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Hoe groot de druk van buitenaf ook is en 

welke problemen zich ook aandienen, als 

trainer/coach word je geacht om sterk te 

zijn, een voorbeeld te geven en te blijven 

presteren. Tijdens de voorbereiding 

van dit voorwoord kreeg ik een artikel 

onder ogen van dr. Dorian Dugmore 

(PhD Cardiovascular Medicine). Het 

artikel droeg als titel: ‘Veerkracht leidt 

tot resultaten’. De inhoud van het artikel 

wil ik jullie niet onthouden. Volgens dr. 

Dugmore heeft recent wetenschappelijk 

onderzoek uitgewezen dat veerkrachtige 

mensen tot 85 procent beter presteren 

en een betere werk-leven balans 

hebben dan hun minder veerkrachtige 

tegenpolen. Maar veerkracht heeft niet 

alleen invloed op presteren. Mensen die 

beschikken over veerkracht hebben tot 

50 procent minder last van angst en 

depressie, hebben een beter immuun 

systeem, slapen beter, worden frisser 

wakker en hebben 22 procent minder 

kans op een hartaanval. Bovendien en 

niet onbelangrijk; ze leven gemiddeld 15 

jaar langer.

Hoe is dit alles te verklaren?

In termen van gezondheid is veerkracht 

het wapen om de stress, waaraan de 

trainer/coach bloot staat, te reguleren en 

beheersbaar te maken en te voorkomen 

dat deze stress leidt tot hart-problemen. 

Logische vraag hierbij is natuurlijk hoe 

je je eigen veerkracht-waarde kunt 

verhogen en/of verbeteren? Van groot 

belang is dat je leert je te focussen op de 

zaken die je zelf direct kunt beïnvloeden 

en door jouw gedrag kunt veranderen. 

Daarnaast is het net zo belangrijk om 

niet te veel tijd te besteden aan alle 

zaken die je bereiken, maar die je niet 

kunt beïnvloeden. Gun jezelf elke dag 10 

minuten de tijd om totaal te ontspannen. 

Diepe in- en uitademingsoefeningen 

helpen zeker ook. Op termijn helpt het 

je hartritme te verlagen en je te helpen 

helder te denken en beslissingen beter af 

te wegen. Dat helpt je weer om beter om 

te gaan met je directe omgeving en een 

goede band op te bouwen met je familie 

en collega’s. Dit alles wilde ik jullie zo 

vlak voor de Kerst niet onthouden. 

Namens bestuur en directie van 

Coaches Betaald Voetbal wens ik jullie 

fijne kerstdagen en een gezond en 

gelukkig 2014. 

 

Gerard Marsman

Directeur CBV 
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Onze vereniging is nog steeds groeiende. Ook het afgelopen jaar heb-

ben we weer veel tijd gestoken in het verbeteren van onze service en 

dienstverlening. Met Websdesign zijn we in de slag geweest om de 

site verder te verbeteren en te zorgen voor een Engelstalige versie. De 

samenwerking met Efrem Leigh is geëvalueerd en daarmee hopen we 

het digitale aanbod aan ‘Jobs in Football’ uit te breiden. En met Martie van der Veer van Servicepunt Top-

sporters hebben we nu een vast aanspreekpersoon voor alle UWV-zaken. Er is een nieuwe 3-jarige CAO 

tot stand gekomen en de overdracht van de pensioenregeling is door en met AEGON en CFK besproken 

en voltooid. In Bilderberg hebben we een prachtige nieuwe horeca-partner gevonden en met ABN AMRO, 

Eisma, Intersport en TenCate/Greenfields is de samenwerking verlengd.
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‘Verantwoordelijkheid 
kun je niet delegeren’

Het bestuur van Coaches Betaald Voetbal kijkt tevreden terug op 

de algemene ledenvergadering van woensdag 16 oktober 2013. 

De opkomst in Bilderberg Hotel ’t Speulderbos in Garderen was 

zeer goed en de vergadering verliep gesmeerd. Als speciale gast 

was Michel Bruyninckx uitgenodigd. De Belgische trainer gaf een 

interessante presentatie over breincentraal leren in het voetbal. 

CBV-voorzitter Leo Beenhakker opende de vergadering en 

heette iedereen van harte welkom. Vervolgens complimenteerde 

hij de begeleiding en technische staf van het Nederlands 

elftal met de wijze waarop kwalificatie voor het WK in 

Brazilië is bewerkstelligd. “Het spel van Oranje was in de 

kwalificatiewedstrijden van een hoog niveau en dat is natuurlijk 

ook goed voor de naam en faam van ons als Nederlandse 

trainers”, stelt Beenhakker, die daarna snel overschakelde 

naar de trainerssituatie bij FC Twente. “Die is niet zoals het 

hoort en daarom hebben we de afgelopen maanden meerdere 

gesprekken gevoerd met de KNVB om dit aan te vechten. 

Voetbaltrainer is immers een vak. Daarvoor zijn door de UEFA 

reglementen en licentievoorwaarden opgesteld, die door de 

clubs zijn goedgekeurd. En als je niet bevoegd bent, dan is dat 

jammer.” Het CBV-bestuur is in deze kwestie bewust niet via de 

media naar buiten getreden en benadrukt dat het hier niet om 

de persoon Alfred Schreuder gaat. “Don’t take it personal. Want 

voor FC Twente is de situatie ongetwijfeld goed en voor Alfred 

Schreuder ook. Maar verantwoordelijkheid voor coaching kun 

je niet delegeren. En voor wat betreft de verantwoordelijkheid 

naar onze leden zijn wij ook verplicht hierop te anticiperen. 

Zeker gezien de huidige arbeidsmarkt. Dus wij hebben medio 

augustus al een brief gestuurd naar de voorzitter van de Licentie-

commissie, naar het Bestuur Betaald Voetbal en een CC naar de 

voorzitter van FC Twente, maar zijn nog altijd in afwachting van 

een officieel antwoord." 

 

Voordat er werd overgegaan tot de bestuurszaken namen CBV-

voorzitter Leo Beenhakker en Gerbert Tiecken van Eisma Media 

Groep de pen ter hand voor het tekenen van een nieuw contract. 

De CBV werkt al zo’n tien jaar tot volle tevredenheid samen 

met Eisma/De VoetbalTrainer en die samenwerking is tijdens 

de ledenvergadering met drie jaar verlengd. De overeenkomst 

voorziet onder andere in een collectief abonnement op De 

VoetbalTrainer voor alle CBV-leden en de samenwerking bij 

het jaarlijkse Nederlands Trainerscongres en de Rinus Michels 

Awards. “De samenwerking is meer dan uitstekend, dus wij zijn 

blij met deze continuering”, aldus Beenhakker, die tijdens de 

behandeling van de bestuurszaken de aanwezigen allereerst 

vroeg om Pieter Huistra voor een nieuwe periode van drie 

jaar te benoemen tot bestuurslid technische zaken. En nadat 

Huistra was herkozen gingen ook de handen omhoog voor de 

voorzitter zelf, die dus nog zeker drie jaar de hamer ter hand 

neemt. “Bedankt voor het vertrouwen. Ik vervul deze functie met 

alle plezier, al blijf ik ook kritisch ten opzichte van mijzelf.” Voor 

bestuurslid Erik ten Hag hoefde er niet te worden gestemd, want 

hij heeft - vanwege de afstand tussen Nederland en München 

- besloten af te treden. “Wij gaan zorgvuldig op zoek naar een 

nieuw bestuurslid en hopen diegene in maart 2014 aan u te 

presenteren.” 

 

Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten met een presentatie 

van de Engelsman Simon Taylor, Head of Policy EU Athletes, 

over het belang van integriteit binnen de voetbalsport. Zijn plaats 

achter de microfoon werd na de onderbreking ingenomen door 

Michel Bruyninckx. De Belgische oefenmeester deelde in een 

kleine twee uur, met behulp van sheets en videobeelden, zijn 

visie op breincentraal leren in het voetbal. Hier volgen enkele 

one-liners die tijdens zijn relaas voorbij kwamen: ‘Wij kijken met 

onze hersenen, niet met onze ogen’, ‘Emoties versterken je 

geheugen’, ‘Talent is niet aangeboren, talent groeit’ en ‘Presteren 

is niet per definitie leren.’ De voetballer die tijdens de presentatie 

van Bruyninckx meerdere malen ter sprake kwam was Dries 

Mertens. De voormalig speler van onder andere FC Utrecht en 

PSV is één van de meest vooraanstaande exponenten van de 

visie van Michel Bruyninckx.

 

Zie pagina 21 voor een uitgebreider verslag van 
de presentatie van Michel Bruyninckx.

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

Foto's Proshots



Nivellering in de 
Nederlandse competitie
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Maakt dit de competities aantrekkelijker? 

Wat zijn de oorzaken van deze 

nivellering in het betaald voetbal? 

Is deze ontwikkeling goed voor het 

Nederlandse voetbal? Deze vragen 

worden met enige regelmaat gesteld in 

allerlei televisieprogramma’s. De mensen 

die bij die gelegenheden analyseren 

zijn vaak onvolledig geïnformeerd en 

niet voldoende op de hoogte van de 

werkelijke dagelijkse situatie bij clubs. 

Net als in de politiek doet populisme het 

goed in de media. Professionals kunnen 

in de huidige situatie een aantal trends 

herkennen. Door de minder rooskleurige 

financiële situatie bij veel clubs worden 

de selecties ingekrompen en de 

duurdere (vaak betere) spelers sneller 

verkocht of daar wordt het contract niet 

van verlengd. Bij de topclubs worden 

de talenten op steeds jongere leeftijd 

verkocht aan Engelse, Duitse of Spaanse 

clubs. Hierdoor worden de nog jongere 

talenten sneller dan voorheen voor de 

leeuwen geworpen. Veel clubs scouten 

vanuit een economisch perspectief. En 

ook alleen nog maar naar jonge spelers, 

omdat die na een jaar of twee jaar nog 

financieel iets kunnen opleveren.

 

Feit is dat de gemiddelde selectie in 

de Eredivisie steeds jonger wordt. 

Spelers die nog midden in hun 

ontwikkeling zitten moeten onder druk 

van de verwachtingen van media en 

supporters elke week hun team naar een 

overwinning leiden. Ze missen hiervoor 

de inzichten en ervaringen die nodig zijn 

om lastige momenten in wedstrijden te 

herkennen en op te lossen. De fouten die 

in het ontwikkelingsproces onvermijdelijk 

zijn worden breed uitgemeten in de pers 

en leggen een extra druk op de jonge 

talentvolle voetballer. Toch is het goed 

dat jonge spelers een podium krijgen om 

hun kunsten te laten zien.

De mentale weerbaarheid wordt 

beproefd en de spelers leren omgaan 

met de emoties die horen bij de druk van 

het presteren. Om talenten te helpen in 

hun ontwikkeling zouden de clubs aan 

hun selectie drie of vier ‘goede oudjes’ 

moeten toevoegen, die als mentoren 

kunnen en willen optreden. Natuurlijk 

moeten zij ook sportief kunnen bijdragen 

aan positieve resultaten. 

Het belang van hun aanwezigheid mag niet worden onderschat. 

De trainer zal deze ervaren spelers een belangrijke rol moeten 

geven in het teamproces. Hij zal ze mee moeten laten denken 

en verantwoordelijkheid geven, zodat ze hun ervaring optimaal 

kunnen gebruiken om resultaten te behalen. Frank Rijkaard bij 

Ajax in jaren ‘90 is een goed voorbeeld.

De trainer kan het team en de jonge spelers helpen door 

een duidelijke speelwijze. Hij zal afspraken taken en functies 

duidelijk moeten aangeven en bewaken. Een dergelijke aanpak 

zal leiden tot meer stabiliteit binnen het team, wat de resultaten 

ten goede zal komen. Vooral de topclubs met hun gemiddeld 

jongere selecties zullen op deze manier sneller de resultaten 

behalen die zij in het verleden gewend waren. Voor talenten, 

routiniers, clubs en supporters een win-winsituatie. Natuurlijk 

heeft nivellering ook een aantrekkelijke kant: de huidige 

Nederlandse competitie is één van de meest spannende 

competities in Europa. De uitslagen zijn onvoorspelbaar, de 

wedstrijden hebben vaak een onverwacht scoreverloop. 

Op korte termijn is dit attractief voor toeschouwers, maar in 

een bredere visie is het goed voor het Nederlandse voetbal 

om clubs met meer bagage te zien excelleren in Europese 

competities.  

De spanning in de Nederlandse competitie 

is groot. In zowel de Eredivisie als de Jupiler 

League zijn de verschillen klein. En ook in 

de bekercompetitie zijn dit jaar al weer de 

nodige verrassingen te noteren. In de rest van 

Europa zijn de resultaten erg gevarieerd en 

grilligheid is het woord dat de resultaten van 

de traditionele topclubs het beste typeert. 

Goede wedstrijden of wedstrijdfasen worden 

afgewisseld met veel minder goede. Opvallend 

dat dit voor alle clubs geldt. In elke competitie 

kan momenteel iedereen van iedereen winnen.
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Van de bestuurstafel

Foto: Proshots

Pieter Huistra
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Patrick Kluivert: ‘Wil graag 
laten zien dat ik het kan’

“Ik ga geen voorspelling doen voor het WK. 

Wij moeten er voor zorgen dat wij voor elke 

wedstrijd zo goed mogelijk zijn voorbereid. En 

hopelijk kunnen we groeien in het toernooi.” 

Dat zegt Patrick Kluivert, die komende zomer 

in Brazilië als assistent van bondscoach Louis 

van Gaal op jacht gaat naar de wereldtitel. De 

titel die hij als speler niet kon bij schrijven op zijn 

imposante erelijst. Als assistent-coach krijgt hij 

met Oranje een nieuwe kans.

Patrick Kluivert weet als geen ander wat er 

allemaal komt kijken bij een eindtoernooi. 

Hij zat immers in de selectie tijdens het voor 

Nederland desastreus verlopen EK in 1996. 

Twee jaar later maakte hij, ondanks zijn 

rode kaart in de openingswedstrijd tegen 

België, furore op het WK ‘98. In 2000 werd 

hij topscorer van het toernooi, dat eigenlijk 

alleen gewonnen had mogen worden door 

Nederland. Ook kent Kluivert de pijn van 

het mislopen van een WK. En in 2004 was 

hij weliswaar van de partij op het EK in 

Portugal, maar als topscorer aller tijden van 

Oranje kwam hij geen minuut in actie. “Ik 

had destijds reuring kunnen maken, maar 

deed het niet. Niemand was daar iets mee 

opgeschoten”, zegt de inmiddels 37-jarige 

Kluivert. “Je kunt best boos of gepikeerd 

zijn als je er naast staat, dat moet zelfs, 

maar het collectief gaat altijd voor”, aldus 

de voormalige aanvalsleider van Oranje, die 

als assistent-bondscoach dus meteen een 

aardige rol kon spelen tijdens de groepsge-

sprekken over de nasleep van het EK 2012. 

“Er moest na het EK een rustige sfeer in het 

elftal komen en dat is aardig gelukt. Boven-

dien is de kwalificatie zeer goed verlopen.”

Voor Kluivert kwam het belletje van Louis 

van Gaal in 2012 precies op het juiste 

moment in zijn nog jonge trainerscarrière. 

“Toen ik hoorde dat Louis als bondscoach 

werd aangesteld hoopte ik natuurlijk wel dat 

ik in beeld zou komen. En gelukkig was dat 

het geval, want deze functie past perfect 

op mijn pad”, stelt de voormalig speler van 

Ajax, AC Milaan, Barcelona, Newcastle 

United, Valencia, PSV en Lille, die in de 

nadagen van zijn voetballoopbaan steeds 

meer voldoening haalde uit het sturen van 

jonge spelers. “Bij PSV is dat eigenlijk een 

beetje begonnen. Toen ging ik steeds meer 

spelers coachen. En doordat het ook nog 

zijn vruchten afwierp, kreeg ik er een goed 

gevoel bij en ben ik het steeds meer gaan 

doen.” Na zijn jaar in Eindhoven maakte 

Kluivert de overstap naar het Franse Lille 

en ook daar fungeerde hij in de groep 

voornamelijk als mentor. Voor de aanval-

ler aanleiding zich in 2008 in te schrijven 

voor de trainerscursus. Op basis van zijn 

prestaties als voetballer (vier eindtoernooien 

met het Nederlands elftal en twee Europese 

finales) kwam Kluivert in aanmerking voor 
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de laatste versnelde cursus Coach Betaald Voetbal. “Die kans heb 

ik gegrepen en daar heb ik geen moment spijt van gehad.”

Naast Kluivert namen onder andere Dennis Bergkamp, Philip 

Cocu, Michael Reiziger, Alex Pastoor en John Karelse deel aan de 

laatste versnelde CBV-cursus. “De cursus was heel leerzaam. Je 

leert nadenken over zaken waar je als speler totaal niet mee bezig 

bent.” Ook kreeg Kluivert te maken met specifieke trainerstermen 

en het zogeheten 7S-model. Het 7S-model is een systeem om 

de kwaliteit van prestaties te meten. De zeven ‘S’-factoren zijn 

verdeeld in drie ‘harde’ (strategie, structuur en systemen) en vier 

‘zachte’ (stijl, significante gemeenschappelijke waarden, sleutel-

bekwaamheden en staf). “Dat 7S-model vind ik heel interessant”, 

vertelt de leergierige Kluivert, die voor een stageplek contact zocht 

met zijn oud-leermeester Louis van Gaal. “Louis was destijds 

hoofdtrainer van AZ en vanwege onze goede relatie heb ik hem 

toen gebeld.” Over zijn periode in Alkmaar schreef Kluivert de 

benodigde verslagen en aansluitend regelde hij zelf de vereiste 

trip naar het buitenland. “Samen met Hesterine de Reus, Ton du 

Chatinier, Alex Pastoor en David Nascimento ben ik naar Milaan 

geweest. Daar hebben wij een mooie tijd gehad. In die periode 

speelde AC Milaan twee keer: een Champions League- en een 

competitieduel. En aangezien Milaan al zeker was van de volgende 

ronde, stond alles in het teken van de competitiewedstrijd. Het 

verschil in spelopvatting was in die twee wedstrijden dan ook 

groot. Voor ons alleen maar leuk.”

Patrick Kluivert rondde zijn cursus in december 2009 succesvol af 

en vertrok begin 2010 naar Australië. “Daar ben ik dankzij een tip 

van mijn zaakwaarnemer een paar weken spitsentrainer geweest 

bij Brisbane Roar FC. Puur uit nieuwsgierigheid”, stelt Kluivert. 

“En in het seizoen 2010-2011 zat ik bij NEC in Nijmegen. 

Als assistent van Wiljan Vloet. Ik heb daar heel veel samengewerkt 

met Jack de Gier en mij gericht op de aanvallers. Dat seizoen was 

het geweldig dat Björn Vleminckx met 23 doelpunten topscorer 

van de eredivisie werd. Het is immers niet vanzelfsprekend dat 

de spits van NEC die titel opeist.” Kluivert leerde de Belg handige 

trucjes. “Dat ging om kleine dingetjes. Zo vertelde ik hem hoe 

hij het beste kon lopen en dat hij de verdediger in veel situaties 

eerst even een klein zetje moest geven. Nou en op een gegeven 

moment schoot hij zelfs met zijn ogen dicht alles raak.” 

Succesvol was de jonge oefenmeester tevens als trainer van Jong 

FC Twente. Hij werd met die ploeg in zijn eerste jaar zelfs lands-

kampioen. “Ik werkte met een hele mooie lichting en als trainer 

leerde ik in Enschede de kneepjes van het vak. Dat beviel mij 

fantastisch.” Desondanks koos Kluivert er in mei 2013 bewust 

voor zijn aflopende contract niet te verlengen, zodat hij zich 

volledig kon richten op zijn functie als assistent bondscoach.

“In het seizoen 2012-2013 kwam ik er wel achter dat het heel lastig 

is om twee functies te combineren. Al kon ik de uitdaging van het 

assistent bondscoachschap in de zomer van 2012 natuurlijk niet 

afslaan.” Als rechterhand van Louis van Gaal houdt Patrick Kluivert 

zich logischerwijs nadrukkelijk bezig met de aanvallers van het 

Nederlands elftal. “Natuurlijk, maar ik ga ook naar wedstrijden om 

middenvelders en andere spelers te bekijken. Het gaat wel degelijk 

om het gehele plaatje. Tijdens trainingen praat ik met alle spelers. 

En de spelers nemen heel veel dingen van mij aan. Ze pikken er 

veel van op en ik voel mij vereerd dat ik deze taak mag uitvoeren. 

Het Nederlands elftal moet voor de spelers ook een warm bad zijn. 

En als de richtlijnen duidelijk zijn, dan voelt iedereen zich prettig. Tot 

dusver gaat het perfect”, aldus Kluivert, die na het WK in Brazilië 

graag aan de slag wil als hoofdtrainer. “Dat is mijn ambitie. En bij 

welke club, maakt mij niet zoveel uit. Ik spreek in ieder geval 

genoeg talen: Engels, Spaans, Italiaans…” Op Duitsland na 

speelde de goalgetter immers in alle grote voetbalcompetities van 

Europa. “Het zou mooi zijn als ik in de toekomst nog eens hoofd-

trainer wordt bij een club waar ik zelf heb gespeeld, maar 

het is geen doel van mij.” 

Voor Kluivert staat het overbrengen van zijn voetbalvisie voorop. 

“Als hoofdcoach zie ik de ploeg graag mijn tactiek goed uitvoeren. 

Al zal die tactiek altijd afgestemd zijn op het spelersmateriaal. Daar 

kijk je eerst naar. Ik kan bijvoorbeeld wel met de punt naar voren 

willen spelen, maar als je daar de spelers niet naar hebt, heeft het 

geen zin.” Verder ziet Kluivert naast zich het liefste een ervaren as-

sistent. “Als het mogelijk is, dan neem ik Frans Thijssen op in mijn 

technische staf. Wij hebben samen de beloften van FC Twente 

getraind en ik heb nog altijd goed contact met hem. Door zijn 

manier van werken zorgt hij er voor dat spelers durven te spelen, 

altijd vooruit en met een voetballende oplossing.” Naast Thijssen 

is Van Gaal misschien wel de grootste inspiratiebron voor trainer/

coach Patrick Kluivert. “Ik heb als voetballer van elke trainer wel 

iets opgepikt, maar ik zie mijzelf als coach in grote lijnen wel op de-

zelfde manier werken als Louis. Mijn empathisch vermogen is sterk 

ontwikkeld. Ik kan mij goed inleven in de gevoelens en gedachten 

van anderen. Bovendien maak ik geen onderscheid, ook al is ieder 

individu anders.” Kortom: Patrick Kluivert is klaar voor het grote 

werk. “Ik wil graag bewijzen en laten zien dat ik het kan.”    

Ondersteuning in de zoektocht naar een baan

Topsporters zijn een bijzondere doelgroep. Ze zijn zo gefocust op hun sport 

(geweest) dat het afronden van een opleiding meestal niet alle aandacht 

heeft gekregen. Ook ontbreekt het aan werkervaring op de arbeidsmarkt. 

Met het Servicepunt Topsporters willen we juist de bijzondere kwaliteiten van 

sporttalenten en trainers onder de aandacht brengen bij potentiële werkgevers. 

De mentale prestaties, de discipline en de tomeloze energie, die zijn ronduit 

inspirerend. Voor mij, maar ook voor werkgevers. Vanuit UWV laten we zien dat 

topsporters winnaars zijn voor bedrijven! Dat is onze missie.

Sport inspireert en opent deuren!  
De sportsector is een dynamische wereld 

en dat zie ik terug in mijn werkzaamheden. 

Vanuit mijn standplaats Leeuwarden reis ik 

regelmatig door het land voor meetings met 

partners als NOC*NSF, NL Sporter en VVCS. 

Heb ik het ene moment intensieve coaching 

gesprekken, het andere moment zoek ik pas-

sende vacatures of verbind ik (ex)topsporters 

met partners in de sport. Sport heeft daar-

naast een internationaal karakter, waardoor 

ik ook veel samenwerk met EURES, de 

internationale tak van UWV. Enthousiasmeren 

vind ik leuk en ik kan er van genieten om 

iemand te zien groeien in zijn of haar ontwik-

keling. Ik vond het best een groot compliment 

dat een ex-topsporter mij bedankte omdat 

ik hem benaderde als mens - een individu 

- en niet als sporter. En het is natuurlijk altijd 

kicken, wanneer een topsporter een nieuwe 

uitdaging vindt bij een werkgever. Dat gebeurt 

overigens nog best vaak hoor. 

Martie en sport 
Ik houd ’s avonds niet zo heel veel tijd over, 

dus ik spijbel al lange tijd wat mijn eigen 

sportieve activiteiten aan gaat. Maar al op 

jonge leeftijd kwam ik in aanraking met 

de voetbalsport, want tot de middelbare 

schooltijd heb ik tussen de jongens op het 

veld gestaan. Mijn positie als verdediger 

heb ik ingeruild voor de rol van spelverdeler 

op het volleybalveld. Beide rollen zijn nog 

dagelijks toe te passen: overzicht, inzicht, 

anticiperen op veranderlijke omstandig-

heden, oog voor andermans kwaliteiten, 

communiceren en verbinden, kansen 

signaleren, samenwerken en creatief 

maatwerk leveren. 

 

Servicepunt Topsporters 

Het landelijke Servicepunt Topsporters 

is opgericht door NL Sporter, Nationale 

Sportbonden, VVCS, WOS en UWV. Het 

servicepunt werd in september 2010 

geopend door ambassadeur Tom van ’t 

Hek en maakt nu onderdeel uit van de 

dienstverlening van UWV en biedt:

 

- Contacten en een netwerk 

- Stages en werkervaringsplaatsen 

- Vacatures die passen bij de topsport-

 mentaliteit 

- Contact met werkgevers met hart voor 

 de sport 

- Coaching en scholingsadvies 

- Onderzoek van capaciteiten/

 competentieanalyse 

- Begeleiding bij het maken van een CV 

 en profielschets op maat 

- Persoonlijke bemiddeling door een 

 werkcoach met topsportervaring 

- E-coaching 

- Antwoorden op vragen over een uitkering 

Martie van der Veer,

Werkt sinds 2011 als adviseur bij UWV. 

Voor meer info of vragen stuur een mail 

naar servicepunt.topsporters@uwv.nl.  

Patrick Kluivert: ‘Wil graag laten zien dat ik het kan’

Foto: Nynke Goslinga
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Door Rob Heethaar

“Voordat ik mijn handtekening zette in Zwolle heb ik thuis eerst 

drie gesprekken moeten voeren, want ze hadden voor mij wat 

andere clubs in gedachten. Maar na die gesprekken waren ze wel 

om en inmiddels is iedereen heel enthousiast”, doelt Ron Jans op 

zijn vrouw Marjo en hun drie zoons Daan, Koen en Luuk. “Ik vind 

het gewoon heel belangrijk dat ik zelf kan bepalen wat ik doe en 

wil. Daarnaast is het prettig om te werken met mensen waarbij ik 

mij welkom voel. En dat die mensen begrijpen hoe je een doel wil 

bereiken. Bij PEC Zwolle voel ik mij wat dat betreft hartstikke thuis. 

Bovendien zijn zaken als plezier en waardering voor mij belangrijker 

dan status en geld.” Plezier had ook vader Dries tijdens de 

presentatie van zijn zoon bij Zwolle. Met ieder een shirt van PEC 

Zwolle in de hand poseerden zij samen trots voor de fotografen. 

Het was een vertederend beeld, een beeld dat uitstekend past bij 

familieman Ron Jans. “Mijn wieg stond hier, ik ben hier opgegroeid 

en was als speler aanvoerder van PEC. Mijn vader woont nog altijd 

in Zwolle en hij is blij dat ik terug ben. Ik kan nu weer wat vaker bij 

hem langsgaan.”

 

Ron Jans: 
‘Als coach is je 
werk nooit af’ 

Hij wist met FC Groningen de weg naar boven te vinden, haalde met diezelfde club twee 

keer Europees voetbal en vestigde in het noorden een prachtig record als langstzittende 

trainer. Vervolgens zorgde hij voor commotie met zijn overgang naar rivaal Heerenveen, 

waar hij na een stroeve start toch boven kwam drijven. Tijd en vertrouwen kreeg hij in het 

Belgische Luik helaas niet. En nu, anno december 2013, zit hij bij PEC Zwolle weer op zijn 

plek. Ron Jans (55) is terug in zijn geboortestad en geniet volop in het warme nest.

DE LEVENSLOOP VAN EEN
PROFESSIONAL VEREIST EEN
ANDERE TOEKOMSTVISIE

ABN AMRO Sport & Entertainment Desk.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en
bezoek onze site. Wij komen graag met u in contact. Bel: +31 (0)20 628 10 47
of kijk op abnamro.nl/sed
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Vliegende start 
Met PEC Zwolle kijkt Jans terug op een fantastische start van het 

seizoen. In de voorbereiding werden alle wedstrijden gewonnen 

en - belangrijker - ook de eerste vier competitieduels, waardoor 

de Zwolse formatie zelfs enkele weken trotse koploper was 

van de eredivisie. “Dit is een heel mooi ploegje. Dat zag ik vorig 

seizoen al toen ik hier op de tribune zat. Ik ben dan ook heel blij 

dat de spelersgroep voor het grootste gedeelte intact is gebleven. 

Dat is absoluut een compliment naar de club. Uiteraard is het 

vertrek van Youness Mokhtar naar FC Twente een aderlating, 

maar aan de andere kant zijn wij er in geslaagd alle spelers te 

halen die we graag wilden halen”, vertelt Jans, die in de zomer 

Stef Nijland, Kamohelo Mokotjo, Guyon Fernandez, Kevin 

Begois en in een later stadium Leroy Labylle naar Zwolle zag 

komen. Allemaal spelers die passen bij de visie van de geboren 

Zwollenaar, om te komen tot verzorgd, fris en frivool voetbal. 

Treffend voor de voetbalvisie van Ron Jans was misschien wel 

zijn optreden vroeg in het seizoen als analist bij Fox Sports. De 

55-jarige voetballiefhebber had zich verheugd op de kraker tussen 

Manchester United en Chelsea, maar kreeg twee ploegen te zien 

die speelden om vooral niet te verliezen. “Daar kan ik met mijn 

hoofd niet bij. Je speelt toch altijd om een doelpunt te maken. 

Oké, ik kan mij voorstellen dat je als coach je ploeg tegen een 

hele goede tegenstander zeer georganiseerd laat spelen, maar ze 

hadden bij dit duel net zo goed de keepers eraf kunnen halen. Er 

gebeurde werkelijk niets en dat met extreem goede spelers binnen 

de lijnen. Dan kan ik heel kwaad worden op die trainers. Al zullen 

Mourinho en Moyes op hun beurt zeggen: wie is Ron Jans.” 

 

Korbach 
Het moge duidelijk zijn dat de voormalig coach van FC Groningen, 

SC Heerenveen en Standard Luik die dag niet op één lijn zat met 

zijn buitenlandse collega’s. Meer inspiratie kreeg hij in het verleden 

van oefenmeesters als Fritz Korbach, Rinus Israël, Guus Hiddink 

en Louis van Gaal. Bij PEC Zwolle was Korbach zijn eerste trainer 

in het betaald voetbal. Korbach maakte destijds heel veel indruk 

op de jonge aanvaller, die veel van hem heeft opgestoken. “Hij 

maakte van een goed voetballende jongen een profvoetballer”, 

aldus Ron Jans, die zich destijds totaal niet bezig hield met een 

carrière na het voetballen. “Het was niet zo dat ik als mid-twintiger 

al zei: ik word later trainer.” Die ambitie kreeg hij pas toen hij 

vanwege blessureleed zijn voetballoopbaan vroegtijdig moest 

beëindigen. “Ik weet nog goed dat ik na mijn seizoen bij Mazda 

Sports in Japan bij Veendam kwam en daar in het eerste jaar, 

op 31-jarige leeftijd, alle wedstrijden speelde. In de twee seizoenen 

daarna was ik constant geblesseerd. En dan kom je er achter 

dat je eigenlijk helemaal niet zonder voetbal kunt. Ik heb mij toen 

meteen aangemeld voor de trainerscursus en ben jeugdtrainer 

geworden van HSC C1 in Hoogezand-Sappemeer.” Daarnaast 

verdiende de Zwollenaar zijn brood als leraar Duits. “Een prachtig 

beroep en mijns inziens een ondergewaardeerd beroep. 

Maar ik heb het dertien jaar met heel veel plezier gedaan. Ik vind 

het leuk om voor een groep te staan en ik houd van talen. Alleen is 

voetbal een geweldig spelletje en mijn passie. Ik voel mij dan ook 

een bevoorrecht mens dat dit alles samenkomt in mijn functie als 

voetbalcoach”, stelt Jans, die sowieso dankbaar is voor alles wat 

het voetbal hem heeft gebracht. “Ik heb enorm veel te danken aan 

het voetbal. Mijn leven als voetballer was mooi, maar ik haal meer 

voldoening uit het werk als trainer/coach. Ik zal bijvoorbeeld nooit 

het moment vergeten dat ik met FC Groningen Europees voetbal 

haalde. De ontlading die daarbij vrij kwam was fantastisch. Ik heb 

toen op het veld bewust een stapje terug gezet en alleen maar om 

mij heen gekeken. Als trainer heb je ook veel meer het idee dat je 

een prestatie gezamenlijk en als groep levert. Bovendien is je werk 

als coach nooit af.” 

 

Kleedkamergevoel 
Positief blikt de huidige oefenmeester van PEC Zwolle terug op 

het traject dat hij af moest leggen om uiteindelijk op het hoogste 

niveau aan de slag te gaan als trainer/coach. “Je steekt heel veel 

op van de trainerscursussen. En ik zat bij de opleidingen TC3 en 

TC2 toevallig in een klasje met allemaal ex-profs, zeg maar gerust  

lotgenoten. Dus je krijgt dan toch snel dat kleedkamergevoel. 

En dat gevoel had ik nog intenser bij de opleiding TC1 en de 

cursus Coach Betaald Voetbal. Je gaat dan inhoudelijk meer de 

diepte in en met een klein groepje op stage naar het buitenland. 

Tevens ga je dingen die je hebt geleerd toepassen, met je eigen 

invulling en filosofie.” Baat had Jans tijdens de trainerscursussen 

tevens van zijn afgeronde studie tot docent. “Er kwamen uiteraard 

methodieken voorbij die ik al kende. Mijn ervaring in het onderwijs 

zie ik absoluut als een pré”, zegt Ron Jans, die echter betreurt 

dat er vaak denigrerend wordt gesproken over onderwijzers. 

“Ik vind het geweldig om te zien hoe docenten jonge mensen 

iets willen leren en stimuleren. Maar deze mensen worden in de 

maatschappij tegenwoordig afgeschilderd als sneu. Een slecht 

signaal richting de jeugd.” Steeds vaker kijkt Jans ook met 

argusogen naar de kwaliteit van jeugdtrainingen bij amateurclubs. 

“Dat is soms echt triest. Wellicht heeft het iets met elkaar te 

maken. Aan de andere kant weet ik dat jeugdtrainers niet tot 

nauwelijks financieel worden gewaardeerd. En bij steeds meer 

clubs gaat de begroting omlaag, dus daar lijkt geen verandering 

in te komen.” BVO’s daarentegen investeren wel nadrukkelijker 

in hun eigen jeugdopleiding. “Dat is misschien een positief 

gevolg van de economische crisis. De clubs hebben minder 

geld voor transfers, dus gaat er meer aandacht naar de eigen 

jeugd.” Volgens Jans een goede zaak. “Onze jeugdopleiding is 

gewoon goed. Nederland staat nog altijd in de top tien van de 

beste opleidingslanden in de wereld. Voetbal is hier volkssport 

nummer één en er is veel jeugd. Alleen voetballen we hier niet 

om te overleven. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld leven kinderen 

volledig voor het voetballen om uit de armoede te komen. Die 

winnaarsmentaliteit missen wij nog wel eens”, stelt Ron Jans, die 

in zijn tijd bij Groningen enorm kon genieten van Luis Suárez. 
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‘Mourinho en Moyes 

zullen zeggen: 

wie is Ron Jans’

‘Ik heb enorm veel te 

danken aan het voetbal’
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“Dat is zo’n aardig ventje en een heerlijke voetballer. Helaas 

overschrijdt hij regelmatig de normen en dat zal ook wel nooit 

veranderen, maar de mentaliteit van hem is geweldig. 

Hij doet er elke dag alles aan zichzelf te verbeteren en 

daar moet alles voor wijken.”

CBV-bestuur 
Tijdens zijn periode als hoofdtrainer van FC Groningen maakte 

Ron Jans ook enkele jaren deel uit van het CBV-bestuur. “Hennie 

Spijkerman had mij dat destijds aanbevolen. Hij zei: ‘doe dat nou 

maar, dan ben je betrokken en kun je je eigen ideeën inbrengen’. 

En ik moet zeggen dat mij dat uitstekend is bevallen. Ik heb 

in die tijd heel veel mensen leren kennen en ben mij bewuster 

geworden van wat er allemaal speelt in de voetballerij”, vertelt de 

oefenmeester, die in 2010 aftrad als bestuurslid. “Het was in dat 

jaar de bedoeling dat ik naar het buitenland zou gaan, maar dat 

werd Friesland. Sommige mensen zien dat ook als het buitenland, 

al hoort het toch echt bij Nederland.” Jans verruilde in de zomer 

van 2010 FC Groningen voor SC Heerenveen, om twee jaar 

later alsnog naar het buitenland te verkassen. Het Belgische 

avontuur bij Standard Luik was echter van korte duur. Na een paar 

maandjes stond de nuchtere Nederlander alweer op straat. “Ik heb 

daar met heel veel plezier gewerkt, alleen te kort. Ik heb ook niet 

het gevoel dat ik daar iets heb verloren. Mijn relatie met de spelers 

en de andere mensen van de technische staf was goed. Daar lag 

het niet aan. Maar de resultaten vielen helaas tegen en daar ben ik 

op afgerekend”, zegt Jans, die desondanks open staat voor een 

nieuw buitenlands avontuur. “Dat is nog wel mijn ambitie. Al zit ik 

nu bij PEC Zwolle en dat bevalt mij prima. Ik probeer met Zwolle zo 

goed mogelijk te presteren en ik hoop hier nog wel even te zitten.”

Oranje 

De kans is dus groot dat Jans ook tijdens het WK voetbal in 

Brazilië nog ‘gewoon’ de scepter zwaait bij PEC Zwolle. Al lijkt het 

WK voor de geboren Zwollenaar gevoelsmatig nog heel ver weg. 

“Met het WK houd ik mij op dit moment totaal niet bezig. Wel vind 

ik dat Louis van Gaal het in de afgelopen anderhalf jaar heel goed 

heeft gedaan. Hij heeft het team weer opgefrist met spelers die er 

voor willen gaan. En Oranje geeft zelfs in oefenwedstrijden vol gas. 

Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Het is nu echter 

zaak de volgende stap te maken”, zegt Ron Jans, die Oranje niet 

beschouwt als een titelkandidaat. “Ik ben geen doemdenker, maar 

de laatste acht wordt een moeilijk verhaal. Met het oog op de 

toekomst is het natuurlijk mooi dat jongens als Rekik, Martins Indi 

en De Vrij nu al doorbreken, maar ze zijn nog jong. Daarnaast is 

het aantal absolute topspelers momenteel klein. Daar moeten snel 

opvolgers voor komen. Gelukkig staan er in Nederland altijd weer 

nieuwe talenten op.”   
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Even lekker de lijnen uitzetten.
Bilderberg is ideaal voor trainingskampen of strategische voorbereidingen van uw sportclub.

Het team van Bilderberg staat klaar met een ruime ervaring op het gebied van sportclubs en de wensen 
omtrent trainingskampen. Tot in het kleinste detail is alles geregeld om er uiteindelijk met de volle 
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draadloos en razendsnel internet, ruimtes voor wedstrijdvoorbereiding en zelfs bemiddeling met andere 
sportclubs voor oefenwedstrijden. Uw club en Bilderberg, een winnende combinatie. 

Bel met Liesbeth van Belkom: 06 22 69 97 53. 
Of kijk voor meer informatie en reservering op www.bilderberg.nl/sport
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Awards 
Jaarlijks vindt in Zwolle het Nederlands Trainerscongres plaats. 

Een in het oog springend onderdeel van deze dag is de uitrei-

king van de Rinus Michels Awards. Deze awards zijn 

een initiatief van vakblad De Voetbaltrainer. Frank de Boer 

overhandigde 10 mei bondscoach Louis van Gaal de Rinus 

Michels Oeuvre Award. 

De Voetbaltrainer 200
In maart 2014 verschijnt de tweehonderdste editie van De 

Voetbaltrainer. Dit is een lustrum waar uitgever en redactie heel 

trots op zijn. Om dit te vieren, komen we met een bijzonder 

bewaarnummer waarin we terugkijken in de geschiedenis van 

het vakblad maar zeker ook vooruitkijken naar de toekomst 

van het vak van voetbaltrainer.

Coachmanager
CBV leden krijgen als onderdeel van de samenwerking 

tussen CBV en De Voetbaltrainer jaarlijks de beschikking 

over een coachboekje om wedstrijd- of trainingsinformatie op 

te slaan.

Toptrainers 
Al vele jaren legt vakblad De Voetbaltrainer de visie en werk-

wijze vast van Nederlandse (en Belgische) toptrainers. De 

redactie hecht er grote waarde aan dat we niet schrijven óver 

de trainer in kwestie, maar hem juist zelf aan het woord laten. 

We hebben onlangs de in De Voetbaltrainer verschenen 

artikelen van diverse toptrainers gebundeld en bieden deze 

nu ook als eBook aan. 

 

De Voetbaltrainer online 
Als abonnee op De Voetbaltrainer kunt u op de website  

gebruik maken van het online archief van het vakblad. 

Verder vindt u op de website onder meer: 

• Webshop 

• Mediatheek 

• Nieuws
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De Voetbaltrainer is al meer dan 30 jaar 

een begrip in voetbaltrainend Nederland. 

Het uitgangspunt van de redactie is om 

zo veel mogelijk praktische informatie én 

inspiratie te geven aan onze doelgroepen. 

Omdat wij zowel de trainer van de 

F-pupillen als de internationale topcoach 

willen bedienen, heeft de uitgever een 

paar jaar geleden gemeend om het 

vakblad in omvang uit te breiden zodat we 

aan iedereen zo veel mogelijk maatwerk 

kunnen bieden. Zo kennen we nu een 

apart katern voor jeugdvoetbaltrainers 

(De JeugdVoetbalTrainer) en werken 

we samen met de KNVB om ook 

vanuit de voetbalbond in elke editie 

informatieve artikelen te kunnen 

brengen. Daarnaast kan men ook via de 

website van De Voetbaltrainer steeds 

meer online informatie vinden. Een 

aantal jaren terug heeft de CBV een 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en 

meer dan 95% van de leden bleek toen 

(zeer) tevreden te zijn met vakblad De 

Voetbaltrainer. Van coaches uit het betaald 

voetbal krijgen wij doorgaans terug dat 

men vooral de artikelen in het vakblad 

leest om inspiratie en kennis op te doen 

of de eigen werkwijze te spiegelen aan die 

van een vakcollega. De redactie kan die 

lijn voortzetten wanneer juist de coaches 

uit het betaald voetbal meewerken aan 

een vakinhoudelijk interview. Daarom zijn 

wij blij met de samenwerking met de CBV 

en onze contactpersoon Gerard Marsman 

in het bijzonder. Wij weten dat inzicht in 

de visie en werkwijze van topcoaches 

een belangrijke pijler is van het succes 

in De Voetbaltrainer. Trainers op alle 

niveaus kunnen hier een voorbeeld aan 

nemen. Dit verhoogt uiteindelijk het totale 

voetbaltrainersniveau in Nederland.

De VoetbalTrainer, 

Nieuwe eBooks van de Voetbaltrainer - Toptrainer serie
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Michel Bruyninckx: “Zonder het creëren van het juiste leerklimaat 

zullen we als trainer en coach nooit een optimaal leerproces 

bereiken. Wellicht realiseren we ons dat allemaal als we onze 

eigen trainingen grondig evalueren, maar in hoeverre zijn we ons 

hier elke dag weer van bewust en handelen we ernaar? Eén van 

de pijlers van de theorie van ‘Breincentraal leren als basis voor 

talentontwikkeling’ is het creëren van een juist leerklimaat. Bij een 

speler die slecht voorbereid op een training verschijnt, er met zijn 

gedachten niet bij is, zal het opnamevermogen op ‘uit’ staan en hij 

niet het resultaat bereiken dat de trainer beoogd heeft.” 

Michel stelde verder vragen als: ‘Hoe bereiken we onze speler?’ en 

‘Hoe halen we het optimale uit zijn talent?’ en hij hielp ons met het 

vinden van de antwoorden. In zijn bevlogenheid en enthousiasme 

wijdde hij voor sommigen van ons te lang en te veel uit over vele 

aspecten van het breincentraal leren, maar wat overblijft is een 

theorie die wij als vakmensen niet kunnen negeren. En met hem 

moeten ook wij telkens nieuwe wegen bewandelen op zoek naar 

de voor ons, maar zeker ook voor het talent, juiste aanpak. 

 

Michel Bruyninckx gelooft niet in het opsporen en ontdekken van 

(voetbal-) talent maar veel meer in het ontwikkelen van talent. 

“Daarvoor moeten we telkens vertrekken vanuit de eigenheid van 

het individu. We moeten dus zorgen voor een ideaal leerklimaat. 

Een juiste emotionele balans, concentratie, de aandacht gericht 

op de oefening en zorgen dat de motivatie behouden blijft. We 

moeten de spelers voorzien van oefenstof die de aandacht vereist 

en vasthoudt en die uitdaagt. Vormen waarin de nadruk ligt 

op samenwerken. Het leren beheersen van tijd en ruimte staat 

daarin centraal. Deze elementen liggen ook ten grondslag aan de 

successen van het voetbal van Barcelona. Een belangrijk beginsel 

hierbij is het synchroniseren: we doen oefeningen waarbij de 

ene speler een ander meeneemt om de oefening uit te voeren. 

Ze moeten elkaar helpen. Als je breincentraal gaat aansturen, 

verbetert het kind zijn leerprestaties geweldig. Ik ben het er totaal 

mee oneens dat een kind stil moet zitten in een klas want dat 

verlaagt het opnamevermogen. Je leert alleen als je ‘bewust’ leert. 

Een tweede principe is ‘zintuiglijk rijk leren’. Ik bedoel daarmee dat 

we zo veel mogelijk zintuigen betrekken in de oefening. Auditieve 

informatie bereikt de hersenen beter dan visuele informatie. 

Aspecten zijn echter ook de techniek van het visualiseren, het 

gebruik van ruimte door cueing (een manier om spelers beter met 

de elementen tijd en ruimte te leren omgaan), het ritme waarin 

we de oefeningen afwerken, het stimuleren van de creativiteit 

(creativiteit is in de hersenen verbonden met ‘bewust leren’) en het 

verbeteren door herhaling van oefeningen en het gebruik maken 

van ruimtelijke patronen: kruis, ruit, vierhoeken en grids.”

 

Michel eindigde zijn betoog met de conclusie: “Alleen de 

methodiek van makkelijk naar moeilijk toepassen is onvoldoende. 

Variatie is nodig om de aandacht en motivatie van de spelers 

vast te houden. Uiteindelijk moet de speler het verhaal van de 

training kunnen navertellen. Alleen dan heeft hij het patroon en 

de bedoeling van de training begrepen en kan het ook daarna 

terughalen en toepassen.”  

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 038-337 2010 of ga naar www.greenfields.eu
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Tijdens zijn betoog op de ledenvergadering prikkelde 

Michel Bruyninckx ons met de volgende vragen: 

- Kan breincentraal leren een profteam naar een hoger 

 prestatieniveau brengen? 

- Kan het niveauverschil met de Europese top door

 breincentraal leren worden verkleind? 

Op beide vragen antwoordde hij overtuigend ‘Ja’ en 

voegde daar aan toe dat we per definitie niet teveel 

alleen moeten vertrouwen op onze intuïtie en ervaring.

Kijk voor meer informatie over de CogiTraining-methode en de 

SenseBall-trainingsprogramma’s op www.cogitraining.com.



Hoe gaat het op sportief gebied 
met FC Zenit? 

FC Zenit is op dit moment één van de 

meest toonaangevende clubs in Rusland. 

De hoofdmacht speelt jaarlijks om het 

kampioenschap en in de Champions 

League. Vanuit de academie hebben dit jaar 

drie spelers op 17-jarige leeftijd hun debuut 

gemaakt in het eerste elftal. Tevens hebben 

we ons dit jaar met alle elftallen van onder 

14 tot en met onder 17 geplaatst voor de 

finales van het Russisch kampioenschap. 

We konden twee kampioenen van Rusland 

begroeten, namelijk onder 17 en onder 15. 

Verder werd onder 14 tweede en het team 

met spelers onder 16 jaar vierde. Resultaten 

waar we trots op zijn.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten 
in Sint-Petersburg? 

Voor het eerste team is het nieuwe stadion 

in aantocht. Maar zoals Guus Hiddink me 

hier leerde, het is in Rusland vaak twee 

stappen voorwaarts en een stap terug. 

Dus het duurt nog even. De academie, die 

vier jaar geleden is voortgekomen uit een 

plaatselijke voetbalschool, is opgestart door 

Henk van Stee en prima gefaciliteerd. 

Buiten beschikken wij over vier kunstgras-

velden, waarvan één verwarmd. Tevens is 

er een kunstgrasveld voor de Junior 

Academy voor 4 tegen 4 wedstrijden. 

Daarnaast is er een hoofdveld van natuur-

gras, met tribune. En in de wintermaanden 

maken we gebruik van een overdekt 

kunstgrasveld. In het voorjaar wordt ons 

Hoe bevalt het in Sint-Petersburg? 

Na drie jaar zonder enig sociaal leven 

gewerkt te hebben op de Russische 

Konoplev Academy in industriestad Tolyatti, 

werk ik nu op de academie van topclub FC 

Zenit in de prachtige, historische en cultuur-

rijke stad Sint-Petersburg. Het bevalt me 

dus uitstekend en ik kan mijn ruime ervaring 

kwijt in een zeer veelzijdige en leidinggevende 

functie als hoofdopleiding, met teams van 

onder 7 tot onder 17 jaar. Samen met Henk 

van Stee, als directeur van de academie, 

probeer ik hier een top-academie neer te 

zetten. 

totaal gerenoveerde hoofdgebouw, met 

kantoteren en twee sporthallen, in gebruik 

genomen. Al met al prima faciliteiten. 

 

Is het niveau van de sterkste jeugd-
competitie in Rusland te vergelijken 
met die in Nederland? 

Het regionale niveau van de jeugdcompetitie 

is te laag om elke week goede competatieve 

wedstrijden te spelen. Al onze teams zijn 

met behoorlijke afstand kampioen geworden. 

De uitgestrektheid van het land maakt het 

moeilijk om een sterke jeugdcompetitie op 

te zetten. Inmiddels zijn zestien satelliet-

clubs uit Sint-Petersburg en omgeving 

verbonden aan onze academie om het 

regionale niveua te verbeteren. Landelijke 

toernooien en kampioenschappen bieden 

een alternatief. Daarom nemen we deel aan 

goede internationale toernooien. Wat dat 

betreft zijn we jaloers en trots op Nederland 

met haar fantastische sportinfrastructuur, 

waar talenten goede competatieve 

wedstrijden spelen. 

 

Wie zijn de topspelers? 

Hulk, Axel Witsel, Nicolas Lombaerts en 

Danny zijn internationaal aansprekende 

buitenlandse spelers. Aleksandr Kerzhakov, 

Roman Shirokov en Andrej Arshavin zijn 

als eerste elftalspelers bekende Russische 

internationals. Jonge spelers die vanuit de 

academie de stap al hebben gemaakt naar 

de eerste selectie zijn: Max Rudakov, Igor 

Obughov, Ilia Kubishkin, Jamal Khodzhia-

naz, Alexey Gassilin en Valera Yaroshenko. 

Hoe verloopt de communicatie met 
de spelers? 

Ik heb veel tijd gestoken in het leren van 

de Russische taal, waardoor ik me redelijk 

goed verstaanbaar kan maken. Ik ben nog 

voortdurend bezig om dit te verbeteren. 

Trainers en spelers volgen ondertussen 

speciale cursussen Engels op de academie. 

Wat is de kwaliteit van de trainers in 
Rusland? 

De kwaliteit van de Russische trainers is 

vergelijkbaar met TC3. Eén van mijn 

belangrijke taken is daarom, middels  

individuele begeleiding en het opzetten 

van seminars, het niveau van de trainers te 

verhogen. Ik observeer en analyseer regel-

matig trainingen van Russische trainers. 

Door het aanstellen van specialisten willen 

wij eigen Russische specialisten opleiden. 

Jefta Bresser, technisch specialist en in-

dividule trainer, is daar onder andere mee 

belast. Tevens hebben we sinds kort een 

fysieke en mentale specialist aangesteld 

en we maken gebruik van externe spe-

cialisten. Frans Hoek heeft bijvoorbeeld een 

vierdaags seminar verzorgd met als thema: 

de keeperstraining geintegreerd in de team-

training en de rol van de doelverdediger in 

relatie tot de veldspelers. De KNVB was 

onlangs aanwezig voor een negendaagse 

bijscholingscursus voor al onze trainers. 

Met welke mensen ga je buiten het 
voetbal veel om? 

Aangezien mijn gezin in Nederland verblijft, 

is mijn week volgepland met voetbal-

activiteiten. De schaarse momenten die 

overblijven gebruiken we als Nederlandse 

trainers om samen een hapje te eten. Maar 

dit is vaker uitzondering dan regelmaat. Ook 

de Nederlandse consul alhier, Jennes de 

Mol, wil ons wel eens bij een internationale 

activiteit betrekken. 

Is de inbreng van buitenlandse coa-
ches groot? 
Trainers als Guus Hiddink, die mij naar 

Rusland heeft gehaald, en Dick Advocaat 

zijn voor ons uiteraard baanbrekend ge-

weest. Dat de laatste drie bondscoaches 

(Hiddink, Advocaat en Capello) buiten-

landse trainers zijn, is ook een teken aan 

de wand. Tevens waren en zijn meerdere 

buitenlandse trainers werkzaam in de Rus-

sische Premier League. Het feit dat Henk 

van Stee en ik reeds jaren in Rusland werk-

zaam zijn geeft onze positie als opleiders 

uiteraard aanzien. 

 

Wat is jouw doel met Zenit Sint-
Petersburg? 

Ik heb samen met Henk nog meerdere 

doelen hier, zoals: het afleveren van spelers 

voor het eerste elftal, het niveau van de op-

leiding te verhogen in meerdere opzichten, 

opleiden van eigen Russische specialisten, 

voetbal in de regio promoten en trainers 

bijscholen, een totaal opleidingsplan opstel-

len en een driedaags seminar organiseren 

voor de regio Sint-Petersburg.
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‘FC Zenit is absoluut een topclub’
Louis Coolen: 

Foto's: Kiril Venedictov

Louis Coolen

Wanneer keert Louis Coolen 
terug naar Nederland? 

Als onderstaande doelen - met de 

permissie van mijn gezin - zijn verwe-

zenlijkt. Dus ik heb nog even nodig 

voordat mijn werk hier klaar is. 



Wie zijn de topspelers? 

Echte topspelers heeft Suriname op dit 

moment niet. Stefano Rijssel is een paar 

jaar terug op proef geweest bij het  

Belgische Germinal Beerschot  

Antwerpen en heeft nu een profcontract 

bij W. Connection in Trinidad & Tobago. 

Verder spelen volgens mij alle spelers van 

het nationale team gewoon in Suriname.   

 

Wat is de kwaliteit van de trainers 
in Suriname? 

In vergelijking met Nederland zitten de 

trainers hier op het niveau TC2 en TC3. 

Een tijdje terug heeft de KNVB in 

Suriname nog een docentencursus ge-

geven van zes weken, zodat ze zelf 

trainers-cursussen kunnen draaien. Verder 

verzorgt Ro Kolf, namens de SISO 

(Stichting Instituut Sport Opleidingen) 

trainerscursussen.  

Wat vindt men in Suriname van 
het Nederlandse voetbal? 

Voetbal is in Suriname een echte volks-

sport. Je kunt er de wedstrijden uit de 

Europese voetbalcompetities allemaal 

gratis en live op de televisie zien. Ook 

de wedstrijden van de Nederlandse ere-

divisie. De Surinamers zijn wat dat betreft 

echte liefhebbers. Desondanks zijn ze wel 

terughoudend tegen bijvoorbeeld Clarence 

Seedorf. Seedorf heeft op 32 kilometer 

van Paramaribo een stadion laten bouwen, 

maar wordt door de voetbalbond zoveel 

mogelijk buiten de deur gehouden. Wat 

mij betreft mogen ze best wat trotser zijn 

op spelers als Clarence Seedorf, Edgar 

Davids en Winston Bogarde.

Met welke mensen ga je in Suri-
name buiten het voetbal veel om? 

Voornamelijk met mensen die iets met 

voetbal hebben. Zo heb ik kennis 

gemaakt met de broer van Michel Kruin. 

Michel Kruin, Frank Mijnals, Humphrey 

Mijnals en Edwin Sparendam waren de 

eerste Surinamers die bij Elinkwijk in 

Nederland kwamen voetballen. Als klein 

jochie zat ik altijd op de Wageningse Berg 

en heb ik Elinkwijk destijds meerdere 

malen zien spelen. En ik ben een keer 

uitgenodigd voor een sportuitzending, 

waar de vader van Leo Koswal analyticus 

was. Voor mij een hele mooie ervaring. 

Wanneer vlieg jij weer naar 
Suriname? 

Waarschijnlijk eind februari 2014, voor 

twee of drie maanden. En indien de 

afbouw van de accommodatie wordt 

afgerond, dan ook nog in oktober 2014 

om aan het begin van het nieuwe 

schooljaar de voetbalacademie op te 

starten. En het is natuurlijk afhankelijk 

van SSCV De Rest. Maar als ik iets voor 

hun kan betekenen en ik word 

uitgenodigd, dan ga ik.    

Wat is jouw doel bij De Rest? 

De voorwaardenscheppende zaken 

dusdanig verbeteren, zodat kansarme 

kinderen optimale mogelijkheden krijgen 

zich te ontwikkelen als voetballer en als 

mens in de maatschappij. Dit kan alleen 

als er structureel een andere wind gaat 

waaien bij zowel de SVB als de clubs. 

Op velerlei niveaus zal er een verandering 

van mentaliteit moeten komen met een 

planmatige aanpak en visie, om de huidige 

crisis te doorbreken. Ik voel me een 

bevoorrecht mens dat ik dit mag en kan 

doen om het voetbal te dienen. In wezen 

is mijn loopbaan in 1968 in Suriname 

begonnen als dienstplichtig militair en 

keeper van het Surinaamse MVV. En nu 

kan/mag ik de cirkel rond maken.  

Zien we Doeke Hulshuizen 
nog terug op de velden in 
Nederland? 

Aangezien ik qua leeftijd in de nadagen 

van mijn trainersloopbaan zit en mijn 

vrouw begin volgend jaar ook 65 jaar 

wordt, zal ik niet zo vaak meer op de 

velden te zien zijn. 

Hoe is het om als voetbaldocent 
actief te zijn in Suriname? 

Momenteel verblijf ik in Nederland, maar 

de afgelopen jaren heb ik op persoonlijke 

titel meerdere blokken van drie maanden 

als voetbaldocent gewerkt bij SSCV De 

Rest. Dat is een sport sociaal culturele 

voetbalvereniging, met Delano  

Landvreugd als voorzitter, in de achter-

standswijk Charlesburg in Paramaribo.  

Ik heb daar geprobeerd de sociaal  

maatschappelijke situatie van de  

kinderen in dat gebied te verbeteren. En 

blijkbaar draag ik een steentje bij, want 

anders hadden ze mij niet zo vaak terug-

gevraagd. Aan de andere kant ben ik een 

goedkope kracht, want ik verblijf daar 

elke keer op basis van een ticket en een 

kamertje. Eigenlijk is het gewoon  

vrijwilligerswerk, maar wel zeer dankbaar 

werk en de binding met de mensen vind 

ik heel mooi. 

Hoe gaat het op sportief gebied 
met het Surinaamse voetbal? 

Op sportief gebied gaat het heel slecht. 

En dat heeft vooral te maken met de 

instelling en mentaliteit van de spelers. De 

ene keer heb je vijf man op de training en 

de andere keer weer twintig. En dat kun 

je proberen te veranderen, maar dat lukt 

niet. De bondscoach moet soms nood-

gedwongen spelers selecteren waarvan 

hij een maand niets heeft vernomen. 

Dat is niet goed. Suriname staat dan ook 

niet voor niets rond plek 130 op de  

FIFA-ranglijst.      

 

Hoe is het gesteld met de 
faciliteiten in Suriname? 
Toen ik in 2008 voor het eerst bij SSCV 

De Rest in Paramaribo kwam, was er niet 

meer dan een grasveld met ommuring en 

een kleedkamer van vier paaltjes en een 

paar golfplaten. In de jaren daarna is er 

met hulp van onder andere de Suriprofs 

bestrating en riolering aangelegd en is er 

gestart met de bouw van kleedkamers, 

een kantine en een tribune met vier  

leslokalen. Maar door de regentijd stag-

neert de bouw steeds en gaat het al-

lemaal niet zo snel. Als alles volgens de 

planning verloopt, dan worden in 2014 de 

faciliteiten afgebouwd en start ik wellicht 

in oktober, in samenwerking met de  

basisscholen, een voetbalacademie. 

  

Met welke Europese competitie 
is de Surinaamse competitie te 
vergelijken? 
Je kunt de hoogste klasse in Suriname 

denk ik het beste vergelijken met de eerste 

klasse of hoofdklasse in het Nederlandse 

amateurvoetbal. Tijdens de transfer-

periode, in Suriname ook wel ‘het seizoen 

van de geldwolven en bedelaars’ 

genoemd, gaan de spelers op jacht naar 

de beste overeenkomst die ze kunnen 

sluiten. Ze spelen drie of vier clubs tegen 

elkaar uit en kiezen voor de beste deal. En 

tegen het einde van de competitie begint 

de chantageperiode. Als de spelers weten 

dat de club hun hard nodig heeft, proberen  

ze allerlei scenario’s te bedenken om de 

club geld af te troggelen. Dit fenomeen 

begon in de topsectie, maar is nu  

verspreid tot bij de lidbonden en zelfs de 

jeugdcompetitie. Daarnaast vind ik het 

een hele slechte zaak dat de 52-jarige 

Ronnie Brunswijk, voorzitter en eigenaar 

van landskampioen Inter Moengo Tapoe, 

zichzelf opstelt in de basis. Zolang dat nog 

gebeurt zal het niveau niet verbeteren. Het 

SVB moet snel ingrijpen en zorgen voor 

structuur en een meerjarenplan, anders 

vrees ik het ergste.
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‘Suriname snakt naar structuur’
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Ik heb het over Gert Jan Kuiper, de altijd vrolijke schoonmaker 

van Go Ahead Eagles. Ruim 35 jaar is hij 4 dagen in de 

week in de weer in het stadion. Gert Jan is verstandelijk 

gehandicapt en 66 jaar oud. Als ik ‘s ochtends het stadion 

in loop, kom ik hem vaak tegen in de gang. Stofjas om de 

ranke schouders, gebogen rug en het karakteristieke shaggie 

(zo dik als een joint) in zijn mondhoek. Laatst zag ik ‘m in het 

lege bubbelbad zitten. Met een piepklein borsteltje boende hij 

de tegeltjes één voor één schoon. Hij doet dit ook een beetje 

uit eigen belang, want één keer in de maand mag Gert Jan 

op een donderdag met de spelers in bad. Hij is dan getooid 

in een zwarte zwembroek, hoog opgetrokken en heeft dan 

een prachtige donderdag. Een man van goud, die vroeger 

ook altijd bereid was de auto’s van de spelers en trainers te 

wassen voor een pakje shag. Op verzoek waste hij ooit de 

spiksplinternieuwe auto van Bob Maaskant met Vim en een 

schuurspons... Na de wasbeurt zat de auto van Maaskant 

onder de krassen. Nico van Zoghel was de opdrachtgever. 

En Gert Jan voert altijd de opdracht uit die hij krijgt.  

 

Gert Jan zit altijd tijdens het eten bij de staf aan tafel. En het 

is een feest om bij hem aan te schuiven. Hij slaat dan drie 

bakken soep achterover alvorens hij begint aan minimaal zes 

boterhammen. Regelmatig hangt er ook een plastic bekertje 

onder zijn kin en legt hij een banaan op zijn hoofd. Als hij het 

bekertje onder zijn kin houdt roept hij ‘Egypte’ en met de 

banaan op zijn hoofd is hij een indiaan. De spelers, trainers 

van toen, nu en over tig jaar zijn allemaal gek met hem. In mijn 

laatste jaar als speler bij de Eagles hadden een paar spelers 

Gert Jan in het rood-gele clubtenue gehesen. We zaten in de 

kleedkamer voor een belangrijke wedstrijd en hij zat muisstil 

tussen de spelers met nummer tien op zijn rug. Jan van 

Staa, destijds trainer, had hem natuurlijk allang opgemerkt, 

maar maakte zijn bespreking gewoon af. Toen Van Staa klaar 

was en vroeg of er iemand nog wat wilde zeggen, klonk er 

een keihard ‘ja, we moeten winnen’ door de kleedkamer. 

Inderdaad, het was Gert Jan. 

 

Elk jaar mag hij in de spelersbus mee naar een uitwedstrijd. Hij 

zit dan links achter de buschauffeur in een driedelig kostuum, 

alsof ie de voorzitter zelf is. Met een grote sigaar tussen de 

lippen komt hij als eerste uit de bus en staan we bij wijze van 

spreken al met 1-0 voor. Hij houdt van Go Ahead Eagles en 

iedereen bij Go Ahead Eagles houdt van Gert Jan. De man 

van weinig woorden en veel daden. Die wekelijks zonder 

blikken of blozen voorspeld dat we gaan winnen met 10-0.

Michel Boerebach
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We spreken Jacco Swart in het Voetbalhuis in Zeist, waar 

naast ECV ook CED, FBO en Stichting Meer dan Voetbal 

kantoor houden. Vanuit het raam zien we aan de overzijde 

van de weg het bondsgebouw van de KNVB liggen. “Ideaal”, 

aldus de nieuwe ECV-directeur. “Op één centrale plek in het 

land komt het betaald voetbal in Nederland hier samen. Dat 

werkt prettig, alle partijen hebben immers veel met elkaar te 

maken.” Sinds 1997 hebben de eredivisieclubs zich verenigd in 

een zelfstandige rechtsvorm, anno nu is dat de Eredivisie CV. 

Kerndoel van de vennootschap is de commerciële exploitatie 

van media- en sponsorrechten ten behoeve van én namens 

de achttien eredivisieclubs. Ook de belangenbehartiging 

van de eredivisieclubs op zowel nationaal als internationaal 

niveau, evenals kennisdeling en ontwikkeling staat hoog op de 

agenda. Swart: “Kort gezegd is onze missie om zoveel mogelijk 

Nederlanders te betrekken bij de Eredivisie. Dan hebben we 

het over de fans, maar ook richting het bedrijfsleven en politiek 

Den Haag.” Maar hoe onderscheidt de ECV zich van de KNVB? 

“De rolverdeling is vrij helder, hoewel in praktijk zaken vaak door 

elkaar heen lopen. We overleggen dan ook vaak met elkaar. De 

KNVB heeft de rol van organisator, regelgever en handhaver." 

ECV is de branchevereniging die opkomt voor de rechten, 

belangen en positie van de leden, zijnde de eredivisieclubs. 

Om de collectieve media- en sponsorrechten optimaal te 

kunnen exploiteren richtte de ECV (oftewel: de clubs) in 

2008 samen met Endemol een nieuwe onderneming op: 

Eredivisie Media & Marketing CV (EMM). Vlaggenschip van de 

onderneming was de abonneezender Eredivisie Live. “Dat was 

een hele spannende tijd die ik toen nog als directeur bij NEC 

heb meegemaakt. De komst van Eredivisie Live is een groot 

succes gebleken, blijkt nu”, stelt Swart. Hij doelt daarmee 

op de recente participatie van FOX International Channels. 

Eind 2012 verwierf het bedrijf een meerderheidsbelang in 

EMM, terwijl in 2010 ook de KNVB al was ingestapt. De 

naam Eredivisie Live is inmiddels vervangen door FOX Sports. 

Swart: “Dat een partij als FOX bereid is fors te investeren in de 

Eredivisie mogen we zien als compliment. De samenwerking 

betekent bovendien een forse financiële injectie voor het totale 

Nederlandse voetbal, en ook nog eens over een ongekend 

lange periode van dertien jaar. Dat is goed nieuws voor de 

clubs, trainers en spelers, maar zeker ook voor de fans. Die 

financiële basisgarantie kan geïnvesteerd worden in onder meer 

sportieve kwaliteit. Want één ding staat altijd voorop: uiteindelijk 

moet het op veld gebeuren. Als ECV zullen we de clubs daar 

waar mogelijk en gewenst ondersteunen in hun ontwikkeling.  

Als clubs individueel en natuurlijk ook in eredivisieverband.” 

De 46-jarige Jacco Swart is dit jaar op 1 juni 

toegetreden tot de directie van Eredivisie CV (ECV). 

De dagelijkse leiding van de ECV is sindsdien in 

handen van Alex Tielbeke, Frank Rutten en Jacco 

Swart. Swart vervulde hiervoor leidinggevende 

posities bij de KNVB en de voetbal organisaties De 

Graafschap, Go AheadEagles en NEC. Een goed 

moment voor een kennismaking.

Jacco Swart: 
Het bestaat niet vaak meer, clubliefde. Vroeger 

was dat anders. Het kon zijn dat een speler 

een jaar of tien bij een club bleef. Toch ken 

ik iemand, weliswaar geen voetballer, die 

clubliefde heeft. Toen ik als 17-jarig broekie 

De Adelaarshorst in liep, was hij al aan het 

schoonmaken. Sterker nog, hij poetste toen 

al jaren de kleedkamers, het spelershome, 

wc-potten en de stoeltjes in het stadion. Hij 

heeft trainers als Joop Brand, Bob Maaskant, 

Henk ten Cate en Mike Snoei overleefd en zag 

spelers als Cees van Kooten, Johnny Oude 

Wesselink en Dennis Hulshof komen en gaan. 

Clubliefde

Michel Boerebach

Het Voetbalhuis

‘Het moet op het veld gebeuren’
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