 077 - 327 55 55, stuur een e-mail naar info@seaconlogistics.com
of kijk op www.seaconlogistics.com
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geleden gevraagd om een analyse te maken van de club. Pachuca 
wilde graag volgens het model gaan werken dat wij bij Chivas 
al hadden gehanteerd. Ik heb toen wat op papier gezet over 
het opleiden van talent en de club heeft het boek van mijn zoon 
gelezen. Zo is het balletje gaan rollen.” Wout Westerhof ontfermt 
zich bij de oudste voetbalclub van Mexico over het jeugdteam 
onder 17 jaar. Daarnaast zorgt hij voor de verbinding tussen de 
jeugd en de hoofdmacht van de club. “Hij doet het heel goed”, 
zegt een trotse vader, die aangeeft dat het met alle jeugdteams 
van Pachuca prima gaat. “Eigenlijk draait alleen het eerste 
elftal op dit moment niet zo goed.” Halverwege de competitie 
(half november) bivakkeerde Pachuca op een teleurstellende 
dertiende plaats met ‘slechts’ 21 punten uit zeventien gespeelde 
wedstrijden, waardoor hoofdtrainer Hugo Sánchez het veld moest 
ruimen. De misschien wel beste Mexiaanse voetballer aller tijden 
kreeg bij Pachuca slechts zes maanden de tijd om de ploeg naar 
zijn hand te zetten. “Hugo is een fantastische man, maar je krijgt in 
dit soort landen gewoon weinig tijd om een ploeg te bouwen. Na 
drie nederlagen op rij komt er weer een nieuwe trainer.”

Accommodatie
In het eerste deel van de Mexicaanse competitie werd bij de helft 
van het aantal clubs de trainer ontslagen. “Dat geeft al aan hoe 
instabiel de clubs hier zijn”, stelt de inmiddels 64-jarige Hans 
Westerhof, die zich geen moment geroepen heeft gevoeld om de 
handschoen van Hugo Sánchez op te pakken. “Nee, dat wil ik 
niet meer. Ik ben ook fysiek niet meer in staat om dagelijks voor 
zo’n groep te staan”, vertelt de technisch directeur. “Ik ben begin 
2011 behoorlijk ziek geweest en gelukkig heb ik momenteel alles 
uitstekend onder controle. Ik ga nog wel regelmatig naar het 
ziekenhuis in Nederland. Ik probeer om de drie maanden terug te 
vliegen, maar soms gaat er iets meer tijd overheen.” Het leven in 
Zuid-Amerika doet Westerhof zichtbaar goed. “Het is hier meestal 
zo’n 25 graden, maar omdat we op 2.500 meter hoogte zitten 
staat er altijd een lekker koel briesje.” Over de accommodatie 

van Pachuca is de Achterhoeker meer dan lovend. “Ik heb in 
mijn carrière in de keuken mogen kijken van clubs over de hele 
wereld, maar dit is echt fantastisch! We hebben de beschikking 
over tien velden, die er allemaal magistraal bij liggen. Er zijn twee 
krachthonken, een zwembad, een revalidatiecentrum en er is hier 
zelfs een eigen school. Dit alles geconcentreerd op één geweldige 
accommodatie. Er komen dus geen busjes aan te pas om 
jeugdspelers op te halen en weg te brengen. Iedereen traint op 
dezelfde accommodatie en op dezelfde manier, volgens de visie 
van De Hollandse School.”

De Graafschap
Westerhof lijkt zijn imposante carrière dus in stijl af te sluiten. Of 
ziet hij in de nabije toekomst nog een adviserende rol voor hem 
weggelegd bij een Nederlandse club? Bij De Graafschap is zijn 
naam, voor een plek in de Raad van Commissarissen, immers 
al gevallen. “Ze hebben mij inderdaad gevraagd of ik mee wil 
denken. En ook Cambuur, waar ik zelf nog heb gevoetbald, 
heeft mij gepolst. Het zijn functies waar ik met alle plezier over na 
wil denken, maar ik richt mij voorlopig alleen op Pachuca. Mijn 
contract loopt nog tot medio 2013 en misschien blijf ik nog wel iets 
langer. Bij dat besluit speelt mijn vrouw ook een grote rol”, aldus 
Westerhof, die ondanks de grote afstand en het tijdsverschil van 
zeven uur op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in Nederland. 
“Om 20.00 uur ’s avonds kijken wij hier gewoon het Nederlandse 
journaal van 13.00 uur. En daarna kijken we vaak via uitzending 
gemist Pauw & Witteman. Zo hou je toch een binding.”

Match of the Day
Naast de dagelijkse actualiteit wordt in Mexico ook de 
Nederlandse voetbalcompetitie op de voet gevolgd door de familie 
Westerhof. “Het is een leuke competitie. Bovendien is het mooi om 
te zien dat steeds meer clubs zich mengen in de titelstrijd. De top 
is minder smal en dat maakt de wedstrijden interessant. Jammer 
genoeg wordt er in het televisieprogramma VI vaak geklaagd 
over het niveau. Maar ja, de Eredivisie is natuurlijk geen Premier 
League. En bovendien kan VI bij lange na niet tippen aan Match 
of the Day”, zegt de oefenmeester met een serieuze ondertoon. 
Om de eredivisiewedstrijden live te zien zit Westerhof vanwege het 
tijdsverschil vaak al rond 7.00 uur in de ochtend voor de televisie. 
“Het Nederlandse voetbal is zeer populair in Mexico en daardoor 
zendt Sky de topduels live uit. Al sinds de tijd dat Leo Beenhakker 

trainer werd van Chivas zijn de mensen hier fan van De Hollandse 
School. En tegenwoordig zijn natuurlijk Johan Cruijff als adviseur 
en John van ’t Schip als hoofdtrainer actief bij die club.”

Büttner
Als voormalig trainer van FC Groningen, PSV, Ajax, Willem 
II en Vitesse heeft Westerhof affiniteit met een aardig rijtje 
eredivisieclubs. Bij laatstgenoemde club werd hij in 2008 
kort voor de jaarwisseling de laan uit gestuurd. Dit tot grote 
teleurstelling van de vakman, die het prettig werken vond in 
Arnhem. “De entourage op Papendal was geweldig. Als je ’s 
ochtends het trainingsveld op kwam met de dauw nog boven 
het veld, dan was dat heerlijk.” In zijn korte periode bij Vitesse 
maakte Westerhof onder meer van de jongelingen Alexander 
Büttner en Ricky van Wolfswinkel vaste basiskrachten. “Vooral 
het verhaal van Büttner is hartstikke leuk. Ik weet nog goed dat 
hij als 10-jarig jochie samen met zijn vader voor het eerst bij 
Ajax kwam. Ik was destijds hoofd jeugdopleiding in Amsterdam 
en dat kereltje uit Doetinchem wilde graag bij Ajax komen 
voetballen. Zes jaar later koos hij alsnog voor Vitesse, maar nu 
speelt ie gewoon voor Manchester United. Zo kan het gaan.” 

Analyseren
Sinds het vertrek van Alexander Büttner is Marco van Ginkel in de 
selectie van Vitesse momenteel misschien wel het grootste talent 

uit de eigen jeugd. Hans Westerhof ziet hem graag spelen en 
hoopt dat de club hem nog een tijdje kan behouden.  
“Dit soort talenten moet je koesteren”, stelt de voormalig CIOS-
docent, die geldschieter Merab Jordania dan ook zeker niet als 
een plaaggeest ziet voor de Arnhemse club. “Hoe had de club 
er nu voor gestaan als hij niet was gekomen? Die vraag is veel 
relevanter.” Als voetballiefhebber geniet Westerhof echter niet 
alleen van de doorbraak van Van Ginkel. Hij geniet ook van het 
huidige aanvalsduo bij Manchester United. “Robin van Persie met 
de Mexicaan Chicharito vind ik een fantastische combinatie.” En 
de Achterhoeker zit bij wedstrijden van het Nederlands elftal - net 
als heel veel trainers - gewoon met een blocnote en een potlood 
voor de televisie. “Analyseren blijft ons vak en ik ben natuurlijk een 
fan van Oranje. Daarnaast vind ik de keuze van de KNVB voor 
Louis van Gaal als bondscoach heel goed. Ik ken Louis goed.  
Hij is een vakman in hart en nieren en ik heb heel veel vertrouwen 
in zijn vakkennis.” >
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‘We hebben tien 
magistrale 

trainingsvelden’

‘Mijn zoon Wout 
is de hoofdreden 
dat ik hier zit’



Vakbroeders
Zowel Westerhof als Van Gaal is een groot voorstander van De 
Hollandse School en dat verklaart meteen het verwantschap 
tussen beide heren. Een binding heeft Hans Westerhof ook 
nog altijd met Ron Jans. “Met Ron heb ik heel veel contact. In 
Nederland woont hij vlak bij ons in de buurt. Ik vind het jammer 
dat hij het bij Standard Luik niet heeft gered. Hij wist van te voren 
dat het een lastige klus zou worden, maar hij loopt daar niet voor 
weg. Bij Heerenveen had hij het in de beginfase ook moeilijk, maar 
uiteindelijk presteerde hij prima met de club. Bij Standard kreeg hij 
niet de kans. Soms word je terecht ontslagen, maar vaak ook niet. 
Dat is het risico van het vak.” Contact heeft Westerhof verder 

vooral nog met de vakbroeders Foppe de Haan, Jan Reker en 
Leo Beenhakker. Toevallig ook drie heren die aan de wieg hebben 
gestaan van de CBV. “De CBV blijft bijzonder. Ik ben altijd weer 
trots als ik in het buitenland Nederlandse trainers zie. Er is nog 
altijd veel vraag naar Nederlandse trainers, want wij hebben het 
gewoon goed voor elkaar”, stelt Westerhof, die na zijn periode hoe 
dan ook terugkeert naar Nederland. 

Golflessen
“Ik zal mij nooit vervelen. Ik heb naast het voetbal een brede 
interesse. Bijna alle sporten vind ik leuk. Ik hou er van samen met 
mijn vrouw te fietsen. En sinds kort volg ik weer golflessen”, vertelt 
Westerhof, die de lessen niet speciaal is gaan volgen om straks in 
Nederland regelmatig een potje te spelen tegen fervent golfers als 
Reker en Beenhakker. “Die kunnen het vast veel beter, want ik kan 
er werkelijk geen hout van. Ik zal nooit uitblinken in dit spel. Als ik 
een potje heb getafeltennist of achter de biljarttafel heb gestaan, 
dan kan ik na afloop heel goed analyseren wat ik fout heb gedaan. 
Maar bij golf heb ik geen idee wat er mis gaat. Hopelijk komt daar 
de komende tien jaar nog verandering in.”      
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Scoren met talent!
Op het Centre for Sports & Education (CSE) 
in Zwolle haalt ieder talent dagelijks het 
beste uit zichzelf. Of het nu in de school-
banken, in de zaal of op het veld is. Elke 
dag is anders, maar de passie voor sport en 
de ambitie om daarmee een professionele 
loopbaan te starten staan altijd centraal. 
Door goed onderwijs, sportspecifi eke 
trainingen en sportondersteunende lessen 
over bijvoorbeeld voeding, kracht en 
mentale aspecten worden talenten van 
A tot Z voorbereid op een toekomst als 
topsporter. Daarmee is het CSE uniek in 
Nederland.

Samenwerking PEC Zwolle
Op voetbalgebied werkt het CSE nauw 
samen met de jeugdopleiding van 
PEC Zwolle. Het overgrote deel van de 
jeugdspelers volgt onderwijs op het CSE. 
Zowel voortgezet- als beroepsonderwijs, 
ieder op z’n eigen niveau.
Andere sporten die aangeboden worden, 
zijn: acrogym, basketbal, golf, hippische 
sport, hockey, tafeltennis, tennis, volleybal, 
vrouwen voetbal, waterpolo en zwemmen. 
Klassen zijn samengesteld uit talenten 
van verschillende sporten, waardoor ze 
van elkaar kunnen leren. Het Centre werkt 
nauw samen met sportbonden, NOC* NSF, 
wetenschappers en deskundigen uit de 
sport.

Centre for Sports & Education
www.cse-zwolle.nl.
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‘Ik heb golflessen, 
maar kan er geen 
hout van’
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Nieuwe website CBV 
schilderachtig mooi

“Op basis van het concept ‘De Hollandse School’ zijn wij 
aan de slag gegaan met de online doorvertaling”, vertellen 
de specialisten van Websdesign. “Uitgangspunten waren: 
voetbal is een kunstvorm, de voetbaltrainers van nu zijn de 
cultuurdragers van De Hollandse School en de verspreiding van 
de Nederlandse trainers wereldwijd. De look-and-feel 
van de website is vanuit deze gedachte aangepakt. We zijn 
op zoek gegaan naar klassieke elementen die we konden 
gieten in een modern ogend geheel, met een knipoog naar 
het Hollandse verleden. De keuze voor klassiek ogende 

elementen zoals het font, de kleurstelling van het oranje 
(Nederland) in combinatie met het groen (de grasmat) en 
crème (klassiek papier) en het  vaantje en CBV-stempel 
dragen visueel bij aan het versterken van het concept.”

“Dit alles resulteerde in de nieuwe website www.coachesbv.nl 
waar wij met veel plezier en passie aan hebben gewerkt. 
De ambitie voor de toekomst is om samen dit platform 
‘interactief’ door te ontwikkelen waarin innovatie en 
functionaliteit voorop staan.” CBV geeft hiermee zichzelf en 
haar leden de kans zich elke dag uniek en naar eigen keuze 
te profileren. Als CBV-lid kun je je eigen CV invoeren, foto’s 
plaatsen en elke dag jouw eigen profiel aanpassen. 
De CBV vraagt alle leden vriendelijk de gegevens compleet 
te maken en actueel te houden. Als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, dan zal de voetbalwereld versteld staan. 
Het motto blijft: ‘Winnen doe je met z’n allen’. 

Aan het begin van het 

voetbalseizoen heeft Coaches 

Betaald Voetbal met trots haar 

nieuwe website gelanceerd. De 

communicatiespecialisten van 

Websdesign hebben op verzoek 

van de CBV een geheel nieuwe 

website ingericht en het resultaat 

is schilderachtig mooi. De site 

www.coachesbv.nl ziet er prachtig, 

gevarieerd en overzichtelijk uit 

en beantwoordt volledig aan de 

wensen en mogelijkheden van de 

huidige tijd.



Partner van

C r e a t i v i t e i t  e n  t e a m s p i r i t . . .  b e g i n t  b i j  e H p  H o t e l s
www.ehphotels.com

Op zoek naar een toplocatie 
voor uw trainingskamp en
sportmaaltijd?
Boek dan nu uw trainingskamp bij Golden tulip victoria
ter voorbereiding op het nieuwe seizoen!
golden tulip victoria in Hoenderloo heeft alle ingrediënten in huis voor 
uw perfecte voorbereiding.
•	 Eigen	voetbalveld	met	UEFA	licentie	en	Inmotio	tracking	systeem
•	 110	comfortabele	hotelkamers
•	 Massageruimtes,	fitness,	sauna,	binnen-	en	buitenzwembad
•	 Aparte	eetruimtes	en	jarenlange	ervaring	m.b.t.	sportmaaltijden	
	 en	trainingskampen

Wij verheugen ons om 

u te mogen verwelkomen.

VICTORIA - HOTEL

G o l d E n 	 T U l I p 	 V I c T o r I A • 	Woeste	Hoefweg	80	•	7351	Tp	Hoenderloo	
Tel:	+31	(0)	55	506	28	28	•	Fax:	+31	(0)	55	506	16	05	•	Email:	sales@goldentulipvictoria.nl

21

      Mohammed Allach 
bezorgd over concurrentiepositie

Het bestuur van Coaches Betaald Voetbal kijkt tevreden 
terug op de algemene ledenvergadering van woensdag 
17 oktober 2012. De opkomst in het Golden Tulip 
Hotel in Hoenderloo was wederom zeer goed en de 
vergadering verliep op rolletjes. Als speciale gast was 
Mohammed Allach aanwezig. De technisch manager 
van de KNVB ging aan de hand van tien stellingen in 
discussie met de leden.

CBV-voorzitter Leo Beenhakker opende de 
vergadering en heette iedereen van harte 
welkom. Vervolgens feliciteerde hij Cor Pot 
met de kwalificatie van Jong Oranje voor 
het Europees kampioenschap. Meteen 
na het welkomstwoord werd Erik ten Hag 
herkozen voor een nieuwe periode van 
drie jaar als bestuurslid technische zaken. 
CBV-directeur Gerard Marsman liet weten 
dat het Nederlands Trainerscongres in 
2013 wederom plaats heeft in Zwolle en 
wel op 10 mei, de vrijdag na Hemelvaart. 
Ook gaf hij aan dat het bestuur overleg 
heeft gevoerd met Ninon Kok van de KNVB 
over de aanscherping van de Gedrags- en 

Erecode CBV. En bij het benoemen van 
de juridische zaken kwam aan de orde 
dat juridische ondersteuning niet per 
definitie gratis is. Dit in tegenstelling tot wat 
enkele leden dachten. Marsman blikte 
tijdens de vergadering verder terug op het 
geslaagde G-voetbaltoernooi. Hij bedankte 
iedereen die had meegewerkt aan de 
fantastische dag en gaf voor eenieders 
planning alvast door dat het toernooi 
in 2013 hoogstwaarschijnlijk op 31 juli 
wordt gehouden. Tot slot nam bestuurslid 
Mario Captein het woord. Hij deelde aan 
de aanwezigen mede dat het bestuur, 
voorafgaand aan de ledenvergadering, een 
presentatie had gekregen van Triple Double 
over de commerciële plannen. De plannen 
zijn door het bestuur goed ontvangen en 

krijgen zeker nog een vervolg. Daarnaast 
gaf Captein aan dat de jaarcijfers van 2012 
in de ledenvergadering van maart 2013 
worden gepresenteerd.             

Na de pauze was de microfoon voor 
Mohammed Allach. De technisch manager 
van de KNVB legde de CBV-leden tien 
uiteenlopende stellingen voor. Met behulp 
van stemkastjes kon iedereen bij elke stelling 
zijn of haar mening geven. Dit resulteerde 
in enkele open discussies, waarbij de 
beloftencompetitie vaak ter sprake kwam. 
Door meerdere leden werd aangegeven 
dat de Nederlandse beloftenteams te 

weinig op de proef worden gesteld. Ze 
krijgen te weinig weerstand, spelen zonder 
enige druk en doen geen tot nauwelijks 
wedstrijdhardheid op. Een mening die 
Allach deelt. Hij gaf zelfs aan bezorgd te 
zijn over de concurrentiepositie van het 
Nederlandse voetbal in de komende jaren. 
Allach: “De halve wereld is in Nederland op 
bezoek geweest om te horen hoe wij het 
opleiden van jeugd organiseren. Met een 
terechte grote glimlach hebben we al onze 
kennis gedeeld, zonder dat we klaar waren 
om zélf alweer twee stappen verder te zijn. 
Ik heb het gevoel dat voetballend Nederland 
de urgentie niet ziet van wat er aan de gang 
is. Op tal van plekken in Europa, maar 
ook in Azië, zijn bonden en clubs aan de 
slag met meer financiële middelen dan 

wij én met op termijn een groter potentieel 
aan talenten.” Als voorbeeld noemde 
de technisch manager de Duitsers. “Die 
hebben inmiddels de competitiestructuur 
in hun jeugdvoetbal veranderd. Ook 
Duitsland laat bij de A- en B-jeugd nu 
de beste spelers tegen elkaar uitkomen. 
En de tweede elftallen zijn in Duitsland 
geïntegreerd in de seniorencompetities. 
Een talent uit een beloftenteam moet 
bijvoorbeeld knokken op het niveau van 
de Derde Bundesliga of de Regionalliga 
met topamateurs. In Nederland zijn we 
zelf verantwoordelijk voor een essentieel 
gat tussen de A1 en het eerste elftal. In 

dat gat gaat nog teveel talent verloren”, 
stelde Mohammed Allach. “Tegelijkertijd 
is Duitsland als land met tachtig miljoen 
inwoners met de opleiding voor trainer-
coaches aan de slag gegaan. Met scouting 
en de ontwikkeling in speelwijze. De 
nationale teams willen nu de bal om initiatief 
te nemen, creatief voetbal te spelen en te 
domineren net als wij. En nieuwe generaties 
spelers en trainers groeien hier nu mee op. 
Het gevolg? Het opleidingstraject van Duitse 
talenten loopt al niet meer parallel aan dat 
van ons. Het traject in Duitsland is langer 
en uitdagender en eindigt ook nog eens in 
een topcompetitie als de Bundesliga, terwijl 
je bij ons in de Eredivisie debuteert. En het 
verschil zal de komende jaren alleen nog 
maar toenemen.”

'De halve wereld is in Nederland op bezoek geweest 
om te horen hoe wij het opleiden van jeugd organiseren.'



Hoe bevalt het in Bangalore (India)?
Mijn werkgever, Ozone Group (een firma 
die zich bezighoudt met aan- en verkopen 
van grond en huizen), probeert alles zo in 
te richten voor me dat ik mijn werk naar 
behoren kan doen. Ik heb het eerste jaar in 
een hotel gebivakkeerd, maar zit inmiddels 
in een comfortabel appartement midden in 
de stad Bangalore. Op vijf minuten rijden 
met de riksja van het enige voetbalstadion 
dat de stad rijk is. In het appartement is 
WiFi aangelegd en dat is zeer prettig als je 
zo ver van huis bent. Internet is van grote 
waarde als je in het buitenland werkt. Het 
is bijna één van de primaire voorwaarden 
in het contract.

Hoe gaat het op sportief gebied in 
India?
Het land is voor het grootste gedeelte 
georiënteerd op cricket. Overal wordt 
dit spel gespeeld. De meeste scholen 

hebben bijna geen ruimte vrijgemaakt voor 
andere vormen van sport. Ook voetbal 
krijgt nauwelijks aandacht. De FIFA ziet 
dat graag anders en richt zich er nu op 
om meer voetbaltrainers op te leiden 
in het ‘grassroots’ milieu. Verder ben ik 
hier overigens niet de enige Nederlandse 
trainer in India. Wim Koevermans is sinds 
kort verantwoordelijk voor het nationale 
team. En Rob Baan werkt nu alweer ruim 
een jaar als technisch directeur voor de 
AIFF, de Indiase voetbalbond. Maar het 
moge duidelijk zijn dat het geen makkelijke 
taak is om het voetbal hier naar een hoger 
niveau te brengen. Ik noem als voorbeeld 
Bangalore: een stad van tien miljoen 
inwoners, maar er is hier geen enkele 
jeugdcompetitie. India staat op de 169ste 
plaats op de FIFA-ranking, dus dat zegt 
wel het een en ander.

Hoe is het gesteld met de facilitei-
ten in India?
Bangalore heeft slechts één voetbal-
stadion, waar zo’n 30.000 toeschouw-
ers in kunnen. De scholen, lokale privé 
initiatieven en voetbalacademies - zoals 
ze zichzelf noemen - moeten het vooral 
stellen met zandgronden en/of verharde 
velden. Gras zie je zelden en als er wel 
gras is wordt het kaal gevreten door de 
koeien die je zo af en toe rond een veld ziet 
lopen. Zelfs in het stadion zijn deze dieren 
aanwezig. Gelukkig zijn ze wel zo slim om 

het kunstgras met rust te laten. Kortom: 
de voetbalfaciliteiten zijn onvoldoende. 
In heel India zijn er slechts vier tot zes 
kunstgrasvelden. En dat op een bevolking 
van 1,2 miljard mensen. De scouting doe 
ik veelal in de slams. Voor kleine partijtjes 
probeer ik ‘talenten’ naar de Ozone 
Football Academy te krijgen.  
Het grote voordeel is wel dat wij gebruik 
kunnen maken van het stadion, hoewel 
lokale competities - plus allerlei 
commerciële particuliere initiatieven 
- voorrang krijgen. Al met al niet ideaal.

Met welke Europese competitie is 
de competitie in India te vergelijken?
Het afgelopen jaar was Bangalore één club 
rijk die op het hoogste niveau speelde in 
de I-League, HAL genaamd. Inmiddels is 
die club gedegradeerd. Het niveau van die 
competitie is minder dan de Nederlandse 
hoofdklasse voor amateurs. Dat kan ook 
haast niet anders, want in slechts een paar 
provincies is er sprake van een jeugdcom-
petitie. Veelal zie je één- of tweedaagse 
toernooien in plaats van een competitie.

Wie zijn de topspelers?
Sunil Chhetri (28) speelt voor Sporting 
Lissabon en Subrata Pal (26) staat onder 
de lat bij Prayag United. Twee topspelers 
voor India. Verder zijn er weinig spelers die 
buiten India spelen. Die zijn op één hand 
te tellen. 

Met welke mensen ga je buiten het 
voetbal veel om?
Ik ben hier sinds oktober 2011 en in de 
eerste periode heb ik samen met 
Gerard Nijkamp de scouting en trainingen 
gedaan. Dan spreek je uiteraard veel met 
elkaar af. Maar inmiddels is Gerard actief 
als technisch directeur bij PEC Zwolle. 
Ik ga nu veel om met de mensen die 
direct betrokken zijn bij de Academy. 
Ook buiten het voetbal. Als Rob Baan 
langskomt is het uiteraard prettig om 
weer even je eigen taal te kunnen 
spreken en voetbaltechnisch een 
aantal zaken door te spreken. 

Is de inbreng van buitenlandse 
coaches groot?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. 
Wat ik wel kan aangeven is dat de lei-
dinggevenden in een aantal districten ver 
boven de 70 jaar zitten en moeite hebben 
om noodzakelijke veranderingen door te 
voeren. Sterker nog, ze houden zelfs 
gewenste ontwikkelingen tegen. Posities 
hier worden per generatie doorgegeven 
en zijn helaas niet democratisch gekozen. 
Ik krijg van Ozone gelukkig alle vrijheid om 
de spelers te selecteren en te trainen zoals 
ik dat graag wil. Ook het trainingsmateriaal 
dat ik graag wil hebben wordt aange-
leverd. Er zijn bijvoorbeeld geen aluminium 
verplaatsbare doelen te krijgen in India, 
dus moesten er doelen worden ingevoerd. 

Voetbaltechnisch gezien kan ik mijn gang 
gaan en dat is wel zo belangrijk!

Wat is jouw doel met de Ozone 
Football Academy?
De eigenaar van de Ozone Group is een 
voetbalfanaat. Hij heeft aangegeven wat 
ie graag ziet gebeuren. Als het enigszins 
kan jeugdspelers scouten en opleiden, 
zodanig dat ze binnen tien jaar uit kunnen 
komen op het hoogste niveau in India. 
Met name kinderen uit de slams wil hij de 
kans geven om via voetbal een positie 
in de maatschappij te laten verwerven. 
Een pure idealist dus. Ik heb mij in eerste 
instantie voor twee jaar verbonden. Ik 
wil graag een selectie van zo’n twintig 
jeugdspelers klaarstomen om zich te 
meten met de Europese standaard, zo-
als ik dat destijds ook in Zuid-Afrika heb 
gedaan. Voorlopig zijn die spelers daar 
nog lang niet aan toe en dus is er veel 
werk aan de winkel. Met de AIFF (Rob 
Baan) is afgesproken om op korte termijn 
ook de Academy voor spelers onder 14 
jaar te gaan coachen. De faciliteiten zijn 
bijna klaar. Een volledige voetbalschool in 
het stadion waar de spelers permanent 
verblijven. Weer een uitdaging om de 
tanden in te zetten. 

Hoe verloopt de communicatie 
met de spelers?
Ik heb op dit moment te maken met drie 
leeftijdscategorieën: 8-10, 11-12, en 
13-14. De meeste jeugdspelers spreken 
wel Engels. De spelers zijn zeer open en 
makkelijk benaderbaar. Bij de jongste 
categorie verloopt de communicatie 
stroever en gaat het vooral via de ouders. 
Wat de voetbaltaal betreft kan ik gelukkig 
gebruikmaken van lokale coaches, die 
mij dagelijks assisteren in de praktijk. 
Verder maak ik regelmatig  gebruik van 
videobeelden om ze te confronteren 
met eigen tekortkomingen. En ik laat 
ze zelf een zogenaamd technisch 
beoordelingsformulier invullen, dat ik 
persoonlijk met ze nabespreek. 
Daar neem ik de tijd voor.

Wat is de kwaliteit van de trainers 
in India?
Ik heb in het afgelopen jaar vijftig lokale 
coaches op een vierdaagse cursus 
gehad. Slechts weinigen konden voldoen 
aan de eisen die we hadden gesteld om 
te kunnen participeren in onze Football 
Academy. Ik ben niet de enige die daar 
mee te kampen heeft. Ook Rob Baan 
tracht via cursussen kwalitatief goede 
coaches binnen te halen, die mede 
inhoud kunnen geven aan de nieuw op 
te richten landelijke academies welke 
opereren onder de vlag van de AIFF. 
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Nico Labohm 

Wanneer keert Nico Labohm terug 
in Nederland?
In principe werk ik ongeveer twee 
maanden achter elkaar om vervolgens 
voor een mini-break terug te vliegen 
naar Nederland. Ik heb deze breaks 
nodig om de accu weer op te 
laden. Sinds 2000 werk ik nu in het 
buitenland. Na achtereenvolgens 
Hong Kong, Zuid-Afrika en Rusland 
is nu India mijn werkgebied. Maar 
nergens is het zo goed geregeld als 
in Nederland. Toch blijft het uitdagend 
om elders wat neer te zetten. Het 
avontuur blijft trekken.

Nico Labohm

‘Je ziet zelfs koeien in het stadion’ 



Hoe bevalt het in Washington?
Het bevalt mij prima. Het leven is prima 
hier en het werkklimaat is fantastisch.

Hoe gaat het op sportief gebied 
met DC United?
Het eerste elftal heeft de play-offs dit 
seizoen gehaald. Dat ging niet makkelijk, 
maar ze hebben het gelukkig gered. In 
de play-offs werd allereerst afgerekend 
met New York Red Bulls, maar de 
Conference-finale tegen Houston ging 
helaas verloren.  Uit werd het 3-1 voor 
Houston en thuis 1-1. Daarnaast gaat het 
met de Academy heel goed. We hebben 
de omschakeling gemaakt van 4-4-2 

naar 4-3-3. In eerste instantie hadden de 
spelers heel veel moeit met het systeem, 
maar na een aantal weken maakten ze 
een geweldige progressie. Bovendien 
hebben we de trainingsmethodes 
veranderd en proberen langzamerhand 
de denkwijze te veranderen. Amerikanen 
houden van winnen, alleen winnen. 
Het maakt ze niet uit hoe, als ze maar 
winnen. Die denkwijze proberen wij te 
veranderen. Wij willen uiteraard ook 
winnen, maar op een manier zoals het 
hoort. Verliezen en goed spelen is ook 
winnen, alleen Academy gericht U18, 
U17, U15, U14 en U13.

Hoe is het gesteld met de 
faciliteiten in Washington?
De faciliteiten voor het eerste 
elftal zijn goed. Voor de jeugd is 
het daarentegen iets minder goed 
geregeld. Hopelijk komt daar volgend 
jaar verandering in. DC United is 
bezig met de nieuwe eigenaar om 
een nieuw stadion te bouwen, annex 
jeugdcomplex. We trainen hier nu op 
één kunstgrasveld en dat is eigenlijk 
te weinig.

Met welke Europese 
competitie is de Major League 
Soccer te vergelijken?
Ik denk met de competitie in België 
en de competities in de 
Scandinavische landen.

Wie zijn de topspelers? 
Dwayne Rosario is de topspeler bij 
DC United. Daarnaast heb je natuurlijk 
David Beckham, Thierry Henry en 
Alessandro Nesta.  Maar er lopen nog 
meer spelers uit Europa rond.

Hoe verloopt de communicatie 
met de spelers?
Dat verloopt goed. Ze verstaan 
mijn Engels.

Wat is de kwaliteit van de 
trainers in de Verenigde Staten?
Je hebt goede en minder goede 
trainers, maar ze zijn niet zo opgeleid 
als de Nederlanders. De hoofdcoach 
van DC United heeft een diploma, maar 
dit kan hij alleen in de Verenigde Staten 
gebruiken. Het heeft ook te maken 
met de kwaliteiten van de spelers, die 
in het verleden eigenlijk niet goed zijn 
opgeleid. Op de Academy lopen ze 
aardig achter, 
maar ze hopen een inhaalslag 
te maken in de komende jaren. 
Opleidingen bestaan pas vijf of zes jaar 
voor de jeugd, maar hebben de laatste 
twee jaar een opmars gemaakt.

Met welke mensen ga je buiten 
het voetbal veel om?
Ik ga vaak om met de mensen van de 
Nederlandse ambassade. Tenminste 
als ik tijd heb, want over het algemeen 
werk ik zo’n tien tot twaalf uur per dag. 

Is de inbreng van buitenlandse 
coaches groot?
Valt relatief gezien wel mee. Het 
probleem is dat je niet zomaar het 
land in komt. Niet iedereen kan hier 
komen coachen, je moet wel een 

speciale achtergrond hebben. Een 
werkvergunning krijg je voor twee jaar 
en die van mij liep af op 31 december 
2012, maar is inmiddels verlengd voor 
twee jaar tot 31 december 2014. Daar 
is wel heel veel werk voor gedaan van 
de kant van DC United. Het verkrijgen 
van een nieuw werkvisum was niet 
makkelijk, maar ze wilden mij graag 
behouden voor de club. Beide partijen 
hebben heel veel respect voor elkaar. 

Wat is jouw doel met DC 
United?
Mijn ambitie is om hoofdcoach te 
worden. En met de Academy wil ik 
graag de beste zijn aan de oostkant 
of van de Verenigde Staten. 
Aardig doel, maar is te doen in vijf 
tot acht jaar.
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Sonny Silooy

Wanneer keert Sonny Silooy 
terug naar Nederland?

Voorlopig niet. Ik heb net bijgetekend 
tot 1 januari 2015, maar misschien 

blijf ik wel langer.
 

Sonny Silooy

'Amerikanen houden van winnen, alleen winnen. 
Het maakt ze niet uit hoe, als ze maar winnen.' 

'Werkklimaat is fantastisch'



27

Lesley die voor het eerst gaat voetballen bij Victoria ‘28 uit 
Enschede. Eigenlijk nog te klein en te jong, maar wat was 
hij dapper. Hard rennen kon hij toen al, maar zijn oudere 
tegenstandertjes kegelden hem vaak omver. Omdat ze groter 
waren en sterker. Les vond voetbal leuk, maar ging een jaar 
later bij SV Lelystad F3 keepen. Even geen tackles meer, moet 
hij hebben gedacht. 

Papa vond het niet echt geweldig, maar gelukkig ging hij later 
weer voetballen. Steeds mooier, steeds prachtiger vond hij 
het… voetbal het werd al bijna een passie. Trucjes met de 
bal, buitenom passeren, een voorzet en af en toe pikte hij een 
doelpuntje mee. Het was Lesley ten voeten uit. 

De eerste wedstrijd van Sven vergeet ik ook nooit meer, 
het was uit bij Unicum. Hij heeft gerend en gerend, zelden 
de bal geraakt, maar wat een ijver en een doorzettings-
vermogen had dat mannetje. Opgeven kwam niet in zijn 
woordenboek voor. Wat een doorzetter. Maar Sven vond 
voetbal eigenlijk niks aan en ging later drummen. Drummen 
was zijn sport. Een moeilijke, maar het ging steeds beter. Ik 
heb fantastische herinneringen aan twee kanjers van zonen en 
die kwamen deze zaterdag opborrelen, toen ik met Lyns op 
weg was naar Sportclub Deventer. 

Naar zijn eerste voetbalstappen bij een echte voetbalclub. 
Naar zijn eerste wedstrijdjes op een echt veld. Het zou nooit 
meer zaterdag worden, dacht ik altijd. En natuurlijk is dat zo. 
Maar ik zag Lyns al trucjes doen, buitenom passeren en een 
voorzet geven, af en toe een doelpuntje meepikken en vooral 
rennen, rennen en niet opgeven. Wat een doorzetter… 

Het was weer een klein beetje zaterdag.

Een klein 
beetje 
zaterdag
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CBV-leden hebben over het 

algemeen een positief beeld van 

de vak- en belangenvereniging 

Coaches Betaald Voetbal, maar het 

kan beter. Die conclusie mag wel 

worden getrokken uit de enquête 

die door student Thomas Jongma is 

afgenomen. De enquête is door 172 

leden ingevuld. Bij de eerste vraag - 

Wat is uw mening over de CBV? - is 

108 keer ‘goed’ aangekruist en 49 

keer ‘zeer goed’. Slechts drie leden 

geven een onvoldoende.

Michel Boerebach

Lyns, mijn zoontje van 5 jaar, heeft begin 

september zijn eerste voetbalstappen op een 

echt veld gezet bij de mini’s van Sportclub 

Deventer. Het was een zaterdagochtend 

om nooit meer te vergeten. Wakker worden 

met een herkenbaar gevoel. Een gevoel 

dat ik al vaker mee had gemaakt, het 

zaterdagochtendgevoel van een vader die 

naar zijn voetballende zoon gaat kijken. 

Een gelukzalig moment dat alle vaders 

herkennen en koesteren. Maar een gevoel 

dat mij werd ontnomen… 

Een herbeleving had ik begin september. 

‘Positief beeld over CBV, 
maar het kan beter’

De tweede vraag van de enquête - 
Zijn er nog verbeterpunten voor de 
CBV? - is misschien wel de meest 
interessante. Maar liefst 122 leden geven 
aan geen verbeterpunten te hebben. 
Daarnaast komen vijftig leden met enkele 
suggesties. Door de CBV-leden die 
werkzaam zijn in het buitenland is dit de 
meest gemaakte opmerking: Er moet een 
oplossing komen voor de licentieregeling 
voor coaches in het buitenland. Een 
andere wens van een CBV-lid in 
het buitenland is: Het Nederlandse 
trainersgilde moet in het buitenland meer 
worden gepromoot met seminars, clinics 
en demonstratietrainingen. En weer 

een andere collega is van mening dat 
de CBV een actievere rol kan vervullen 
bij het werven van werkgelegenheid 
in het buitenland. Aanvullend daarop 
stelt iemand dat de lijntjes met de 
buitenlandse coaches korter moeten 
worden, aangezien juist die mensen 
sneller ontwikkelingen op bijvoorbeeld het 
gebied van vacatures signaleren.

Bij de opmerkingen van de specialisten 
valt vooral op dat er behoefte is aan een 
speciale werkgroep voor specialisten. 
Men wil graag meer met elkaar in gesprek 
komen en discussiëren, om innovatief 
te blijven op elk gebied. Ook vraagt een 
CBV-lid om een bijscholingsmoment 
per doelgroep. En stelt één van de 172 
coaches dat er meer aandacht moet 
komen voor het belang van jeugdtrainers.

Naast de reeds genoemde opmerkingen 
komen uit de enquête nog enkele 
tientallen uiteenlopende verbeterpunten 
naar voren. Zo schrijft iemand dat 
er door de CBV een stelling in moet 
worden genomen inzake het technisch 
beleid van de KNVB. Er is behoefte 
aan meer bijscholingsmomenten en de 
inhoud van de bijscholing kan beter. Het 
puntensysteem voor de trainerslicentie 
mag over hogere eisen beschikken. Er 
moet een duidelijker pensioenoverzicht 

komen. En de combinatie van 
vakvereniging en belangenvereniging is 
soms ingewikkeld. Tot slot zijn er nog 
twee CBV-leden met een uitgesproken 
mening over de ledenvergadering. De één 
stelt dat de ledenvergadering een farce 
is. En de ander vindt dat de CBV er voor 
moet waken dat de vereniging geen ‘Old 
boys’ netwerk wordt. Hij schrijft verder 
dat het soms wel een beetje lijkt op een 
ouderwets/conservatief gezelschap.

De CBV wil hierbij alle leden die hebben 
meegewerkt aan de enquête bedanken. 
Alle opmerkingen en verbeterpunten 
worden serieus genomen en 
meegenomen in het proces om de CBV 
naar een hoger niveau te brengen.            

Thomas Jongma
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